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LUT-TENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZA-MELING 

Jaargang 1916. 

3 Januari 1916. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de· wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 ,December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1. 

3 Jan1tari 1916. ARREST van d~n• Hoogen 
Raad. 

Door het in art. 10 der Wet van 23 Mei 
1899, S. 128, voorschreven overleg - en 
uit den aard der zaak geldt hetzelfde voor 
art. 11 als voor art. 10 - wordt beoogd 
eenerzijds eenige beperking_ der macht van 
het militair gezag, en anderzijds · om de 
bestaande bevoegdheden van het burgerlijk 
bestuur zooveel mogelijk te eorbiedigen. 

Zoowel in verband met dit laatste als 
op grand van de taalkundige beteekenis 
van de termen der wet is onder het be
trokken burgerlijk gezag· te verstaan het 
orga·an tot welke bevoegdheid de telkens 
te nemen maatregelen kraohtens hun aard 
geacht kunnen warden te behooren. 

Waar de ten deze genomen maatregel 
is 'van wetgevenden aard en de huishou
ding van het betrokken gebied betreft had 
het militair geziljl; overleg moeten plegen 
met het orgaan of de organen, die in de_ 
streek of streken, waarvoor de maatregel 
gelden moest ten aanzien van het daarin 
geregelde onderwerp_ met het wetgevend 

- gezag zijn belast. Nu dit niet is geschied 
ziin terecht de betreffende maatregel~n 
v;n den. territorialen bevelhebber in Zee
land niet verbindend- verklaard. 

( Oorlogswet art. 11.) 

Voorzitter: Mr. A. JVI. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. H. Hesse, H. JVI. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Officier van Justitie bij. de Arr.-Reohtbank 
te Middelburg, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van- die Rechtbank van 1 October 191_5, 
houclenclc bevestiging van een vonnis van het 
Kantongereclit te Miclclelburg cld. 10 Juli _1915, 
waarbij D. R., geboren te Westkapelle 27 No
vember 1852, bakker, wonencle te Kouclekerke', 
van alle -rechtsve_rvolging is ontslagen. · 

Conclusie van den Aclvocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het in hooger be_roep bevestigcle vonnis 
is met beklaagcle's , schulcl claaraan bewezen 
verklaarcl het hem ten laste gelegde, te weten, 
dat hij op 28 October 1914, terwijl de gemeente 
Koudekerke in staat van oorlog ,vas yerklaard, 
alclaar brood heeft gebakken, hetwelk mcer dan 
20 % bloem beva~te, althans brood heeft 
gebakken hetwelk van_een anclere samenstelling 
was clan van 80 % ongebuild tarwemecl en 
20 % bloem. Tusschen de twee hierin vervat_te 
afwisselende telaste]eggingen wercl geen keuze 
gedaan. Strikt nooclig was dit ook niet,_ daar 
beklaagcle's schuld aan het eerste feit, cenmaal 
aangenomen zijncle, van zelf zijne schulcl aan 
hat tweede medebrengt. Hij overtrad hierdoor 
het besluit van derr Territorialen Bevelhebber 
in Zeeland van 17 October 1914, iooals clit 
luidcle na de daarin hij besluit_ van clezen 
bevelhebber van 27 October 1914 gebrachte 
wijziging .. Beide besluiten zijn in het bevestigde 
vonnis woorclelijk meclegecleeld en we! in de 
claarin opgenomen getuigenverklaring van· den 
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Territorialen Bevelhebber welke tevens inhoudt, 
dat hij de Burgemeesters in de provincie daar
mede telkens telegrafisch in kennis heeft gesteld. 
Het alzoo gewijzigde besluit - of de reeks van 
alzoo gewijzigde besluiten, wanneer men aan
neemt, dat evenveel besluiten zijn genomen als 
er in de provincie gemeenten zijn - kan worden 
beschouwd en is ook in, het bevestigde von:ilis 
,opgevat als ·een krachtens art. 11 der Wet van 
23 Mei 1899 (S. 128)'door het militaire gezag 
vastgestelde maatregel, welke genomen moest 
worden om te voorzien in het onderhoud der 
inwoners en de- behoeften der bezetting. Be
doeld. wetsvoorschrift verlangt echter, ,dat zoo
danige maatregel niet zal worden genonien dan 
na overleg met ,,het betrokken burgerlijk 
gezag". De Territoriale Bevelhebber nu heeft, 
wederom als getuige voor het Kantongerecht, 
verklaard, dat hij ten aanzien van deze be
sobikkingen sleohts met den Commissaris der 
Koningin in Zeeland overleg heeft gepleegd. 
Bij het in hooger beroep bevestigde vonnis is 
bierin een grond gevonden om de bevelen van 
17 en 27 October 1914 niet verbindend. te oor
deelen en den beklaagde van alle rechtsvervol
ging te ontslaan, zulks op de civerweging, dat 
slechts aan de Provinciale Staten en aan de 
gemeenteraden is opgedragen de regeling onder
scheidenlijk van het provinciale en gemeente, 
lijke huishouden en het maken van verorde
ningen daartoe betrekkelijk en dat dus onder 
,,betrokken burgerlijk gezag" niet anders kan 
worden verstaan dan de oollegien van Gedep. 
Staten en B. en W., als vertegenwoordigende 
de Prov. Staten en den Gemeenteraad en als 
belast met de dagelijksche leiding van zaken. 

Bij- tijdig ingediende memorie voert de, heer 
r!')quirant, die zich met de gevallen beslissing 
we! kan vereenigen, doch een uitspraak van 
Uwen Raad gewe_nscht acht, hiertegen als 
middel van cassatie aan : ,,Schending door 
verkeerde toepassing van art. 10 der Wet op 
den Staat van Oorlog en Beleg van 23 Mei 
1899 (S. 128) in verband met de telegrammen 
van den Territorialen Bev~lhebber in Zeeland 
enz. van 13, 17 en 27 Octo_ber 1914 aan de 
Burgemeesters in Zeeland omtrent de samen
stelling· van brood." Tot staving hiervan 

· . wordt in de memorie clan een beroep gedaan op 
de opvatting van Z. E. den Minister vali Oorlog, 
medegedeeld in een schrijven aan zijn ambt
genoot van Justitie, dat het voldoende zou zijn, 
wanneer het militaire gezag maar overleg had 
gepleegd met eenig burgerlijk gezagsorgaan in 
het betrokken · gebied. 

Doze opvatting heeft eigenlijk betrekking 

op het overleg, in art. 10 cler genaemcle wet 
vereischt voor het viststellen door het militair 
gezag oncler meer van nieuwe politieverarcle
ningen. Ik hen trouwens met den . Minister 
en · den reqnirant van meening, dat bij dit 
wetsvoorschrift de aplossing gezocht moet 
worden van clit nieuwe vraagpunt aangaancle 
deri juisten zin der door haren schetsmatigen 
vorm van zoovele vraagpunten apleverende 
wet van 1899. Immers ,vanneer de krachtens 
art. 11 vastgestelcle maatregel, welke genamen 
moet warden om in het onderhoud cler inwoners 
en de behaeften cler bezetting te voarzien,niet 
is een handeli:ng van het militaire gezag zelf -
zooals b. v. hot samenbrengen der aanwezige 
voeclingsmicldelcn op bepaalde plaatsen zijn 
zou - maar, gelijk in clit geval, een voors~hrift 
voor de inwoners, clan worclt die maatregel 
niets anders clan een politieverorclening vaor 
het betrokken gebiecl. Dit geldt niet van alle 
algemeene vaorschriften, door het militair gezag 
krachtens de_ wet van 1899 gegeven, <loch we! 
voor die, welke als de onclerwerpelijke de huis
houding van het betrokken gebied betreffen. 
Zie in verband biermede het opstel van Mr. 
Leendertz in W.· 9766, hetwelk mij voorkomt 
in deze verwarde materie een zeer bruikbaren 
]eiddraad te geven. De telegrammen van den 
Territorialen Bevelhebb,er aan de Burgemees
tl)rs moeten dus warden beschouwd als te zamcn 
eene provinciale, of elk voar zich eene plaat
selijke verordening op te leveren. De afkondi
ging heeft clan ook, bij gebreke van een bepaald 
voorschrift hieromtrent van het militair gezag. 
te Koudekerke plaats gehad' op de wijze, voor 
plaatselijke verordeningen bepaald. 

Welk burgerlijk gezagsorgaan nu datgene 
is, waa=ede krachtens het voorschrift van 
ai t. 10 het militair gczag overleg moet plegen, 
wanneer het als plaatselijke wetgever aptreedt, 
komt ,mij niet twijfelachtig voor. De nieuwe 
verorclening is bestemd am in te grijpen in het 
provinciale of gemeentelijke huishouden, mis
schien zelfs om in de bestaande provinciale 
of gemeentelijke verordeningen wijziging te 
brengen. Geen antler burgerlijk gezagsorgaan is 

,dus bij cle nieuwe verorclening ,,bftrokken" 
clan dat, aan hetwelk ,de zarg voor ciat huis
houden is opgedragen, en van hetwelk tot nu 
toe de plaatselijke verordeningen uitgingen : 
de provinciale of gemeentelijke wetgever, d. i. 
de · Provinciale Staten _of de Gemeenteraacl. 
De Commissaris cler Koningin, al is hij de 
hoagate burger!ijke ambtenaar in de provincie, 
kan even weinig a.ls eenig lager geplaatst 
beambte in aanmerking komen, waar het de 
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· ·, vraag gelclt, welk gezag bij het vaststellen van 
politieverordeningen is betrokken. · 

Deze uit den aard cler zaak voortvloeiericle 
· ,qpvatting vinclt ook steun in de ·.geschleclenis 

-cler Wet van.1899; Reeds in de.i\fomorie van 
'Toelichting op het · oorspronkelijke · wetsont
werp (Bijl: Hanel. 1889/90 •n°. 147, 3) werd 
bij de artt. 22-25 als grond voor het voor
,schrijven van overleg met het burgerlijk gezag 
opgegeven, dat het niet nooclig · was, dat de 
bevoegclheid van het militaire gezag om zich 
vrij te maken van de plaatselijke verorcleningen:, 
-door het burgerlijk gezag vastgesteld, onbeperkt 
was. Het is niet aannemelijk, clat clezelfde 
uitclrukking in dezen door mij verkort' weer-

. gegeven zin telkens voor een antler begrip 
zou. zijn gebezigcl. - Nog cluidelijker komt de 
juistheid cler verdedigcle opvatting uit in het 
Voorloopig Verslag op dit wetsontwerp (Bijl. 
Hanel. 1890/91 n°. 31, 1) waar men bij art. 22 
-den twijfel ·uitgesproken vindt, of overleg met 
-den Raad eener gemeente wel gemakkelijk zal 
kunnen plaats vinclen, zonder clat dit aan de 
R!:lgeering, · toen cleze clit Voorloopig Verslag 
beantwoordde bij de M. v. T. op het nieuwe 
ontwerp, dat wet werd, (Bijl. Hanel. 1897/8 
no, 166, 3) aanleicling gaf om bij art. 10 (over
eenkomend met art. 22, oud) op de onjuistheid 
dezer voorstelling van het vereisehte overleg 
te -wijzen. - Welk burgerlijk gezag bedoelcl 
wercl, wercl overigens bij ·cleze nieuwe M. v. T. 
niet ·nacler aangewezen ; alleen wercl hierop 
een -vraag, bij het-aangehaalcle Voorl. Verslag 
geclaan, ten antwoorcl gegeven, dat ,,burgerlijk 
gezag" stoncl tegenover ,,militair ·gezag" · en 
dus niet behoorcle te' worclen veranclercl in 
,,bevoegd gezag", hetgeen ons niet veel wijzer 
maakt. 

Ik mag mij niet ontveinzen, clat - gelijk 
,ook in het aangehaalcle uit het Yoorl. Verslag 
wercl opgemerkt - de· door mij verdedigde 
opvatting aan een snelle totstanclkoming• van 
door het militair gezag vast_ te stellen. politie
verordeningen groote hinclerpalen in den weg 

. legt. Dit kan mij echter geen .aanleiding geven 
om het ingenomen stanclpunt· te verlaten. 
Bij het in deze zaak door den Kantonrechter 
gewezen vonnis is blijkbaar naar een uitweg. 
uit deze zich ook bij art. 11 der Wet van 1899 
voordoende moeilijkheid gezocht. en· wel door, 
na eerst den juisten weg _te hebben ingeslagen, 
die ook hier naar de Provinciale Staten en -den 
Gemeenteraad leidt, de Colleges van Geclepu
teerde Staten en van B. en ·W. als hunne ver
-tegenwqordigers voor te stellen, met wie der
halve het overleg moest worden gepleegd. 

1916 

-Zulks komt mij echter staatsrechtelijk te eenen 
male bnjuist v.oor. De bedoelde Colleges 
-;,vertegen}Voordigen" geenszins de Provinciale 
Stateu·:·~n-clen-Gemeeriteraacl, cloch zijn slechts 
belast met de dagelijksche leiding en met de 
uitvoering der aan cleze grootere lichamen 
opgeclragen zaken ; zij zijn slechts aclministree
re'ucle, i:iitvoerende, toezicht houdende organen. 

Niettemin acht ik op de reeds aangegeven 
gronclen de stelling .van het bevestigcle von:his 
des Kantonrechters, dat in deze niet met het 
juiste burgerlijke gezagsorgaan overleg is ge
pleegd, gegroncl. En terecht zijn dientenge
volge de aangehaalcle besluiten van den , 
Territorialen Commandant niet· verbinclencl 
geacht . 

Immers het gepleegcl zijn van het voor
geschreven overleg moet worclen beschouwd 
als e'en voorwaarcle voor de geldigheid der 
verorclening, evenals het hooren van den Raad 
van State o. a. op uit te vaardigen algemeene 
maatregelen van· bestuur naar de heerechende 
opvatting dit ten aanzien van cleze maat
regelen is. Zulks blijkt ook uit het door mij 
reeds aangehaalde uit de _geschiedenis der wet. 
van 1899, waar het voorgeschreven overleg 
met het burgerlijke gezag werd voorgesteld • 
als een beperking der aan het militair gezag 
gegeyen bevoegdheid. Van beperking ZOU 

geen sprake kunnen zijn, wanneer het voor
schrift ongestraft in den wind geslagen ·kon 
worden, wel daarentegen wanneer het nako
men daarvan door op het verzuim gestelde 
nietigheid is gewaarborgd, daar het voorschrift 
alsdan belemmerend werkt · en zelfs vaak ten
gevclge zal kunnen hebben, dat het militair 
gezag, hetwelk zich hier op vreemd terrein 
bevindt zal worden weerhouden van het uit
vaardigen van voorgenomen verordeningen, 
welke aan.dit gezag wellicht onbekende belangen 
van anderen ·noodeloos zouden krenken. 

Ik concludeer tot ,verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz~ ; 

Gehoorcl het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het midd~l van cassatie, door den 
requirant voorgestefd· bij memorie, luideride : 
(zie concl. adv. gen.); 

0., dat gerequireerde oorsprorikelijk was 
gedagvaard dat hij op 28 October _1914, terwijl 
de gemeente Koudekerke i~ staat van oorlog 
was verklaard, alclaar brood heeft gebakken, 
hetwelk meer clan 20 % bloem bevatte ; 
althans brood heeft ·gebakken hetwelk van 'eene 
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andere samenstelling was clan van 80 % onge
build tarwemeel en, 20 % bloem ; 

0., dat bij het door het bestreden vonnis be
vestigde vonnis. dat feit en beklaagde's schuld 
daaraan wettig en overtuigend bewezen zijn 
verklaard op grond van aanwijzingen onder 
meer voortvloeiende uit de verklaring van 
den getuige Brocx, in het kort hierop neer
komende: dat hij als territoriaal bevelhebber 
in Zeeland op 13, 17 en 27 October 1914 den 
Burgemeesters in die provincie per telegram 
heeft doen toekomen voorschriften omtrent 
de vervaardiging van brood, te zamen inhou
dencle clat elechts brood mocht worclen gebakken 
van 80 % ongebuilcl tarwemeel en van hoogstens 
20 % bloem, en clat hij hieromtrent slechts met 
den Commissaris der Koningin in Zeeland 
overleg heeft gepleegd ; 

0., dat de Kantonrechter voorts het bewezen 
verklaarde niet strafbaar heeft geacht en 
gerequireerde van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen op grond der volgende overwegingen : 

,,dat art. 11 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) 
aan het militair gezag de bevoegdheid geeft 
om, in overleg met het betrokken gezag, zoo 
noodig de maatregelen vast te stellen, welke 
genomen moeten worden, om te voorzien in 
het onderhoud der inwoners en de behoeften 
.der bezetting ; 

,,dat in casu overleg met het betrokken burger
lijk gezag niet heeft plaats gehad, daar immers 
nimmer onder dat gezag de Commissaris der 
Koningin kan worden verstaan ; 

O. toch, dat slechts aan de Provinciale Staten 
behoort de regeling en het bestuur van het 
provinciaal huishouden en aan hen uitsluitend 

. is opgedragen het maken der reglementen en· 
verordeningen, welke zij voor het provinciaal 
belang noodig oordeelen ; · 

dat evenzoo aan den Raad der gemeen!en 
behoort het maken van de verordeningen wellrn 
in het belang der openbare orde, zedelijkheid 

, en gezondheid warden vereischt en van andere, 
betreffende de huishouding der· gemeen~en : 

dat dus onder ,,betrokken burgerlijk gezag" 
niet anders kan warden verstaan clan de 
CoUegien van Gedepute~rde Staten en Burge
meester en Wethouders, als vertegenwoordi
gende de Provinciale Staten en den Gemeente
raad en als belast met de dagelijksche leiding 
van zaken; 

dat derhalve voormelde bevelen van den 
Territorialen Bevelhebber van Zeeland, niet 
verbindend kunnen worden geoordeeld" ; 

0.,- dat hiertegen zich richt ,het cassatie
middel, wa/trin klaarblijkelijk in plaats van 

art. 10 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128), 
moet gelezen worclen art. 11 dier wet en met de 
telegrammen : -van den Territorialen Bevel
hebber bedoeld zijn de telegraphisch mede
gedeelde maatregelen van dien gezaghebber -
terwijl in de toelichting als ondersteuning van 
dit middel wordt aangevoerd, da( onder het 
betrokken burgerlijk gezag te verstaan is het 
burgerlijk gezag binnen het gebied, waar de 
genomen maatregel moet gelden en dat, waar 
de wet niet bepaalt met welk orgaan van dat 
gezag de militaire overheid in overleg moet 
treden, de keuze van het orgaan aan het 
militaire gezag is overgelaten; 

0. hieromtrent : 
dat in de ]\fomorie van Toelichting, behoo

rende bij het ontwerp· van wet tot uitvoering 
van art. 187 der Grondwet, ingediend 27 April 
1890, naar welke toelichting in het algemeen 
verwezen is bij het Ontwerp van 20 Mei 1898, 
hetwelk geleid heeft tot de Wet van 23 Mei 
1899 (S. 128), ten aanzien der bepalingen 
betreffende den staat van oorlog, als algemeen 
beginsel is vooropgesteld, dat ,,de macht van ' 
het militaire gezag zich niet .zoover" behoeft 
nit te strekken, dat het burgerlijk bestuur in het 
in staat van oo~log verklaarde grondgebied 
geheel aan de bevelen der militaire autoriteit
is onderworpen" ; 

dat voorts ter nadere uitwerking van clit 
beginsel ten aanzien van het voorgestelde 
artikel, art. 22, hetwelk behoudens hier niet 
ter zake doende wijzigingen geworden is art. 10 
cler bestaande wet, in die memorie werd aan
gevoercl : ,,Die bevoegdheid" (namelijk tot 
wijziging enz. van politieverordeningen) ,,is 
noodig, daar het militair • gezag ten aanzien 
van de belangen der defensie niet door plaatse
lijke verordeningen, welke door het burgerlijk 
gezag zijn vastgestel\'[, moet gebonden zijn, 
maar het is niet noodig dat die bevoegdheicl 
onbeperkt zij, vandaar de bepaling, dat de hier 
bedoelde maatregelen zullen warden genomen 
na gehouclen overleg met het burgerlijk gezag" ; 

dat derhalve door het voorgeschreven overleg 
met het burgerlijk gezag - en uit den aard der 
zaak geldt voor art. 11 hetzelfde als voor 
art. 10 - beoogd werd eenerzijds eenige 
beperking der macht van het 1nilitair gezag 
en anclerzijcls om de bestaande bevoegdheclen 
van het burgerlijk bestuur zooveel mogelijk 
te eerbiecligen ; 

dat nu zoowel in verband met dit laatste 
als op gron_d van de taalkundige beteekenis 
van de termen der wet antler het betrokken 
burgerlijk gezag is te verstaan het orgaan tot 
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welks bevoegdheid de telkens ·,te nemen mail,t
regelen krachtens ·hun. aard · geacht kunnen 
,~orden te behooren ; 

dat ·dus, waar .de ten deze genomen maat
regel is van wetgevenden aard en de huis
houding. van het betrokken gebied .·betreft, 
het militair gezag overleg ·had moeten plegen 
m'et het orgaan of de orgailen, die in de streek 
of .streken, waarvoor de maatregel gelden 
moest, ten:-aahzien van het claarin 'geregelcle 
onderwerp, met · het wetgevend gezag zijn 
belast, zijnde de Commissaris der Koningin 
zoodanig orgaan niet ; 

dat, dus terecht de bedoelde maatregelen van 
den Territo;ialen Bevelhebber in Zeeland niet
verbindend zijn verklaard en het middel is 
ongegrond; 
• Verwerpt het beroep. (Ju'r. Ned.) 

5 Januari 1916 .. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de districts
schoolopzieners betreffende aanmoediging 
bezit akte land- of tuinbonwkunde. 

De .Minister van Landbouw, Nijverheid en 
· H:mdel .is voornemens .te bevorderen, dat iii 

die streken waar daaraan' behoefte bestaat, door 
de gemeente• e'n schoolbesturen a!l!n de iagere 
scholen onderwijzers worden verbonden, die in 
het bezit zijn.' van de akte lager onderwijs· voor 
1and- of tuinbouwkirnde, en dat reeds ge
vestigde onder~vijzers die akten zullen trachten 
te verwerven. Dit denkbeeld heeft mijne volle 
sympathie, omdat een dergelijke .maatregel 
zoowel het onderwijs als den land-. en tuin
bouw ten goede zal kolnen. 

Genoemde Minister stelt zich voor om, voor, 
loopig als proef, aan een aantal onderwijzers, 
die in het bezit zijn van beide of een der 
vermelde akten, enkel op grond van deze be
voegdheid eene toelage van Rijkswege toe te 
kennen, mits zij reeds van'wege de gemeente 
of de vereeniging, waarvan hunne school uit
gaat, eene weddeverhooging ontvangen wegens 
het bezit van die aide of akten, en onder 
voorwaarde., dat zij zich voor het geven van 
land- of (en) tuinbouwonderwijs vanwege het 
Departement van Landbouw, 'Nijverheid en 
Handel beschikbaar stellen. W ordt het geven 
van dit onderwijs van hen verlangd, dan zal 
dat afzonderlijk worden beloond volgens de 
gewone daarvooi· geldende -regelep. 

Door · in de salarisverordeningen van alle 
gemeenten eene verhooging op 'te, nemen voor 
ieder, die bevoegd is tot het geven van·land

, of tuinbouwonderwijs, zou het. doel van voor
noemden Minister worden voorbijgestreefd, 

daar plaats•eiijke omstandigheden moeten uit
wijzen, waar en in welke mate aan leerkrachten 
voor dergelijk onqerwijs behoefte bestaat. 

Aangezien nu in verband met_de wettelijke 
bepalingen de salarisverordening eener ge
meente voor alle onderwijzers van bijstand ge
lijkelijk geldend moet zijn, en bovendien onder 
deze onderwijzers herhaiddelijk verplaatsingen 
voorkomen, zal · de keuze der personen op den 
duur wel in hoofdzaak te .beperken zijn tot de 
hoofden der scholen; Met de wettelijke voor
schriften is het bestaanbaar eene bepaling als 
bovenbedoeld te ,µiaken in de salarisregelingen 
voor -de schoolhoofden, 'daar de gerrieen·teraad 
bevoegd is om, onder hoogere goedkeuring, 
de jaarwedden van het hoofd van elke school 
met het oog op de plaatselijke beho~ft~n in elk 
dorp of gehucht afzonderlijk te regelen, hetzij 
bij verordening, hetzij bij gedeeltelijke herzie
ning als hijv. het schoolhoofd de akte voor 
land- of tuinbouwkunde mocht behalen. 

Aangezien het mij voorkomt, dat het plan 
van den Minister van Landbou,v, Nijverheid 

Handel allen steun verdient, heb ik de eer 
U te verzoeken telkens wanneer de wenschelijk. 
heid blijkt, Uwen invloed bij de gemeerite
besturen aan te wenden, opdat in de verorde
ning tot regeling van de jaarwedden der hoof
den van· sch_olen· een·e salarisverhooging worde · 
opgenomen als bovenbedoeld. 

In v~rband hiermede is het echter wensche
lijk, dat door U vooraf overleg wordt gepleegd 
met de desbetreffende Rijksland- en tuinbouw
leeraren over de vraag, voor wie van het onder
wijzend personeel der openbare en bijzondere 
scholen in Uw district in de eerste plaats eene 
R1jkstoelage als bovenbedoeld zou.dienen wor
den bescbikbaar gesteld. 

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik 
U uit te noodigen, · elke gelegenheid, welke 
daarvoor dienstig kan zijri, te benutten, om in 
het bijzonder de plattelands-schoolhoofden en. 
-onderwijzers te wijzen op de wenschelijkheid 
van het behalen der akte voor · land- of tuin
bouwkunde, ook om'dat- met ·de daarmede te 
verkrijgen kennis het lager onderwijs naar de 
behoeften van het platteland meer vruchtdra
gend. kan worden gemaakt. (W. v. d. B. A.) 

6 Januari 1916 .. BEsLUIT, tot nadere wijziging 
van artikel 7 van het ,,Reglement voor de 
Stuurlieden-exame.ns", vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 353). S.·-2: 

WrJ WILHELMINA; ENZ'.· 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
' 
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Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 No
vember 1915, n°. 7061, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 December 1915, n°. 21 ; 

Gezien h;t nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Januari 1916 n°. 8472, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 7, 1, III, van het ,,Regle

ment voor· de stuurlieden-examens", vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 353), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1914 (Staatsblad n°. 293) 
op de zinsnede : 

,,Dienst als buitengewoon adelborst, of als 
ai!elborst der eerste klasse bij de Marine
reserv~ wordt voor dienst onderscheidenlijk 
als derde- of tweede-stuurman van ten hoogste 
zes maanden in rekening gebracht". 

te doen volgen eene nieuwe zinsnede_, Jui
dende: 

,,Dienst gedurende de mobilisatie doorge
bracht op varende oorlogsschepen als buiten
gewoon adelborst, of als adelborst der eerste klas-se 
bij de .Marine-reserve wordt in rekening gebracht 
voor dienst onderscheidenlijk als derde- of 
als tweede-stuurman voor ten hoogste de helft 
van den ·voor de examens voor tweede- en 
eerste-stuurman vereischten diensttijd. Dienst, 
gedurende de mobilisatie doorgebracht op 
varende' oorlogsschepen als · milicien, wordt in 
rekening gebracht voor ten hoogste de helft 
van den ·voor toelating tot het examen voor 
{lerde-stiiurman voor de groote vaart, of voor 
-stimrman voor de kleine vaart vereischten 
vaartijd". 

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 geplaa tst. 

Onze voornoemde JVIinister is belast met de 
· uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/a{l en gelijktijclig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afachrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De 1'Jllin. van Landbouw, Nij1:erheid en Handel, 
POSTHUI\IA. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1916.) 

6 Januari 1916 .. BE~LUIT, tot wijziging van 
het formulier voqr de aangifte in de ver· 
mogensbelasting. S. 3. 

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

Financien van· den 18den November 1915, 
n°. 161, Registratie en Vermogensbelasting; 

Gelet op artikel 15 der wet van den 27sten 
September 1892 (Staatsblad n°. 223) op de 
vermogensbelasting; op artikel 1 der wet 
van 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 222) en op 
artikel 130 der wet van 19 December 1914 
(Staatsblad no. 563); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14den December 1915, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financien van den 3den J anuari 
1916, n°. 90, Registratie en Vermogensbe
lasting; 

Hebben goedgevonden en ve~staan. te , be
palen: 

Eenig artikel. 
In het formulier van het biljet voor de 

aangifte in de vermogensbelasting, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 26 Februari ·1394 . 
(Staatsblad no. 37) en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1897 (Staatsblad 
n°. 215) en bij Onze besluitcn van 22 Maart 
1906 (Staatsblad n°. 52) en 9 Maart 1909 
(Staatsbloo n°. 65) worden, met ingang van 
1 Mei 1916, de volg;nde wijzigingen gebracht: 

A. In -de omschrijving der ,,Eaten" sub II, 
n°. 3, vervalt hr.t woord ,,Tienden" en de on
middellijk daarop volgende komma ; 

B. Op de vierde bladzijde, · aan het slot, 
vervallen de· woorden,. letter, : cijfers en lees
teekens: ., , zonder aftrek van de/ 10,000, die 
bij den aanslag onbelast blijven". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uit.voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

.zal worden gezonden aa.n den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 6den Januari 1916. 

WILHELMINA. 
De lYI inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

6 Januari 1916. BESLUIT, houdende onge
grondverklaring van de bezwaren van deh 
gewezen milicien J. C. G. BUDDE te Am
sterdam, tegen de beslissing op zijn verzoek 
om pensioen. S. 4. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkendl'l op'de reclame van den gewezen 

milicien J. C. G. BUDDE te Amsterdam, be. 
treffende zijne aanspraken op pensioen ; 

Gezien het advies van den Militairen Pen-
sioenraad van 4 Augustus 1915, n°. 7 L; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November .1915, n°. 378 ; 
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Op de voordracbt van Onzen -Minister van 
·Oorlog van 31 December 1915, IIIde Afd . 
n°. 192; 

Overwegende, dat de Militaire Pensioenraad 
in zijn voormeld advies Ons in overweging beeft 
.gegeven aan den belangbebbende, te rekenen 
van 11 Juli 1915, voor den tijd van een jaar een 
voorloopig pensioen te verleenen van / 240, 
•daarbij aanvoerende dat een militair genees
kundig onderzoek beeft plaats gebad door de 
Commissie voor bet geneeskundig onderzoek 
te 's-Gravenbage op 12 Juni 1915; dat de 
belangbebbende geacbt wordt tot de verdere 
waarneming van den militairen dienst onge· 
schikt te zijn uitboofde van licbaamsgebreken ; 
·dat bij geacbt wordt niet buiten staat te zijn 
om in zijn levensonderboud te voorzien ; dat bij 
met ingang van 11 Juli 1915 uit den militairen 
·dienst is ontshtgen; dat bij bij ontslag volgens 
de Pensioenwet voor· de landmacbt 1902 een 
voor pensioen in aaninerking komenden dienst 
heeft van 1 .jaar en 10 maanden; dat zijne 
licbaamsgebreken het gevolg zijn van eene 
schotverwonding op 15 Februari 1915; dat 
hij • voor den militairen dienst ongescbikt is 
uitboofde van licbaamsgebreken, welke bet 
gevolg zijn van verricbtingen a!l.n de uitoefeniug 
van den militairen dienst verbonden ; dat het 
wenscbelijk is de ervaring te laten uitspraak 
<loen in hoeverre de belangbebbende in zijn 
levensonclerhoud zal kunnen voorzien en hij 
daartoe derbalve tijdelijk buiten staat moet 
worden geacbt; dat vermits het voile pen
siciensbedrag voor den stand van soldaat waar
naar het pensioen van den belanghebbende 
moet worden geregeld, f 240 beloopt, de Pen
sioenraad van oordeel is dat hij volgens de 
art. 2 2°, 18c en 28 der genoemde wet recbt· 
heeft op een voorloopig pensioen tot dat be
drag; 

dat Onze. Minister van Oorlog zich met bet 
advies van den Pensioenraad niet kan ver
eenigen, daar bet z. i. , blijkens de overgelegde 
bescbeiden vaststaat, dat de physieke onge
schiktbeid voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst van BUDDE te wijten is 
aan eigen onvoorzicbtigbeid zoodat niet met 
den Militairen Pensioenraad beboort te worden 
aangenomen, dat zijn lichaamsgebrek het gevolg 
is van verrichtingen aan de uitoefening van den 
militairen dienst verbonden en hij dus, daar bij 
slechts een diensttijd heeft van 1 jaar en 10 
maanden, geen aanspraak kan maken op 
pensioen; 

dat, nadat bij Ministerieele Bescbikking van 
4 September 1915, IIIde Afdeeling, n°. 140, 

aan den belanghebbende waste kennen gegeven 
. dat, in afwijking van het advies van den 
Militairen Pensioenraad, geen termen zijn 
gevonden een gunstig gevolg te verleenen aan 
zijn verzoek om in het genot van pensioen te 
worden gesteld, hij zijn verlangen beeft te 
kennen gegeven dat omtrent zijne bezwaren 
daartegen het gevoelen mocbt worden inge
wonnen van de Afdeeling van den Raad van 

, State voor de Gescbill~n van Bestuur; 
Overwegende dat, al kan aan die Afdeeling 

niet worden betwist, dat het lichaamsgebrek, 
hetwelk tot des reclamants ongeschiktverkla
ring voor den dienst heeft geleid, het gevolg 
is van een ongeval op 15··Februari 1915, .toen 
hij op wacht stond, en al kan aan die Afdeeling 
ten deele zelfs worden toegegeven, dat het 
afgaan van een geweer tengevolge van het 
vergeten of verzuimen om den haanpal daarvan 
om te leggen te qualificeeren is als een bijzondere 
omstandigbeid (in zooverre immers een dergelijk 
vergeten · of verzuimen niet is een norinale 
omstandigbeid), nochtans, moet worden ver
worpen het door gezegde Afdeeling ingenomen 
standpunt als zou, omdat de Pensioenwet voor 
de landmacht 1902 onvoorzichtigheid niet noemt 
een factor welke de aauspraak op pensioen 
uitsluit, hieruit moeteu volgen dat een dus
danige, door erkende onvoorzichtigheid in het 
leven' gerospen bijzondere omstandigheid er 
eene zijn zou als .bedoeld in art. 2 sub 2 van 
genoemde wet en dus recht gevende op pen
sioen; 

Overwegende, dat, werd bet .door meer
gemelde Afdeeling ten deze ingenomen stand
punt aanvaard, en dus elke tot pbysieke onge
schiktbeid voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst leidende bijzondere 
omstandigbeid die zich t:ijdens de uitoefening 
van den dienst voordoet, ·geacht krachtens 
genoemd wetsartikel grond op te leveren tot bet 
verleenen van pensioen, daaruit zou volgen, 
dat zelfs eigen inoedwillige handelingen in zulk 
een geval •niet van aansp,raak op pensioen 
zouden uitsluiten, een standpunt dat a fortiori 
niet behoort te worden aanva!l.rd ; 

dat, wat biervan zij, in elk geval moet worden 
aangenomen dat een pbysieke ongeschiktheid 
voor den dienst, tijdens ecn wachtdienst ver
kregen t.engevolge ·van het afgaan van een 
geweer met in strijd met de voorscbriften niet 
overgelegden baanpal, hetwelk, gelijk in het_ 
onderbavige geval, bovendien in strijd met de 
voorschriften b_ij , de bajonet o,ver den grond 
werd voortgesleept, niet bescbouwd kan worden 
als te zijn ontstaan tengevolge van eene ver-
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richting aan de uitoe£ening van den militairen 
dienst verbonden, in den zin van vorenaan
gehaald • wetsartikel ; 

dat reclamant mitsdien geen aanspraak kan 
maken op pensioen, krachtens artikel 2, sub 2°., 
der ,,Pensioenwet voor de landmacht 1902" 
.en hij ook niet aan eenige andere bepaling dier 
wet recht op pensioen kan ontleenen. 

Gezien evengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren dat de bezwaren van· den ge
wezen 1nilicien J. C. G. BUDDE tegen de af
wijzende Beschikking, genomen op zijne aan
vrage om pensioen, zijn ongegrond. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het 8taatsblad 
en, tegelijk met het rapport van Onzen genoem
den Minister in de Nederlandsche 8taatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
(Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur) 
en aan den Militairen Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De •1rlinister van Oorlog, BosBOOM. 
( Uitgeg. 27 Jan. 1916.) 

6 Janu,ari 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 October 
1915 (8taalsblad n°. 432). S. 5. 

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

Staat nooclig is, toezicht te houden op de ver
vaardiging en de samenstelling van margarine, 
waarvan de ~itvoer is toegelaten ; 

Gezien de wet v~n 3 Augustus 1914 (8/aats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht. van · Onze i\'Iinisters -van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 21 December 1915, 
Kabinet, Litt. X168 ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
22 December 1915, n°. 1): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Januari 1916, Kabinet, 
Litt. R 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

De cerste alinea· van het Eenig Artikel van 
Ons Besluit van 18 October 1915 (8taatsblad 
n°. 432), wordt gelezen als volgt : 

De uitvoer van katoenzaadolie, l!:okosolie, 
kokosv~t, se_samolie, soyaolie, grondnotenolie 
en, voor zooverre de uitvoer daarvan niet reeds 
verboden is, alle eetbare vetten, met uitzonde
ring .;,an margarine, voor ·zooverre deze door 

hare bereiding met mcik en melkbestanddeelen 
· geschikt is gemaakt om boter te vervangen en 
bereid is door hen, die voldoen aan de voor
waarden door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel gestelcl of nog te stellen, 
is verboden van den <lag der afkondiging van 
dit Bosluit. 

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, dat in het 8taatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1916. 

WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, Bosnomr. 

De 1liinister van Financien, TREUB. 

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

( Uitgeg. 7 Jan. 1916.) 

6 Januari 1916. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han~ 
de!, ter_ uitvoering van art. 7, lid 1, litt. d 
en lid 2 van het Zuiderzeevisscherijregle
ment. 

De Minister van Landbouw, .Nijverheid en 
·Handel; 

Gelet op art. 7, licl 1, letter d, en lid 2 van 
bet Zuiderzeevisscherijreglement (Koninklijk 
besluit van 23 April Ull5 (8taatsblacl n°. 205), 
laatstelijk gewijzigcl bij Koninklijk besluit van 
21 October 1915 (Staatsblad n°. 435), bevatt~nde 
het verbod om van 1 October tot 28 l!'ebr4ari 
te visschen met alle vischtuigen bij den moml 
van den Hierdensche beek binnen cle door den 
Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel 
vast te stellen grenzen; 

Heeft goedgevonden : 
1°. In te trekken de beschikking van zijn 

ambtsvoorganger, van 9 October 1914, n°. 5982, 
afdeeling Nijverheid; 

20. Het bovenbedoelde gesloten gebied vast 
te stellen als volgt : . 

De strook ·water in de Zuiderzee, ter breedte 
van · 500 meter, gerekend van de knstlijn ter 
hoogte · van gewoon hoog water en zich uit
strekkende 1500 meter West- en 1500 meter 
Oostwaarts uit het midden van de Hierdensche 
beek. 

·s-Gravenhage, 6 janual'i l9lli. 

·, De Ministe,· voornoemd, POSTHUMA. 
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6 Januari 1916. MISSIVE van den Minister van 
Buitenlandsche Zaken betreffende het visee
ren van paspoorten doqr de Duitsche con
sulaire ambtenaren. 

lk heb de eer U hiernevens afschrift te doen 
toekomeu van de nieuwe bepalingen door de 
Duitsche regeering vastgesteld nopens het 
viseeren van paspoorten door de Duitsche con
sulaire ambtenaren. 

, U zoude aanleiding kunnen · vinden bij de 
afgifte der paspoorten de betrokkenen met 
deze voorschriften in kennis te stellen. 

De voorschriften luiden : 
1. Bij iedere reis naar Duitschland moet hAt 

paspoort opnieuw door een Uuitschen diplo
matieken. of consulairen vertegenwoordiger 
warden geviseerd. 

2. De. Keizerlijke vcrtegenwoordigingen 
mogen slechts die passen vis,mren, die door 
de bevoegde autoriteiten van hun ambtsgebied 
afgegeven of geviseerd zijn c:,f voorzien zijn 

· van het visum van een in hetzelfde land stand
plaats houdenden diplomatieken of consulairen 
ambtenaar van de Mogendheid, door welker 
autoriteit de pas is afgegeven. · 

3. De houder van het paspoort · moet ter 
verkrijging van het visum persoonlijk op het 
consulaat verschijnen. 

4. Twee photograp~ieen, die overeenstemmen 
met de photographie, op het paspoort aange; 
bracht, moeten worden overgelegd. 

5. Het visum mag slechts worden gegeven 
wanneer aanleiding en doe! ·cter reis naar 
D11itschl~nd zonder bedenking zijn en de reis 
noodzakelijk maken. 

De noo.:lzakelijkheid moet door,<den houder 
worden aangetoond; bij reizen voor zaken duor 
overlegging der handelspapieren en door op te 
geven, welke. hundelshuizen zullen worden be
zocht. Ook voor bezoeken aan familie of 
vrienden moet dringende nood,:akelijkheid aan
wezig zijn. 

6. De l)ouder van het paspoort moct (door 
overlegging eener geboorte-acte of eventueel 
van een naturalisatiebewijs) de Keizerlijke ver· 
tegenwoordiging aantoonen, dat hij v66r het 
verwerven van.zijn tegenwoordige nationaliteit 
niet behoort heeft tot .. een der Staten, die met 
Duitschland of een zijne·r · bondgenooten in 
oorlog zijn. cw: v. d. R. ;\..) 

7, Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zaad van suikerbieten, zaad 
van • voederbieten en zaad van mangel
wortelen. S. 6. 

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

den Staat noodig is, den uitvoer van zaad 
van suikerbieten, .zaad van voederhieten en 
zaad van ·mangelwortelen 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 28 December 1915, 
Kabinet, Litt. M'7• ; 

Den Raad van State gehoo.rd (advies van 
4 Januari 1916, n°. 34); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Januari 1916, Kabinet, 
Litt. C2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van zaad van suikerbieten, mad 

van voederbieten en zaad van mangelwortelen 
is verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit. verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

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

's-Gravenhage, den 7den. Januari 1916. 
WILHELMINA.· 

De .ivlinister van Oorlog, B0SBO0M. 
De Minister van Financien, TREUB .. 

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

(Uitgeg. 8 Jan. 1916.) 

7 Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van hennep. S. 7. 

(Tekst als S. n°. 6.) 

7 Januari 1916. BESLUIT, houdende wijzrging 
van het verbod van uitvoer van turlcsch
roodolie· en dergelijke praeparaten, bestaan
de uit gesulfoneerde, geheel of gedeeltelijk 
verzeepte oliiin. S. 8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van turkschrood
olie en andere praeparaten besta'ande uit gesul
foneerde, al of niet verzeepte olien te verbieden; · 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914· (Staats-· 
blad n°. 344) ; 
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Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en · van Landbouw, 
Nijverheid. en Handel van 28 December 1915, 
Kabinet, Litt. G 172 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Jannari 1916, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde J\IIinisters van 6 Januari 1916, Kabinet, 
Litt. E 2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: · 

De eerste alinea van het Eenig Artikel van 
Ons Besluit van 13 December 1915 (Staatsblad 
n°. 502) wordt gelezen als volgt: 

De uitvoer van turkschroodolie en andere 
praeparaten, bestaaude nit gesulfoneerde, al 
of niet verzeepte olien is verboden van den dag 

-cl.er afkondiging van· dit Besluit. 
Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering 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 7den Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De .iYliniste-r van Oorlog, BosBOOllI. 
De 1vlinister van Financien, TREUB. 
De 111inister vaii Landbouw, Nijverheid en 

Handel, POSTHUMA. 
( Uitgeg. 8 Jan. 1916.) 

8 Januari 1916. BESLUIT, betreffende nadere 
uitbreiding ·van den landstorm. S. 9. 

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

Oorlog van 6 .fanuari 1916, Kabinet, litt. K2 ; 

Gezien de Wet van 31 Juli 1915 (Staats-
blad n°. 345); · I 

Habben goedgevonden en verstaan: 
1°. Behoudens het bepaalde onder 2°. be

hooren van 1 Februari 1916 af ook tot den 
-Iandstorlll - voor zoover zij alsdan niet reeds 
daartoe behooren - de personen, bedoeld in 
art. 1 der Wet van 31 ,Juli 1915 (Staatsblad 
n° 345), die zijn geboren in 1891. 

2°. Degenen der onder 1°. bedoelde personen, 
die vrijwilligen dienst bij de zeemacht, bij het 
leger hier t!!· lande· of, bij de koloniale troepen 
hebben vervuld en op 1 Februari 1916 niet 
zijn gevestigd binnen het Rijk, in het Dnitsche 
Rijk of in het Koninkrijk Belgie, komen eerst 
tot den landstorm te behooren op den dag, 
volgende op dien, waarop zij zich aldaar moch
ten vestigen. 

3°. Bij de inschrijving voor den landstorm 

van de onder 1°. en 2°. bedoelde personen kan 
worden afgeweli:en van de bepalingen van het 
Landstorm-Hesluit, voor zoover dit door 0nzen 
Minister van Oorlog ,vordt bepaald. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Staats-· 
blad zal worden geplaatst. 

's.-Gravenhage, den Ssten Januari 1916. 
WILHEL:\[LN A. 

De Minister van OorlofJ, BoseooM .. 
(Uitgeg. 11 .!1111. HJl(l.) 

8 Januari 1916. BESLUIT, houdende verbocl 
van uitvoer van stearine en andere vetzuren,. 
para/fine, alsmede mengsels en producten 
van deze artikelen. S. 10. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van stearine en 
andere vetzuren, paraffine, alsmede mengsels. 
en producten van deze artikelen te verbieden ;. 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Ooriog, van Financien en van Landbouw,. 
Nijverheid en Handel van 4 Januari 1916,. 
Kabinet, Litt. U; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1916, n°. 2); , 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 Januari 1916, Kabinet,. 
Litt. T 2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvo@, van stearine en andere vetzuren,. 

paraffine, alsmede mengsels en producten van 
deze artikelen, is verboden van den dag der: 
afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbocl tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen claarvan 
ontheffing te doen vei:leenen. 

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 Staatsblaa 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zat 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De ~Minister van Financien, TREUB. 

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

(Uitgeg. 13 Jan. 0 1916.), 
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S Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer -van : 
a.) alle witte lcatoenen lampensoorten, oud 

en nieuw, met uitzondering van gor
dijnen, dweilen en witkatoengebreid
soo_rten; 

b.) alle linnen lornpensoorten. S. 11. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van 
a. alle witte katoenen lompensoorten, oud 

en nieuw, met uitzondering v3:n gordijnen, 
·dweilen en witkatoengebreidsoorten; 

b. alle linnen lompensoorten 
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 4 Januari 1916, 
Kabinet, Litt. IJ ; 

Den Raad va~ State gehoord (advies van 
6 Januari 1916, n°. 3); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8.Januari 1916, Kabinet, 
Litt. U 2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Artilcel. 
De uitvoer van 
a. alle witte katoenen lompensoorten, oud 

en nieuw, met uitzondering van gordijnen, 
d,yeilen en witkatoengebreidsoorten; 

b. alle linnen lompensoorten 
is verboden van den dag der afkondiging van 
di t Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk op 
te heffon of in bijzond~re gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder vo~r zooveel hem betreft. belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten Januari 1916. 
WILHELMINA.· 

De Minister van ·Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van· Financiiin, TREUB. 

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

(Uitgeg. 11 Jan. 1916.) 

S Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van rubber, gutta-percha, 
daaruit vervaardigde ·artikelen. S. 12. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den,_ 

Staat noodig is, den uitvoer van rubber, gutta- .. 
percha en alle daaruit vervaardigde ·artikelen_ 
te verbieden en in verband daarmede geen 
aarileiding meer bestaa t voor een afzonderlijk _ 
verbod op den uitvoer van rijwielbanden ; : 

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 5 Januari 1916,. 
Kabinet, Litt. V1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van, 
6 .Januari 1916, n°. 4); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 Januari 1916, Kabinet, 
Litt. V2• 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
intrekking van Ons Besluit van- 22 Februari 
1915 (Staatsblad n°. 114), te bepalen : 

Eenig Artilcel. 
De uitvoer van rubber, gutta-percha en 

daaruit vervaardigde artikelen is verbodeu ven 
den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijde~jk_ 
op te heffen of in bijzondere gevallen dasrvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van: Oorlog, van Financien en_ 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder
voor zooveel hem,bet,reft, belast met de uitvoe-. 
ring van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De lYiinister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Fina.ncien, TREUB, 

De 11'Iin. van Landboiiw, Nijverheid en Handel,_ 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 25 Jan. 191{>.) 

S Jamtari 1916. BESLUIT, houdende wijziging
van het verbod van uitvoer van autonwbie
le; en onderdeekn, waaronder banden. S. 13. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.-
Overwegende, dat er geen aanleiding meer

bestaat om den uitvoer van automobielbanden 
afzonderlijk. te verbieden ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van LandbouwiNijver
heid en Handel van 5 Januari 1916, Kabinet,. 
Litt. V1 ; 

Den Raad van_ State gehoord (advies ·van 
6 Januari 1916, n°. 4); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-_ 
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dan _blijkt . een. werken op spgt?qbestelling de 
taak · des· Rechters. . ,,Spoed toch i& het be
ginsel'.; ~ zoo zegt zij. ~ ,,hetgeen dit geheele · 
onderwerp beheerscht en beheerschen moet 
(t. a. p. bl. 35). Zijne ('s Rechters) tusschen
komst,.die in.het;belang der bedreigde eigenaars 
wordt ingeroepen, moet zich uit den aard der 
zaak, voor zooveel de vraag naar het al ·of niet 
onteigenen· .van ·eenig goed aangaat, tot· het 
onderzoek. bepalen, of de verklaring van het 
algemeen nut :van het werk, waartoe de ont
eigening van zekere · gronden gevraagd wordt, 
werkelijk bestaat,. clan of het · een der bij de 
Grondwet .van zulk. Mne .. uitclrnkkelijke ver, 
klaring vrijgestelde gevallen is ; of cJe perceelen 
in de dagvaarding der onteigenende partij 
verineld, werkelijk ter onteigening zijn aan
gewezen ; of de eigenaars en · andere belang
hebbenden in staat geweest· zijn; hunne be
zwaren tegen de voorgestelde rigting ·bij de 
bevoegde magt te doen hooren. Blijkt dit 
alles, en zijn de termijne_n van clagvaarding 
in acht genomen, zoo is elke eigenaar genoeg
zaam · zeker, dat hem niet ligtvaardig · noch 
wederregtelijk zijn goed zal wmden. ontnomen. 
Andere. verdediging kan alleen de strekking 
hebben om hinderpalen op te werpen tegen het 
algemeene nut, waarbij men zijn regtmatig 
belang niet meer voorstaat". · 

Deze idee wordt nu verwezenlijkt in art. 25, 
door een b.evel aan <;le Rechtbank om zicli mede 
slechts clan van rechtspraak te onthouden en 
den. eisch niet toe te wijzen, indien onder meer 
de aangegeven bespheiden niet zijn overgelegd. 
De sleutel voor:de inwerking dezer bepaling 
op de te nemen beslissing is·dus n_iet uitsluitend 
in het bezit van partijen, <loch eveneens onder 
den Rechter,. die de handhaving van. 's wet
gevers opdrac"ht ,heeft te verzeker.en, ook 
zonder dat zijne aap.dacht op het ontbreken 
van wet of Koh. Besluit zou gevestigd worden. 
Het · is derhalve een voorschrift van open bare 
orde, :dat. tot in cassatie doorklinkt, waaraan 
's Hofs uitspraak -niets kan veranderen, d_aar 
zij geen :gewijsde bracht, doc!). slechts eene aan
sporing om voort te procedeeren, zonder ,dat 
daardoor ,echter gederogeerd wordt a~n den 
plicht van den ho.ogeren Rechter, om zich 
opnieuw zelfstandig af te vragen, of aan den 
inhoud van ·genoemd voorschrift al of niet 
voldaan is. (Vgl. arrest H. R. 30 Juli 1879, 
W. 4410 en 5 December 1904, W. 8151.) 

Behalve deze exceptie, die ik dus ongegrond 
acht, wierp verweerster nog een tweccle .OP, 
die .meer l!peciaal doelt op het, door eischeres 
voor deµ Rechter opgevorderd ,,toetsing_;,~echt" 

van het Onteigeningsbesluit van den Groning
schen Raad,. waaraan deze niet zou toekomen, 
in verband met de hem toebedeelde fun()tie; 

Dit,,,toetsingsrecht" wordt op de navolgende 
gronden gepleit. Als vaststaand wordt a_an
genomen, dat de Rechter in het algemeen mag 
onderzoeken, of · een Raadsbesluit naar zijn 
inhoud aan de wet v:oldoet. (Vgl. laatstelijk 
arrest H. R. 8 November 1915, W. 9870) 
(N; J. 1916 bi. 43, Red.), terwijl vervolgens 
wordt nagegaan, of de bijzondere regeling der 
Onteigeningswet daarop eene , uitzondering 
maakt. Het antwoor\l hierop luidt dan ont-. 
kennend, waarbij groote waarde wordt gehecht. 
aan twee plaatsen in de Memorie van ·Toe
lichting (t. a. p. bi. 37 en 43), in de eerste 
waarvan den Rechter wordt opgedragen vast 
te stellen, ,,of het een der bij de Grondwet voor 
zulk eene uitdrukkelijke verklaring (van 
algemeen'nut) vrijgestelde gevallen is", ·wa~r
naast de tweede voor de uitzonderingen ZOU 

doelen op een verdwijnen van all~s, wat ,, voor · 
den gewonen· toestand ten regel · strekt" en op 
eene uitwisseling der grenzen tusschen, de. 
periode van voorbereiding,en die van uitvoering .. 

Aan een en ander wordt nu art. 77 gepast. 
en vervolgens. daaruit geconcludeerd, in. ver
band met de keuze van ,het woordje ,,ter" 
in ieder der onderdeelen dier bepaling, dat ook 
wegens het · exceptief karakter de_zer. onteig(!
ning, het onderzoek n:aar haar doel openstaat •. 

Bovendien wordt er;nog op gewezen, dat het 
Raadsbesluit van. art. 79_ geenszins gelijk staat 
met het Kon. Besluit bij gewone onteigening, 
daar de bevoegdheid • tot het nemen van het. 
laatste bepaald wordt d6or de, voorafgegane 
wet en die voor het.uitvaardigen' van het ~erste 
door de vraag, of een der gevallen aanwezig is, 
~ls in art .. 77 a~nhef en sub 4°. genoemd. 

Ik meen eischere~ in hare opvatting der' 
onteigeningstechniek niet te mogen volgen. 

Aan de Wet van 29 _Mei 1841 (S. 19), kleefden 
wrange herinneringen, Men stapelde ,,spits
vindigheden op spitsvindigheden", maakte 
gebruik ,,van alle mogelijke r~gtsmiddelen". 
en trachtte den procesweg oneindig te rekken 
(Thorbecke t. a. p. bi. 36). Er moest dus een 
antler stelsel bedapht worden. 
. Als regel werd daarbij, naar luid van art_ 
151 (147) der Grondwet·, de zorg .vooropgesteld; 
dat niemand van zijn eigendom ontzet werd, 
zonder dat het. algemeen belang zulk een offer: 
v,orderde. Dit belang of nut vond zijne 
~rkenning in. de ve~klaring bij de wet, terwijl 
in uitzonderingsgevallen, waartoe oorspronke
lijk vestingbouw, aanleg, herstel of onderh9ud 
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van dijken, besmetting, oorlog, brand- · of 
. watersnood behoorden en waaraan later het 
vraagstuk der volkshuisvesting werd toege
voegd, deze sanctie achterwege blijven kon. 

Raadpleegt men nu de Memorie van Toe
lichting, clan was de ratio voor de weglating 
der wet, gelijk voor de hand ligt, deels ,,de 
dadelijk noodige handeling, zal het gevaar 
afgewaerd kunnen worden" (t. a. p. bi. 30), 
terwijl bij vestingbouw en besmetting de uit
drukkelijke verklaring van het algemeen nut 
gezegd werd te 'kunnen: worden gemist, omdat 
,,dit nut hier luid genoeg spreekt" (t. a. p. bl: 29). 

Nu mag het vraagstuk der volksh\lisvesting 
ongetwijfeld iri maatschappelijke waarde op 
een lijn gesteld worden inet vestingbouw en het 
keeren van infectie, zoodat ook daarbij het 
ontbreken der wet als probleem is opgelost, 

· daar vaststaat en mitsdien niet behoeft te 
worden bewezen, dat het sociaal karakter eener 
onteigening te dier zake boven bedenking is. 

Hieruit volgt, dat de grondslag van iedere 
onteigenihgsvorderii:J.g steeds is, hetzij het 
algemeen belang, uitdrukkelijk door de wet, 
of stilzwijgend als axioma erkend, hetzij ·de 
dadelijke handeling in de overige uitzonderings
gevallen, waar noodig gevolgd door de betrek
kelijke Koninklijke of Raadsbesluiten. 

Een onderzoek nu naar het doel der wet wil 
zelfs eischeres niet, doch het Raadsbesluit acht 
zij niet schotvrij ,· ofschoon, tenzij het tegendeel 
kan worden aangetoond, mijne ontvouwing 
van zooeven ook <lit in 's·wetgevers systeem 

· onaantastbaar maakt, daar de sanctie slechts 
verviel, omdat het algemeen nut in gevallen 
van vqlkshuisvesting onbetwist is. 

De beide door haar v'oor hare meening be
·roepen plaatsen schijnen mij weinig beslissend. 
De eene tcich gedoogt evengoed in mijne wets
techniek alleen een formeel besluit tot onteige
ning voor vestingbouw of uitbreiding en de 
andere laat de vooi-afgaande wet als onnoodig 
vervallen, terwijl beide het ,,toetsingsrecht" 
geheel onbesproken laten. 

.Maar bovendien kunnen andere argumenten 
worden bijgebracht, die lieeleer het tegendeel 
aantoonen. Ik mag, ·buiten hetgeen ik reeds 
nit de 1fomorie van Toelichting overschreef, _ 

,ecn beroep doen op de g~oote waarborgen, die 
in alle gevallen van onteigening zijn gegeven, 
zoodat niemand zich overrompeld kan gevoelen 
en de vraag kan worden gesteld, of de wetgever 
eene zoo minutieuse regeling zou hebben ver
ordend, indien hij een onderzoek naar de doel
matigheid in rechterlijke instantie gewild 
had. En als schrille tegenstelling plaats 

ik hiertegenot~r den thans tastba~en spoed, 
dien hij wenscht betracht te zien, waardoor 
het, gelet op de gegunde termijnen, bijna 
onmogelijk is een· -oordeel te vellen van zoo 
belangrijke strekking, vooral waar het uit
breidingsplan zelve niet eens behoeft te worden 
o'vergelegd. 

En naast-dit alles versterken enkele gegevens 
uit de .Memorie van Toelichting mijne opvatting. 
Reeds zooeven teekende ik Uwen Raad de 
ondervinding onder de vroegere wet opgedaan. 
Deze bittere ervaring nu realiseerde Thorbecke 
door der rechterlijke macht eene beperkte 
taak toe te kennen, die neergelegd is in deze 
zinsnede : ,,Bij ontstentenis van administratieve 
Regtbanken, zal in den regel dezelfde bestu
rende macht, welke de onteigening beval, 
moeten onderzoeken, of ·deze behoort te worden 
uitgesproken. Zij zou geroepen worden te 
beoordeelen, of zij zelve alle vormen had 
in acht genomen en zou dus partij en Regter 
tegelijkertijd wezen. Er blijft dus niet wel 
overig, clan met dat onderzoek den burgerlijken 
Regter te belasten op eene wijze, waardoor de 
zwarigheden, tot welke zijne tusschenkomst 
aanleiding geeft, worden verminderd. De 
ingezetenen zullen in zijne onpartijdigheid 
eenen waarborg gel~oven te vinden, <lien zij 
elders tevergeefs zouden zoeken. JVIaar bij die 
bepaling legt clan ook de wetgever zich· de 
zedelijke verplichting op, om al wat mogelijk 
is te verordenen, ten einde de uitspraak des 
Regters spoedig te verkrijgen zij en geene 
middelen tot vertraging van het werk door de 
te onteigenen personen met vrucht kunnen 
worden te baat genomen". Met die belijning 
der rechterlijke taak voor oogen, mocht Mr. 
A. C. Vieser ( Geschiedenis en beginselen van 
het Onteigeningsrecht, diss. Leiden, 1884 
bi. 217) vrijelijk het bewijs geleverd achten, 
,,dat · de Rechtbank die ontneming (van den 
eigendom) · uitsprekende, dat doet als orgaan 
van het uit~oerend gezag van den Staat en 
niet in hare hoedanigheid van rechtsmacht". 

Voeg ik daarbij nu nog de navolgende op
merking der Regeering (t. a. p. bi. 37): ,,Van 
de andere zijde zal men de bezwaren, aan het 
geding van onteigening verbonden, grooterideels 
wegnemen, indien men de tusschenkc:imst des 
Regters binnen de grenzen doet blijven, waartoe 
zij wordt ingeroepen, iridien men alles afsnijdt, 
wat het geding over regtssubtiliteiten, voor de 
eindbeslissing ten deze van geenerlei of althans 
zeer ondergeschikt belang, zou doen loopen", 
met verwijzing~.-tevens naar de door de ver
weerster geciteerde plaatsen uit de openbare 
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behandeling (Handelingen ~850,/51, bl. 1171, 
1174, 1180, 1198 en 1204) en nit de geschiedenis 
(Locn\, Legislation. civile IV bl. 487 vlg.), 
.die alle duidelijk naar mijne me,ening heen 
wijzen, dan geloof ik niet alleen te hebben 
bewezen', dat het ,,toetsingsrecht" met voor
dacht is uitgesloten; doch tevens, dat de 
bewering der eischeres omtrent den gewilden 
.eenvoucl der rechtspleging bij onteigening, 
dien ciok zij als stelsel der wet in beginscl 
.aanvaardt, alleen denkbaar en uitvoerlijk is, 
indien men die binnen de getrokken grenzen 
betracht en den Rechter zich niet · laat ver
diepen in subtiele vragen van doelmatigheid. 

Ten slotte moet ik nog eene zinsnede nit eene 
.redevoering van Minister Cort van der Linden 
even releveeren, bij gelegenheid van de be
handeling der Woningwet te berdc gebracht, 
waarin hij het algemeen nut van onteigening 
in het belang der volkshuisvesting en de waa.r
borgen, die haar omgaven bepleit (vgl. Hand. 
2° Kamer 1900/1901, bl. 1333). ,,De onteige
ning" ~ zoo zeide hij - geschiedt n:1tuurlijk 
niet bij de bijzondere wet, evenmin als bij 
de algemeene wet, Maar wat geschiedt bij 
de bijzondere wet? Alleen de verklaring van 
het publiek nut. Welnu, in dit ontwerp 
worclt de verklaring van het publiek nut wel 
door ·een aantal waarborgen omgeven, waar
borgen die in dit gev:11 van meer beteekenis 
zijn · clan de .eisch van een bijzondere wet, 
Hoe: zal men toch in cleze Kamer kunnen oor
deelen over het publiek belang wat aangaat 
de ·volkshuisvesting in de eene of andere kleine 
gemeente van ons land ? Een veel grooter 
waarborg is er in gelegen, dat vooreerst bepaald 
omschreven is in welke gevallen het kan ge
beuren, clan : dat de raad, de locale wetgever, 
het publiek belang erkent, clan : dat Gedepu
teerde Staten er nog eens over gehoord warden, 
on· clan : . dat de Koningin haar goedkeuring er 
aan schenkt, na den Raad van State gehoord 
te hebben, en dat, wanneer er geen raads
besluit is, een Koninklijk besluit moet worden 
genomen, dat weder bekrachtigd moet warden 
door de.wet, - Mij dunkt. al deze waarborgen, 
die dff Regeering als het ware opeengestapeld 
heeft in het wetsontwerp, vormen veel grooter 
zekerheid tegen willekeur, clan ooit eene ver
klaring van publiek nut zou kunnen geven." 

Zou men- bij deze uitlating van dien bewinds
man nog !anger kunnen volhouden, dat 
's Rechters ,,toetsingsrecht" boven bedenki:i:tg 
is en wegens ontstentenis der voorafgaande w!)t 
een gebiedende eisch mag heeten ? Ik wacht 
Uw antwoord hie:rop met gerustheid. 

I:i:ttusschen moet ik er op beclacht zijn, dat 
Uw Raad mijne opinie niet deelt en dien daarom 
nog de vraag naar de grenzen van het ;,uit
breidingsplan" te bespreken, waarcloor tevens 
die naar de bevoegdheid van den Gemeenteraacl 
worclen beantwoord en de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting wordt belijnd, 

De feiten zijn mij daarvoor geen beletsel, 
omdat reeds ab ovo eischeres gelijk stand punt 
als bij het middel heeft ingenomen en zij dus 
eene beslissing daarciver mag verlangen, indien 
het althans zoover komen zal. 

De wetgever heeft niet gedefinieerd, wat 
onder een ,,uitbreidingsplan" mag worclen ver
sta.an, zoodat de beteekenis van dit begrip moet 
worden opgespoord. Taalkundig is een o,ordeel 
spoeclig gevelcl. ,,Uitbrciden" toch (van Dale, 
Neel. W'oorclenboek) is synoniem aan ,,vaneen
leggen", ,,eene grootere oppervlakte cloen · 
beslaan" en het plan daartoe is dus onbepaald. 

Eischeres wil het echter in streng technisch
juridischen zin opvatten en wonlt cla:1rin 
bijgevallen door 's Raacls Procureur-Generaal, 
die in zijne conclusie, voorafgaancl aan Uw 
arrest van 5 Juni 1914 (W. 9695) (N. J. 1914 
bl. 833, Reel,), van zijne zienswijze deed blijken, 
,;aarin de argumenten van thans der oor
spronkelijke geclaagde, alsmede die der ver
weerster voor een goed deel worden terng
gevonden en behandeld. Slechts aarzelend 
dus veroorloof ik mij e~ne anclere meening te 
vercledigen. 

Ik stip aan, dat de bevoegclheicl in art. 77 
aanhef en sub 4°. der Onteigeningswct gegeven, 
niet uitsluiterid afhangt van een ,, uitbreidings
plan", doch mede is verleend teneincle uit
voering te kunnen geven aan een ,,bouwplan" 
en dat een ,,uitbreidingsplan", waarin bouw
blokken zijn aangewezen, al wordt het ook 
anders genoemd, naar ik aantoonen zal, tevens 
een ,,bouwplan" is: Immers evengoecl als de 
Regeering in de Memorie van Toelichting 
(Bijl. Hand. 2° Kamer 1899/1900, 74, 3, bl. 20) 
meencle te mogen beweren, ,,dat het ,, ,,bouw
plan" " niet slechts den bouw van woningon, 
cloch eveneens den ltanleg van straten, pleinen, 
wegen of bruggen omvat" en dus beide begrip
pen feitelijk ineenvloeien laat, mag met gelijk 
recht worden gezegcl, clat een ,,uitbreidings
plan". hetgeen naar zijn aard eene veel ruimere 
beteekenis heeft, zich niet heeft te bepalen tot 
straten, grachten en pleinen, maar tevens op 
bouwgroncl is aangewezen. De uitdrukkingen 
•,,bouwplan" en ,,uitbreidingsplan" zijn dus 
enkel verwarring brengende etiquetteil, die in 
wezen gelijk zijn en eene zelfde strekking heb-



. 21 10 JANUAHI . 1916 

ben, waarom het vdlkomen verklaarbaar is, ·dat 
zij bij de mondelinge en schriftelijke beraad
sfaging dooreen zijn gebruikt. Mr. Dr. B. de 
Jong van Beek en Donk (Practijk der Woning
wet, bl. 240) constateert dan ook, dat nit ver

. schillende uitlatingen der Regeering in de 
Kamers met stelligheid mag worden afgeleid, 
dat de plannen tot bebouwing van zekere 
wijken niet onder het ,,bouwplan", doch onder 
het ,,uitbreidingsplan" vallen en dat tle .ver
melding van het ,, bouwplan" !outer n'.oodig 
geacht werd voor die gemeenten, welke geen 
,,uitbreidingsplan" wenschten. (Vgl. Bijl. 
Hand. 2e Kamer 1900/1901, 34, 1, bl. 29.) 

Een derde argument vind ik .nog in art. 77 
der Onteigeningswet, vergeleken met de 
artt. 27 en 28 der V,7 oningwet, wier samenhang 
slechts schijn is. Eerstgenoemde bepaling 
vordert alleen een ,,uitbreidingsplan", vast
gesteld - niet zooals het Ontwerp luidde 
,,in ver,band met art. 27 der vVoningwet" -
doch ,,in verband met § 6 daarvan" en richt 
zich dus door de gekozen terminologie zoowel 
tot de gemeenten van art. 28 als tot de overige, 
ten aanzien van welke we! is waar- geen ver
plichting, maar terecht ook gecn verbod ~ot 
uitvaardiging van een ,,uitb:reidingsplan" is 
gegeven. Mogen deze dus een ,,uitbreidings-

. plan" naar ruimere opvatting samenstellen -
hen toch binden de in art. 28 gelezen grenzen 
niet - dan kan ik niet inzierr; waarom dit de 
grootere gemeenten zou onthciuden zijn. 
Trouwens de parlementaire geschiedenis staaft 
deze meening en de bekende lotgevallen van 
het amendement Mackay en het antwoord van 
Minister Goeman Borgesius (Hand. 2e Kamer 
1900/1901 bl. 1369, 1370) leenen zich uit
stekend tot breedere interpretatie, niet in het 
minst van art. 77 der Onteigeningswet en de 
toepassing daarvan bij de onteigening van 
bouwblokken in het belang der volkshuis
vesting. 

Eindelijk merk ik nog op, dat de redactie 
' van art. 28 der Woningwet eene uitlegging 

gedoogt in dien zin, dat daarbij wel de vast
stelling van een ,,uitbreidingsplan" wordt 
opgedragen, waarin als minimum eisch de grond 
wordt aangewezen voor den aanleg van straten, 
grachten en pleinen, doch daarnaast de vrijheid 
wordt gelaten ook bouwblokken niet te ver
onachtzamen, hetwelk eenige bevestiging vindt 
in art. 27, 2e lid, dat nu juist niet op te betrach
ten ingetogenheid duidt. 

In mijn geest neigen de latere administratieve 
beslissingen en meer speciaal die van 9 Mei 1908, 
(S. 132), geeft aan mijn betoog eenige wijding, 

waar zij overmtl<gt, zij het dan ook in afwijking 
van het advies van den Raad van State, ,,dat. 
art. 28 eerste -lid ten doel heef~ vast te stellen, 
welke bestemming in ieder geval in het plan. 
van uitbreiding · moet worden aangegeven, 
maar overigens vrij laat ook daarin grond, als 
voor andere doeleinden bestemd, aan te wijien". 

Onze doctrine· en jurisprudentie is verdeeld. 
Mr. Dr. de Jong van Beek en Donk (t. a. p. 
bl. 214 vlg.) en Mr. J. Kruseman (Tijdschrift v. 
Soc. Hyg. bi. 431 vlg.) steunen, evenals het 
Gerechtshof te Amsterdam (arrest 6 December 
1912, W. 9409) (N. J. 1913 bl. 138, Red.) en 
dat te Leeuwarden (arrest 11 Maart 1914, 
W. 9600) (N. J. 1914 bi. 464, Red.), het Gro
ningsche stelsel, doch aan Mr. · H. J. Smidt. 
(Uitbreidingsplan en Bouwverbod), Mr. Dr. 
Jonckers Nieboer (Bijdr. tot Herz. Ned. Ont
eigeningsrecht) en, naar ik meeri ook Mr. D. F. 
Sleutelaar (Woningw. en Gezondheidsw .. bl. 153) 
zint deze gemeentepolitiek, evenals aan de• 
Arr.-Rechtbanken te Amsterdam (vonnis 
30 April 1912, W. 9328) en Groningen (vonnis 
18 Juni 1913, W. 9496), allerminst en zij achten 
haar op -leemen grondslag gebouwd. 

Teekenend is echter eene. latere uitlatiiig 
van Mr; Goeman Borgesius, wiens nanwe 
verwantschap aan de \Voningwet hare waarde 
vergroot, waar hij zegt : ,,Als men de geheele 
discussie leest, clan ziet men daaruit, dat de 
Regeering -nocit van iets anders gesproken 
heeft dan van onteigening volgens de Woning
wet". Brengt men nu daarmede de ,,parken" 
in verband na hunne uitlichting uit de we1 
door het overgenomen amendement Mackay, 
dan zijn deze de wegbereiders voor gelijke 
onteigening der bouwblokken, omdat zij voor 
eene breede opvatting dier onteigening wijd, de 
deur geopend hebben. 

Uw Raad zal dus, naar ik uite.enzette .. de 
grief wel knnnen ontvangen, cloch zich van· een 
onderzoek naar het doel van het Raadsbesluit 
moeten onthouden, en, indien ik hier zou mis
tasten, den inhoud daarvan hebben goed te 
keuren. 

Ik nader thans de zuiver materialistische 
zijde der strekking dezer voorziening, die zich 
uit in het tweede verweer, waarin aangevoerd 
wordt : ,,Schending of verkeerde toepassing der 
artt. 151 der Grondwet, 48 Rv., 4, 18, 37, 
40, 41, 88; 92 der Wet van 28 Augustus 1851 
(S. 125) (gewijzigd onder meer bij art. 26 der 
Woningwet), ·door bij de vaststelling der 
schadeloosstelling : 

A. de waa:rd'e van een gedeelte der te ont
eigenen groenlanden en ook van den ondergroncl 
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van het te onteigenen fabrieksten:ein te bepalen 
op f 1.50 per :U-I2, op de enkele overweging, dat 
de Rechtbank clien prijs ook .voor andere in 
hetzelfde Onteigeningsbesluit begrepen gronden, 
die in soortgelijke omstandigheden verkeeren, 
heeft toegekend, waarbij dan voor het fabrieks
terrein wordt opgeteld de waarde van den 
opstal volgens de taxatie der deskundigen, en 
-door aldus niet vast te stellen en toe te leggen de 
werkelijke waarde der in het geding te ont
eigenen goederen; waaronder, voor het fabrieks
terrein, ook de waarde als fabrieksterrein is 
te verstaan ; 

B. te beslissen, dat de voor een nieuw 
fabrieksterrein te betalen prijs geen maatstaf 
mag zijn voor .de schadeloosstelling, die voor 
het oude terrein moet worden _gegeven, en 
diensvolgens voor bedrijfsschade slechts toe_, 
te kennen de posten omschreven als : kosten 
verbonden aan het transport der grondstoffen 
en producten, benevens kostentransport der 
machinerieen en schadevergoeding voor stilstand 
van het bedrijf gedurende de overbrenging en 
het wederopstellen der. machinerieen, en als : 
kosten van wederbelegging van de vergoeding 
voor den grond en opstal, zonder te onderzoeken 
naar de juistheid van het aangevoerde, dat het 
onmogelijk is, om voor den toegelegden prijs 
een soortgelijk fabrieksterrein aan te koopen." 

Voorzoover de taxatie van het groenland en 
het fa brieksterrein betreft, moet ik eischeres 
mijn steun onthouden. De Rechtbank toch 
bepaalt in -de zesde en elide overweging de 
waarde daarvan op f 1.50 per :U-!2. en voegt 
daaraan toe, dat zij dien prijs reeds vroeger 
,, voor andere in hetzelfde Onteigeningsbesluit 
begrepen gronden, die in soortgelijke omstandig
heden verkeeren", toekende, terwijl ·zij tevens 
beslist, dat het fabrieksterrein in 1907 /1908 
aan groenland gelijk was, waarmede zij dus 
voor de prijszetting enkel rekening had te 
houden, daar eene toebedeeling der later ont
stane bestemmingswaarde strijden zon met den 
in art. 92. der Onteigeningswet ontworpen 
maatstaf. 

Nu kan natuurlijk de vroegere prijszetting 
een richtsnoer geweest zijn voor die van thans 
- immers verboden is zij niet - <loch dat zij 
de eenige geweest is, kan- niet met vrucht 
"\VOrden bew,;,erd, daar de taxatie aan de moti 
veering voorafgaat, zoodat derhalve ~ok 
andere redenen den Rechter tot zijne uitspraak 
kunnen hebben geleid. · 

l'II~ar bovendien - en dit geldt ook straks 
voor het derde middel - hoe stelt men zich de 
motiveering eener waardebep!J:ling . eigenlijk 

voor ? Een voorwerp heeft een zek~re waarde, 
omdat het die ·waarde heeft en ofschoon deze 
redeneering allesbehalve fraai klinkt, hetgeen 
ik grif erken, toont zij toch aan, dat in het 
woord ,,waarde" zelf tever-s hare motiveering 
besloten ligt. 

Het verwijt, in onderdeel B. van het niiddel 
neergelegd, schijnt mij echter sympathiek. 

Bij de beoordeeling daarvan doet het niet 
ter zake, dat slechts een der leden van de 
maatschap het perceel als fabrieksterrein 
exploiteerde, omdat deze in ieder geval mede
eigenaar is en hij als gedaagde, dus als partij, 
zijne belangen ·als zoodanig kon voordragen: 

Steeds is Uw Raad uitgegaan van het stand, 
p~nt, dat b~j onteigening de eigenaar op volle
dige schadeloosstelling aarispraak heeft, Wil 
hij dus zijri bedrijf naar elders overbrengen 
en daar voortzetten, clan komt het prijsverschil 
tusschen het te onteigenen perceel en aan te 
koopen gelijksoortigen grond als waardever
meerderende factor hem ten goede, terwijl 
indien geen grond te verkrijgen is, de grootere 
schadeloosstelling ter vergelding van dit 
gemis strekt. rVgL arrest H. R. 9 ,Januari 
1914 (W. 9612) (N. J. 1914 bL 363, Red.), 
16 November 1914 (W. 9763) (N. J, 1915 bi. 150. 
en 153, Red.) en 20 November 19-14 (W. 9789) 
(N. J. 1915 bL 48, Red.).] 

Hierdoor wordt, dunkt mij, niet gederogeerd, 
· zooals wel is b~eerd, aan het beginsel van 
prijszetting naH de werkelijke · waarde, daar, 
indien elders binnen de grenzen van het rede
lijke voor een gelijksoortig perceel meer besteed 
worden moet, het te onteigenen terrein dan 
daarbij niet behoeft achter te staan. 

Waar nu hier de bedrijfsverplaatsing vrijwel 
vaststaat - de belanghebbende mede-eigenaar 
toch geeft dit in de twaalfde overweging niet 
onduidelijk te kennen en de Rechtbank hecht 
blijkbaar daaraan door aanneming van de door 
deskundigen geschatte totale bedrijfsschade, 
waarin kosten · van overbrenging en weder
opstelling van machinerieen, · transportkosten 1 

van grondstoffen en vergoeding van stilstand 
van het bedrijf besloten liggen, terwijl daar
naast die van wederbelegging nog vergoecl 
worden - had niet mogen worden overwogen 
,,dat de voor een nieuw fabrieksterrein te 
betalen prijs geen maatstaf mag zijn voor de 
schadeloosst.elling, die voor het oucle terrein 
moet worden gegeven, omdat het in het_geding 
tot onteigening slechts de vraag is, welke 
schade door cl~ onteigening a.an den eigenaar 
van den grond wordt toegebracht en de ont
~igende geheel vrij is om het hem toegewezen 
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bedrag al of niet voor aankoop van een nieuw 
terrein te besteden", om vervolgens· daaruit te 
concludeeren, dat eene verdeeling der schade
loosstelling tusschen de leden der maatschap 
onnoodig is, daar aldus de aangehaalde artikelen 
geschonden werden door verwaarloozing van 
een der elementen, die der Rechtbank tot het 
bekomen van volledige vergoeding waren voor
gelegd en een stelsel gehuldigd, zooals Mr. W. 
Thorbecke (t. a. p. bi. 199 vlg.) dit ver
dedigt, doch dat bij Uwen Raad geen gehoor 
-vindt. 
· Ten •slotte nog de beide laatste middelen, 
luidende : III. ,,Schending of verkeerde toe
passing der artt. 161 der Grondwet, 20 R. 0. 
·en het Beleid der Justitie, in verband met de 
artt. 172 en 173 der Grondwet van 1815, art . 
.59 Rv., art. 4 der Wet van 28 Augustus 1851 
{S. 125), door de waarde van een gedeelte der 
te onteigenen groenlanden en van den onder
grond van het te onteigenen fabrieksterrein te 

_ bepalen op f 1.50 per i\'12., terwijl het vonnis 
<le gronden niet bevat, .waarop deze beslissingen 
rusten, immers te dien aanzien slechts wordt 
,overwogen, dat de Rechtbank dien prijs _ook 
voor andere in hetzelfde 0nteigeningsbesluit 
begrepen gronden, die in soortgelijke omstan
digheden verkeeren, heeft toegekend." 

IV. ,,Schending of verkeerde toepassing der 
artt. 4, 18, 22, 50, 88 der Wet van 28 Augustus 
1851 (S. 125), (gewijzigd onder meer bij art. 26 
der ·Woningwet), artt. 48 en 56 Rv., door bij 
de beslissing' over de proceskosten niet te letten 
op het bij dagvaarding· gedane aanbod, maar 
op eene latere gedane vermindering van den 
eisch, welke inderdaad mede bracht eene · wij
ziging van het aanbod van de nu onteigende 
perceelen." . 

Hunne bespreking vordert slechts weinig 
tijd. De klacht toch, in het derde middel 
geui t, mist, zooals zij mondeling is toegelicht, 
feitelij]i:en grondslag, daar van eene verwijzing 
naar vroegere vonnissen, waarin dan de moti
veering der prijszetting zou worden gevonden, 
niet blijkt. 

0verigens geldt hier vetil van hetgeen ik 
reeds bij de bespreking van het eerste onderdeel 
van het tweede middel opmerkte, terwijl 
eindelijk het min of meer voldoende der gegeven 
omkleeding .in cassatie niet kan worden onder
zocht. 
· .'\Toor de beoordeeling van. het sluitstuk 
herinner ik er Uwen Raad aan, dat de dag
vaarding, behalve de gronden van partij,. ook 
nog omvat · perceel Sectie A n°. 2554, toebe
hoorende aan de mede,verweerster. · In ver-

band hiermedcnwerd oorspronkelijk tweeerlei 
aanbod gedaan nl. f 53.112 aan Drenth & C0 • 

en f 15.000 voor laatstgemeld land, waaraan 
deze nitbreiding · verbonden werd ,,dat de 
gemeente zich geen partij stelde voor het 
geval, - dat de gedaagden anders verdeeld 
wenschten te zien clan hierboven aangegeven, 
mits niet werd overschreden het totale aan
geboden bedrag". Nu verminderde.ter audien
tie van 26 lVlaart 1915 (vgl. vonnis 26 April 1915) 
de verweerster haren eisch met dien tot ont
eigening van perceel n°. 2554: Door de gedane 
keuze der·firma de Swaan, 'die het aanbod van 
f 15.000 aanvaardde, waartegen partij zich 
niet verzette, kwam nu als van zelf de gemaakte 
reserve te vervallen, daar zij geheel doelloos 
werd en bleef dus alleen het aaU:bod van 
f 53.112 aan eischeres gehandhaafd, waar
mede de Rechtbank enkel rekening had te 
houden. 

Waar derhalve gezegd wordt, dat niet gelet 
is op het bij dagvaarding gedaan aanbod, 
mist dit beweren · feitelijk steun, omdat de 
toegevoegde clausule slechts gold, zoolang de 
rechtsstrijd beide gedaagden betrof, doch 
verviel en daardoor het aanbod een fixum 
worden deed, zoodra de ontzetting van een 
hunner van den Rechter niet !anger gevraagd 
werd en deze, met kennelijke instemming 
van den antler, met de voorgestelde prijszetting 
zich vereenigd had. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, voorzoover de onteige
ning van het fabrieksterrein is ui,tgespr_oken 
en deswege is schadeloos gesteld, met advies tot 
terugwijzing te dier zake naar genoemde Recht
.bank. ter verdere berechting en afdoening in 
verband met de door Uwen Raad aan te 
wijzen gedragslijn en voorts tot verwerping 
van het beroep voor het .overige, met bepaling, 
dat de kosten dezilr instantie geheel of ten deele· 
znllen worden gecompenseerd en partij de 
Swaan, die zich refereerde, daarbuiten zal 
worden gelaten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat nit ·het bestreden vonnis en nit de 
vonnissen do9r de Arr.-Rechtbank te Groningen 
den 8 Juni. 1913, den 18 September 1914 en 
den 16 April 1915 'in dit geding gewezen, waa.r
heen het bestreden vonnis voor wat de feiten 
betreft verwijst, blijkt, dat de Burgemeester 
der gemeente Groningen,. voor uie gemeente 
optredende, bij inleidende dagvaarding heeft 
gevorderd de on:~eigening in het belang van de 
volkshuisvesting van de kadastrale. perceelen 
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gemeente Groningen Sectie A n°. 895, groat 
1 hectare, 4 are, 40 centiare, n°. - 896, groat 
1 hectare, 57 are, n°. 2553, groat 99 are, n°. 1780, 
groat 20 are 60 centiare en n°. 1791, groat 
8 are, 12 centiare, staande tan name van de 
tegenwoordige eischers, toen gedaagden, zoo
mede van het kadastraal perceel gemeente 
Groningen Sectie .A n°. 2554, groot 1 hectare, 
staande ten name van de firma Gebrs. de Swaan, 
toen mede-gedaagde, thans verweerster in 
cassatie, welke onteigening noodig zoude zijn 
voor de uitvoering van een volgens de Woning
wet vastgesteld uitbreidingsplan, en tevens 
heeft gevorderd bepaling van de daarvoor 
door de gemeente aan de te onteigenen partijen 
te betalen schadevergoeding, waarvoor bij 
die dagvaarding een bedrag van f 68.112, en 
wel f 15.000 voor het kadastraal perceel 
Sectie A n°. 2554 en f 53.112 voor de overige 
perceelen werd aangeboden ; 

0.-, dat de gemeente Groninge~ die vorde
ring grondt op het op de wijze van art. 79 der 
Onteigeningswet goedgekeurd Besluit van den 
Raad der gemeente Groningen yan 9 October 
1909, waarbij o. m. ook die perceelen ter ont
eigening zijn aangewezen ter uitvoering- van 
voormeld uitbreidingsplan ; 

0., dat de Rechtbank te Groningen b~j- haar 
vonnis van 18 Juni 1913 de gemeente Groningen 
in hare vordering niet-ontvankelijk he!)ft ver
klaard, op grand dat de Gemeenteraad van 
Groningen bij zijn uitbreidingsplan, ingevolge 
art. 28 der W oningwet, alleen vermag aan te 
wijzen den grand in de naaste toekomst voor 
den aanleg · van straten, grachten en pleinen 
bestemd, en derhalve in zijn uitbreidings
besluit ter uitvoering van dit uitbreidingsplan. 
oak uitsluitend gronden in de naaste toekomst 
daarvoor bestemd, ter onteigening mag aan
wijzen; 

0., dat echter op het tegen die beslissing door 
de gemeente Groningen ingesteld hooger beroep, 
het Gerechtshof te Leeuwarden in zijn arrest 
van 11 Maart 1914 (N. J. 1914 bi. 464, Red.) 
dit vonnis heeft vernietigd en de gemeente 
Groningen in hare vordering heeft ontvankelijk 
verklaard, op -grand .dat het uitbreidingsplan 
van art. 28 der Woningwet niet uitsluitend 
strekt tot hct aanwijzen van grand voor straten, 
grachten en pleinen bestemd, en derhalve oak 
het onteigPningsplan van art. 77 4°. der Ont
eigeningswet .,niet tot aanwijzen van gronden 
voor die doeleinden is beperkt, bij w~lk arrest 
de zaak verder naar de Rechtbank te Groningen 
is teruggewezen ; 

0., dat vervolgens na niet-ontvankelijk-

verklaring van het cassatieberoep tegen dit 
arrest bij 's Hoogen Raads arrest van 5 Juni 
1914 (N. J. 1914 bi. 833, Red.) die Rechtbank 
is overgegaan tot het onderzoek naar den grond 
der vordering, en te dien einde bij haar vonnis 
van 18 September 1914 desknndigen lieeft
benoemd, vervolgens bij vonnis van 16 April 
1915, na o. m. te hebben overwogen, dat de
gemeente Groningen haren eisch had vermin
derd met de vordering tot onteigening van het 
kadastraal perceel Sect~e A n°. 2554 van· de 
firma Gebrs. de Swaan, eene aanvulling -van. 
het rapport der ·desknndigen heeft bevolen, en 
ten slotte bij haar eindvonnis van 26 November 
1915, de vermindercle vordering toewijzende, 
de onteigening heeft uitgesproken van de per
ceelen, waarvan claarbij onteigening wercl ge
vorderd, het bedrag der daarvoor aan de tegen
woordige eischers verschuldigde schadevergoe
ding heeft vastgesteld op f 53.112, zijnde cle
daarvoor door de gemeente Groningen aangebo
den som, en de toen gedaagden, nu eischers, _ 
heeft veroordeeld in de kosten geva-llen op het 
geding tot onteigening, voorzoover het tegen 
hen was aangevoerd ; 

0., dat tegen deze beslissing worden aan
gevoerd de volgende middelen van· eassatie : 
(zie cone!. adv.-gen.); 

0. omtrent het derde middel van cassatie, 
dat als den vorm betreffende v66r de anclere
micldelen behoort te warden behandeld ; 

dat de Rechtbank had vast te stellen de 
schadeloosstelling aan de partij Drenth & Co. 
voor de onteigening van hare pereeclen verschuJ
digd, en zij als beweegreclen voor hare vast
stelling van het bedrag dier schadeloosstelling 
heeft aangevoerd, clat zij zelfatandig aan het 
groenland en aan den onclerg~ond van het 
fabrieksterrein zekere waarde tgekent, daarbij 
ten aanzien van het groenland nog tredende 
in eene vergelijking met de schatting der des·
kundigen, en bij de vaststelling der waarde 
van het fabrieksterrein naar die van h!)t groen
land verwijzende ; 

clat zij daarmede den grond heeft aangegevcn 
waarop hare beslissing ten aanzien der schade
loosstelling rust, en door ·nog ten overvloede te 
vermelden, clat eenzelfde bedrag door haar 
vroeger aan soortgelijke perceelen was. toe
gekend, aan hare beslissing den grond niet heeft 
ontnomen; 

dat mitsdien dit middel is onaannemelijk ; 
Ten aanzien van het eernte middel : 
0., dat· de eischers, "terecht vooropstellencle, 

dat onteigening in het belang cler volkshuis
vesting · zonder voorafgaande verklaring bij 
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de wet, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert, alleen kan·plaats vinden in de gevallen 
in art. 77 1 °. tot 4°. der Onteigenings,1•et ge
noemd, in dit middel als grief ontwikkelen, dat 
deze vordering tot onteigening, uit kracht van 
art. 77 4°. der Onteigeningswet ingesteld, aan 
die wetsbepaling haren grond niet kan ont
leenen, daar onteigening i,n het belang der 
volkshuisvesting daarbij wordt toegelaten, 
bijaldien deze noodig is ter verkrijging van de 
beschikking over gronden · om uitvoering te 
kunnen geven aan een plan van uitbreiding 
volgens § 6 der W oningwet, en de W oningwet 
in die paragraaf, bij de vaststelling van een 
uitbreidingsplan alleen aanwijst de gronden 

·in de naaste toekomst voor den aanleg van 
,,straten, grachten en pleinen bestemd", en 
derhalve daarbij alleen voor die doeleinden 
gronden in het belang der volkshuisvesting 
kunnen worden onteigend ; 

dat echter dit onteigeningsbesluit ook omvat 
gronden voor bouwterrein bestemd, en geheel 
in het midden wordt gelaten, of de grond 
waarvan in dit geding de onteigening wordt 
gevraagd, voor straten, grachten of pleinen, 
dan we! voor bouwterrein is bestemd; · 

0., dat namens de gemeentc Groningen in 
de eerste plaats hiertegen is aangevoerd, dat 
de eischers die grief in dit geding niet meer 
kunnen doen gelclen, daar het Hof bij zijn voor
meld tusschen partijen gewezen arrest heeft 
beslist, dat voor de onteigening ter uitvoering 
van een uitJ:,reidingsplan ook andere gronden, 
clan die bestemd voor straten, grachten of 
pleinen kunnen worden aangewezen : dat 's Hofs 
beslissing bij dit cassatieberOfP niet is aan
gevallen en derhalve thans onherroepelijk tus
schen partijen vaststaat; 

0. dienaangaande, dat bijaldien de Rechtbank 
te Groningen in haar

0

vonnis van 18 ,Juni 1913 
de vordering uitclrukkelijk ontvankelijk ver
klaard en ingevolge art. 27 der Onteigeningswet 
cleskundigen benoemd had, tegen die uit
spraak .noch het micldel van hooger beroep, 
noch dat van cassatie zou hebben opengestaan : 
het eerde niet, omdat hooger beroep alleen 
wordt toegelaten in de gevallen in art. 26" der 
Onteigeningswet genoemcl, beroep in cassatie 
n.iet, omdat aan de te onteigenen partij alleen 
tegen het eindvonnis het middel van cassatie 
is gegeven; 

0., dat echter a,lsclan de partij Drenth 
bewerende, dat voor deze onteigening eene wet 
noodzakelijk is, tegen het eindvonnis der 
Rechtbank had kunnen opwerpen de schending 
van art. '25 der Onteigeningswet, en de Hooge 

Raad dit middel gegrond oordeelende, alleen de 
einclbeslissing der Rechtbank zou hebben ver
nietigd, en de. vordering zou hebben niet
ontvankelijk .verklaard zonder daarbij te 
raken aan de eerste beslissing cler Rechtbank, 
waarbij de . cleskuncligen waren benoemd en 
waarbij de vordering uitclrukkelijk ontvanke
lijk was verklaarcl ; 

0., · dat hieruit blijkt dat naar het stelsel der 
Onteigeningswet, de o~tvankelijkverklaring der 
vordering, door den Rechter uitgeEproken in 
het vonnis_ waarbij deskundigen zijn benoemd, 
slechts kan zijll' eene .voorloopige beslissing, die 
door de eindbeslissing te dier zake wordt 
vervangen; 

0., dat nu in deze het Hof te Leeuwarden 
bij zijn voormeld arrest met vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank te Groningen waarbij 
de gemeente Groningen werd niet-ontvankelijk 
verklaard, de vordering ontvankelijk geoor
deeld en de_ zaak ter benoeming van deskundi
gen en ter verdere berechting naar die Recht
bank ternggewezen heeft, doch dat bij deze 
ontvankelijkverklaring het Hof heeft gedaan 
wat naar 's Hofs oordeel de R~chtbank had 
behooren te doen en derhalve evenals de 
Rechtbank zou hebben gedaan, e~ne slechts 
voorloopige beslissing over de ontvankelijkheicl 
der vordering heeft gegeven, die door de eincl
beslis!oing der Rechtbank te dien aanzien werd 
vervangen; 

0., dat derhalve 's Hofs beslissing een onder
zoek dezer grief niet vermag in den weg te staan; 

0., dat de Hooge Raad echter den grond van 
dit cassatiemiddel niet kan onderzoeken, daar 
de rechterlijke macht niet bevoegd is tot beant
w9ording der vraag, of het beslnit van den 
Gemeenteraad van Groningen van 9 October 
1909, uit kracht waarvan de onteigening is 
uitgesproken, in art. 77 der Onteigeningswe_t 
zijn grond vindt ; 

0., dat immers de wetgever in de Onteige
ningswet van 18/'il, voortbouwende op het stelsel 
reeds in de Wet van 29 Mei 1841 (S. 19) neer
gelegd, den bnrgerlijken Jechter heeft opge
dragen eene nauwkeurig afgebakende taak, 

, voor de onteigening in gewone gevallen in het 
derde :-I10ofdstuk van den eersten titel der wet 

; omschreven, welke regeling in art. 64 der 
; Onteigeningswet in hoofdzaak ook op de ont-
1 eigening bij vestingbouw, aanleg, herstel of 
' onclerhoud van dijken toepasselijk verklaard ; 

dat naar dit stelsel de Rechter, ten cincle 
tegen lichtvaardige of wederrechtelijke eigen
domsontneming te wakeD, moet onderzoeken, 
of. er .is een wet waarbij het algemeen nut van 
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het werk · verklaard is in de gevallen waarin 
:zoodanige wet wordt vereischt ·of het Kon. 
Besluit ,vordt overgelegd, waarbij de te ont
•eigeU:en perceelen zijn aangewezen, of de com
missie tot het aanhooren der bezwaren de ver
•eischte, tevoren liekend gemaakte, zittingen 
heeft gehouden en of plans en grondteekeningen 
,overeenkomstig art. 12 ter inzage hebben 
cgelegen; 

o:, dat echter aan dien Rechter niet is opge
·dragen opnieuw te onderzoeken, of het· werk 
waarvoor cinteigening wordt gevorderd, is een 
"\verk van algemeen· nut, noch of voor de ont
eigening terecht zijn aangewezen de perce_elen 
in het Kon. Besluit vermeld ; 

0., dat immers het karakter van het werk 
iiit kracht der wet vaststaat, terwijl in de 
artt. 10 tot 16 der 0nteigeningswet - bij 
art. 64 ook bij onteigening voor vestingbouw 
of dijken toepasselijk ·verklaard - administra
tieve voorschriften zijn gegeven, om eene 
juiste eindaanwijzing der te onteigenen per
<Jeelen te waarborgen ; 

0., dat nu eene gelijksoortige regeling is 
. getroffen bij de onteigening in het belang van 
de volkshnisvesting bij art. 2 der Woningwet, 
als de artt. 77 tot 96 en als Titel IV aan de 
0nteigeningswet van 28. Augustus 1851 toe
gevoegd; 

dat immers volgens art. 79 der 0nteigenings
wet, de onteigening geschiedt nit kracht van 
een beslnit van den Gemeenteraad door de 
Koningin, den Raad van State gehoord, goed
gekeurd, bij welk besluit tevens de teonteigenen 
perceelen worden aangewezen ; 

0., dat in de artt. 80 tot 82 verschillende 
administratieve voorschriften worden gegeven, 
·om belanghebbenden in de gelegenheid te 
stelleU: liunne bezwaren tegen de voorgenomen 
aanwijzing ter onteigening te doen kennen en 
de artt. 85 en 86 strekken oni tegen ongerecht
vaardigde beslniten van den Gcmeenteraad 
te waken; 

0., dat het besluit van den Gcmeenteraad 
gciedgekeurd door de Kroon, bij de onteigening 
voor de volkshuisvesting in de plaats ·treedt 
van de wet tot verklaring van het algemeen 
nut en van het Kon: Besluit tot aanwijzing 
der perceelen in de h<iofdstukken I en II van 
den eersten titel der 0nteigeningswet be
handeld; 

dat derhalve ook hier de Rechter ingevolge 
de artt. 89 en 90 der 0nteigeningswet zal moeten 
onderzoeken, of het Raadsbesluit is genomen, 
of dit beslnit door- de Koningin, den Raad 
van State gehoord, is goedgekeurd en of de 

artt. 80 en 84 der 0nteigeningswet zijn nage
leefd, doch niet andermaal de wettigheid ver
mag te onderzoeken van een Raadsbesluit 
bereids door de Kroon, na den Raad van State 
te hebben gehooi:d, goedgekeurd·; 

0. ten aanzien van het eerste onderdeel van 
het tweede cassatiemiddel : 

dat de Rechtbank, na in de zesde overweging 
de waarde van· een deel van het te onteigenen 
groenland op f 1.50 den •vierkanten meter te 
hebben gesteld, vervolgens in de elfde over
weging de waarde van den ondergrcind van het 
fabrieksterrein mede cip f 1.50 den vierkanten 
meter stelt ,,naar den reeds vroeger" - nl. in 
de. zesde overweging - ,,aangenomen maat-. 
staf", derhalve alleen omdat ook aan het groen
land die waarde is toegekend ; 

0., dat terecht daartegen bij dit onderdeel 
wordt cipgekomen ; 

dat immers de Rechtbank op den aan
gevoerden grond aan het fabrieksterrein eene 
waarde van f 1.50 den vierkanten meter toe
kennende, verznimt te onderzoeken of bij de 
schadeberekening in aanmerking mocht Worden 
genomen de betrekkelijke meerdere waarde 
van dit perceel als_ fabrieksterrein op het tijd
stip in art. 92 der 0nteigeningswet aangegeven, 
welke meerdere waarde ook bij het bepalen der 
schadeloosstelling behoort in aanmerking te 
komen, zoodat de Rechtbank door dit onder
zoek voorbij ,te gaan, de artt. 40, 88 en 92 
der Wet van 28 Augustus 1851 (S. '125) heeft 
geschonden ; 

0. ten aanzien van het tweede onderdeel van 
dit middel : 

dat de Rechtbank, na in de elfde overweging 
van het bestreden vonnis de waarde van het 
fabrieksterrein op f 1.50 per vierkante meter 
te hebben gesteld, vervolgens overweegt: 
,,dat van de zijde van· gedaagde Fekkes wel is 
aangevoerd, clat het onmogelijk is om voor dien 
prijs een soortgel~jk fabriekstertein aan te 
koopen, cloch clat· hij voorbijziet, dat de voor 
een nieuw fabrieks'terrein te betalen prijs geen 
maat$taf mag ·zijn voor de schadeloosstelling, 
die voor het onde terrein moet word en gegeven' ', 
en ~p dien grand voor de onteigening van het 
fabrieksterrein een schadebedrag van f 15.075 
heeft toegekend ; 

0., clat door die beslissing art. 151 cler Groncl
wet in verband met de overige bij dit middel 
aange'haalcle wetsartikelen is geschonden ; 

dat immers bijaldien de eischer Fekkes inder
daacl voor den prijs van f 1.50 per vierkanten 
mater niet kan bekomen een soortgelijk 
fabrieksterrein als · hem door de onteigening 
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wordt ontnomen,. hij · ter voortzetting van zijnc 
bedrijf, recht heeft, behalve de waarde van het 
ontnomen terrein als bedrijfsschade ·bovendien 
te ontvangen het meerder bedrag· dat hij zal 
noodig hebben om elders zoodanig fabrieks
terrein te koopen, daar hij eerst door de ver
krijging · van zooda~ig fabrieksterrein volledig 
zal zijn.schadeloos' gesteld en ingevolge art. 151 
der Grondwet niet clan: tegen volledige schade
loosstelling van zijn eigendom 'kan worden 
ontzet; 

0., dat mitsdi!)n <lit middel in zijne beide 
onderdeelen is gegrond ; 

0., dat bij het vierde< cassatiemiddel wordt 
opgekomen tegen de beslissing der Rechtbank 
waarbij de verweerders in de kosten van het 
tegen hen gevoerde geding zijn veroord_eeld ; 

0. hieromtrent : 
dat bl~jkens het vonnis van 18 Juni 1913, 

door de Arr.-Rechtbank te Groningen tusschen 
partijen gewezen, de gemeente Groningen aan 
de firma Gebrs. de Swaan voor perceel Sectie A 
n~. 2554, dat ten tijde der dagvaarding reeds aan 
deze firma in eigendom was overgegaan, heeft 
aangeboden een schadeloosstelling van f 15.000 
en zich tot betaling aan de eischers tot cassatie, 
eigenaars der overige· perceelen, van eene 
vergoeding van f 53.112 voor den eigendoms
overgang der hun toebehoorende gronden heeft 
be:reid verklaard ; 

0., dat de Gebrs. de Swaan en de eischers 
tot cassatie ieder voor zich hadden te over
wegen, of zij het huri gedaan aanbod wilden 
aamiemen, dan wel over de voldoendheid van 
dit aanbod ieder voor .zich zelfstandig den 
rechtsstrijd wilclen aanbinden, en dat derhalve 
in 'de kosten van dien rechtsstrijd door ieder 
hnnn~r afzonderlijk tegen de gemeente Gro
ningen te voerer, moest worden veroordeeld, 
of de gemeente, of de eigenaar al naar gelang 
het aanbod voor dien eigendomsovergang ·door 
de onteigenende gemeente gedaan, door 
den Rechter al of niet voldoende werd geoor
deeld; 
· 0., dat nti ten aanzien van de perceelen der 
eischers tot c~ssatie, de aangeboden ·som niet 
lager was, dan ·het bedra6 dat de .Rechter hun 
voor de ontzetting uit den eigendom meende 
te moeten toekennen, de eischers terecht zijn 
verwezen in de kosten van het geding op de 
onteigening van deze perceelen gevallen,' en 
zulks onafhankelijk van hetgeen- verder tusschen 
de gemeente Groningen en de firma Gebrs. de 
Swaan mocht zijn · vciorgevallen; 

0., .dat mitsdien ook <lit middd van cassatie 
is ongegrond; doch dat wegende·de gegrondheid 

van het tweede middel, ook de uitspraak der 
Rechtbank omtrent de kosten zal moeten 
warden herzien en van het bedrag der nader 
toe te kennen-- schadevergoeding afhankelijk 
gesteld; 

Vernietigt het vonniP door de Arr.-Rechtbank 
te Groningen den 26 November 1915 tusschen 
partijen· gewezer, ; 

Wijst de zaak terug naar voormelde Reel.t
hank ten einde met inachtneming van dit 
arrest opnieuw te worden onderzocht en af
geda!ln; 

Veroordeelt den eersten verweerder in zijne 
hoedanigheid om. in de kosten a11,n de zijde 
van de eischers tot op. de -uitspraak van dit 
arrest op het beroep in cassatie gevallen te 
dragen een bedrag' -van . .- . . . . en de kosten 
aan de zijde van de mede-verweerster; 

Compenseert alle· verdere koRten. 
(Ned. Jnr.) 

10 Januari 1916 .. ARREST, van den Hoogen 
Raad. 

Het op de eerste: aanzegging van een 
marktmeester niet onmiddellijk aan dezen 
voldoen ·van het door hem gevorderde 
marktgeld, kan opleveren het eenvoudig 
verzuim van verschuldigde belasting, doch 
levert niet op een der. in art. 271 der Ge
meentewet strafbaar gestelde feiten. 

(Gemeentewet art. 271.) 

Raden : Mrs. S. Gratama, C. 0. Segers, 
H. M. A. Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

De Officier van-Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 22 Juni _1915, waarbij. A. K., 48 jaar, 
brandstoffenhandelaar, geboren tf Avereest, 
wonende te Amsterdam, is ontslagen van alle 
~echtsvervoiging (raad~man. van cleri: gerequi
reerde Mr. G. H. A. Grosheide_Jr.). 

Conclusie van den Advocaat-(\eneraal Mr. 
Ledeboer. 

Bij het bestreden vonnis wercl als bewezen 
aangenomen, dat beklaagde op 4 j\faart 1915 
te Amsterdam, toen aldaar bij aa,nvoer per 
vaartuig van cokes, ten behoeve van beklaagde 
op de brandstoffenmarkt gehouden op en in de 
Brouwersgracht, . t-usschen de Brouwersstraat 
en ·de J\IIarnixstraat, beklaagde die gebruiker 
was. van dat vaartuig, eene plaats met dat 
vaartuig, genummerd met politienummer 1086 
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en groat 58 ton, op die markt had ingenomen -
hebbende hij toen geleverd en doen afleveren 
rechtstreeks uit de lading van dat op die markt 
zich bevindende vaartuig 4 hectoliter_ cokes 
aan Thomas Jacob Lobbes - niet op de eerste 
aanzegging van den metzijneaanstellingen voor
zien, zijnden marktmeester Johannes Andreas 
Verwilligen te Amsterdam, die namens den 
gemecnteontvanger de marktgeld_en invorderde, 
het door hem verschul:ligde marktgeld ten 
bedrage van f 5.80 heeft voldaan, wat onder 
meer - hier overigens niet van _bdang -;-- bij 
f:tileidende dagvaarding was ten laste gelegd. 

Dit bewezene vormde volgens de Rechtbank 
geen strafbaar feit, omdat het eenvouc,ig ver
zuim van voldoening van verrnhuldigde plaatse
lijke belasting, zonder eenig opzet om zich te 
onttrekken aan de verplichting tot beta.ling 
niet valt onder eene der qualificaties van 
art. 271 der Gemeentewet, hebbende toch de 

, beklaagde de verschuldigdheid van bet markt
!!_eld betwist. 
-- Bij memorie beeft .de heer requirant eenige 
middelen van cassatie aangevoerd en uitvoerig 
toegelicht, zij luiden : 

I. ,,Schcnding van de artt. 221 j-.-. 216 Sv., 
sub$idiair van die artikden en art. Hl van dat 
Wetboek, omdat bet bestreden vonnie, ten 
aanzien van bet gegeven ontslag van recbts
vervolging niet naar eisch der wet met redenen 
is _omkleed, altbans niet met betrekking tot 
bet opzet." 

II. ,,Scbending van de artt. 271 en 272 der 
Gemeentewet, in ;,.erband met de artt. 1 en 3 
der Verordening op de hefting van marktgelden 
te Amsterdam (Gem.blad 26, 1907 van 1 Mei 
1907, gew. Gem.blad 144, 1911, 8 December 
1911) en art. 2 der Verordening op de invorde
ring van marktgelden der gemeente Amsterda.m 
(Gcm.blad 26, 1907, 1 Mei 1907), op grand, 
dat het bewezene zou vormen, eene ,, ,,over
treding ter zake eener plaatsclijke belasting'-' ", 
als bedocld in art. 271." 

Eer.sle iniddP.l. Uit de redewijze door de 
Recbtbank gevolgd, wordt door den steller 
der memorie - terecht naa,r n.ij voorkomt -
afgeleid, dat de Recbtbank, Pit de betwisting 
clo'or beklaagde van bet marktgelcl verschulcligd 
te zjjn, de gevolgtrekking maakt, dat bij hem 
het opzet zou bebben oiltbroken am zicb aan 
de plicht tot betalen te onttrekken, waaruit 
dan weer zou volgen, dat bet als bewezen aan
genomene nocb volgens art. 272 in verband 
met art. 271 du Gemeentewet, noch volgcns 
eenige andere bepaling strafbaar zou zijn. -

Het eerste onderdeel van bet eerste middel 

is nu, a!s ik het goed begrijp,_ hierop gegrond,_ 
da.t, waar a!s bewezen werd aangenomen, dat 
bet marktgeld door den beklaagde verschuldigd 
was, <liens meoning dienaangaande, gecnarlei 
invloed behoorde nit te oefenen op 's Rechters 
omdeel omt~ent de strafbaarheid van bet feit. 
Het opzet toch om zich aai? de betaling te ont
trekken zon reeds aanwezig zijn, indien be
klaagde we! kon, maar niet wilde betalen, wat 
hij verschulciigd was, onverscbillig welk motief 
hem daartoe leidde, onverschillig derbalve oak 
of bij, zij bet te goeder trouw, al clan nil t dwaalde 
in zijne meening betreffende het verscbnldigd 
zijn der belast,ing. De dwaling in bet recht, 
zou zijn ,,opzet" niet kunnen te niet doen. 
De juistheid dier stelling daarge!aten, blijkt; 
dat · niet over het ontbreken van motiveering, 
maar over eene min juiste rechtsbescbouwing 
wordt geklaagd, zoodat <lit onderdeel zooa.ls 
het is gesteld, als vormmiddel, in geen geval 
zal kunnen_opgaan. -

De redeneering van den heer requirant in de 
toelichting van bet tweede onderdeel van. bet 
middel, komt dunkt mij welbeschouwd hierop 
neer, dat in de dagvaarding of wel het door 
de Rechtbank bedoeld opzet is uitgedrukt, 
of <lit daarin niet is opgenomen en dat in_ het 
!aatste geval, in het stelsel der Rechtbank, dat 
opzet voor de strafbaarbeid van het feit ·eischt, 
reeds ontslag van rechtsvervolging had moeten 
volgen, onafha-nkelijk van het al da-n niet 
bestaan van dat- opzet bij beklaagde en da1, in 
het eerste geval, nu de Recbtba-nk het bestaan 

. van opzet am zich aan de beta.ling te onttrekken, 
niet aanwezig achtt~, vrijspraak had moeten 
volgen. 

Van eenige bizondere opvatting of uitlegging 
der woorden van de da.gvaarding blijkt uit niets 
en bij onbeva.ngen lezing lijkt mij _de meest voor 
de hand liggende opvatting de juiste, dat 
daarin niet anders wordt gesteld, clan dat 
beklaagde, toen hem am bet verschuldigd 
marktgeld we rd gevraagd, dat niet dadelijk 
heeft betaald, waarbij geheel in het niidden 
werd gelaten, of bij dit deed om zich aan zijne 
verplichting te onttrekken, clan wel om eenige 
andere ~eden, welke oak. Waar dus geen opzet 
gesteld was, kon in <lit geval van vrijspraak 
wegen;;; niet bewezen opzet de rede niet zijn en 
kan dus de motiveering van het vonnis ten 
opzichte van bet bewijb, op <lit punt niet warden 
aangevochten. -· Gesteld nu, dat voor de 
strafbaarbeid van bet feit opzet werd vereischt, 
clan zou ik we! met requirant meenen, dat het 
ontslag van rechtsvervolging gebarnerd bad 
moPten zijn, op hot gemis van <lit bestanddeel 
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der overtreding in de dagvaarding, doch clan 
is toch ten slcitte de beslissing juist en zou dus 
daarom reeds cassatie van het vonnis zijn uit
gesloten. In elk geval is oak hier geene plaats 
voor het voorgedragen vormmiddel, daar de 
juistheid van het eigenlijk gegeven dictum, 
afhangt van de rechtsvraag, of ,,opzet" al 
clan nict een bestanddeel is van dat, in art. 271 
der Gemeentewet .strafbaar gestelde feit, dat 
men hier ten laste heeft willen leggen. 

Het eerste middel zal dus m. i. niet tot 
cassatie kunnen leiden. 

Uit de toelichting tot het tweede middel stip 
ik aan, dat requirant van oordeel is, dat het 
bewezen verklaarde ten laste gelegde, niet valt 
onder het begrip ,,ontduiking" ter zake van 
plaatselijke bP lasting, doch strafbaar fo als 
overtreding te dier zake, in art. 271 der Ge
meentewet bedoeld. 

Hij komt claarmede echter in conflict met de 
rechtspraak van den Hoogen Raad, zooals die 
in verschillende arresten is neergelegd en 
uniform is gehandhaafd. Uitvoerig heeft de 
Hooge Raad zijn oorcleel gemotiveercl in de 
beide arresten van 16 October 1893 (W. 6412), 
terwijl men verder raadplege de arresten van 
14 Januari 1895 (W. 6614), 3 November 1902 
(W. 7833), 7 Maart 1904 (W. 8047) en 9 October 
1905 (W. 8_281 l. -

Het eenvoudig verzuim van voldoening der 
verschuldigde belasting op den daarvoor ge
stelden t.ijd, zoncler eenig gebleken opzet om 
zich te onttrekken aan de verplichting tot 
betaling, kan, ook op historische gronden, niet 
gerekend worden te vallen onder het begrip 
,,ontduiking". Daaronder is te begrijpen het 
opzettelijk niet voldoen aan die verplichting. 
Maar waar nu de wetgever het noodig achtte, 
om naast overtreding ter zake van belasting, 
het opzettelijk niet·voldoen aan die verplichting, 
afzonderlijk strafbaar te stellen als ontduiking, 
was hij dus van oordeel, dat clit niet antler het 
begrip ,,overtreding" vie!. Maar dari. kan 
ook het eenvoudig verzuim van tijdige betaling, 
niet geacht worden onder overtre~ling te ·zijn 
begrepen. W'ant als enkel verzuim strafb.aar 
ware geweest als ,, overtreding", zou opzettelijk 
niet betalen, clat natuurlijk ovenzeer zijn geweest 
en was het volkomen overb6dig, dit laatste 
afzonderlijk nog weer strafbaar te stelirn, met 
volkomen gelijke strafbedreiging. 

Eenvoudig verzuim geeft aanleiding tot de 
maatregelen, omschreven in de artt. 258 vlg. 
Gemeentewet, ten doel hebbende· de betaling 
der belasting alsnog met zachter en sterker 
drang of dwang te verkrijgen, inaar 'het · zou 

tot zeer vreemcle gevolgen leiclen, als elk een
voudig verzuim daarenboven strafbaar zou zijn. 
Men denke b.v. aan werkelijke onmacht om 
te betalen; het is clan toch zeker niet aan
nemelijk, dat de wetgever zou gemcend hfbben, 
tegen verzuim uit dien hoofde, nog als straf te 
moeten bedreigen het dubbel van de verschul
digde belasting. -

De bestaande jurisprudentie r]ijkt mij clan 
ook wel gefundeerd en het bij memorie en plei
dooi aangevoerde·, heeft mij niet overtuigd, 
dat daarvan zou behooren te warden afgeweken. 
Waar nu als in het bewezen aangenomen ten 
laste gelegde, opzettelijk verzuim van betaling 
net· is gesteld, komt mij - afgezien van de 
motiveering - .de beslissin:g in het bestreden 
vonnis in elk geval juist voor en concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Ra:adsheer 
Segers; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie : (zie concl. 
adv.-gen.); 

Gehoord de bestrijding van het beroep van 
cassatie, namens den gerequireerde door zijnen 
-raadsman; 

Gehoord, enz. ; 
0., dat van hetgeen den gercquireerde bij 

inleidende dagvaarding ten laste was gelegd 
bij het bestreden vonnis met zijne schuld daar
aan wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard: dat hij op 4 Maart 1915 te Amsterdam, 
teen aldaar bij aanvoer,per vaartuig van cokes, 
ten behoeve van beklaagde op de brandstoffen
markt gehouden op en in de Brouwersgracht 
tusschen de Brouwersstraat. ei:l de Marnixstraat, 
beklaagde, die gebruiker was· van dat vaartuig, 
een plaats met dat vaartuig, genummerd met 
politienummer 1086 en groot 58 ·ton, op die 
markt had ingenonieri en in geliruik genomen -
hebbende hij toen geleverd en doen afleveren 
rechtstreeks uit de lading van dat op die markt . 
zich bevindende vaartuig 4 hectoliter cokes 
aan Thomas Jacob Lobbes - niet op de eerste 
aanzegging van . den met zijn aanstellingen 
voorzien zijnden ·marktineester J. A. Ver
willigen te Amsterdam, die namens den ge
meen te-on tvanger de marktgelden invotderde, 
het door hem _ verschuldigde marktgeld ten 
bedrage· van f 5.80 heeft voldaan; 

dat de Rechtbank vervolgens dit bewezen 
verklaarde niet strafbaar heeft geoordeeld op 
grand ,,dat het eenvoudig verzuim van vol
doening-van·verschuldigde plaatselijke belasting 
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zonder eenig opzet om zich te onttrekken ·aan 
de verplichting tot betaling niet valt onder 
een der qualifki,ties van art. 271 der Gemeente. 
wet, hebbende toch de beklaagde de verschul: 
digd heid van het marktgeld betwist", - en 
den beklaagcle van alle rechtsvervolging ont
slagen; · 

0. ten aanzien van onderdeel a van het 
eerste midclel van cassatie, clat requirant 
blijkens zijne toelichting claarvan, het vonnis 
der Rechtbank niet naar eisch cler wet met 
redenen omkleecl acht, <loch dat deze grief 
feitelijken grondslag mist ; 

clat toch de Rechtbank, naclat zij eerst het 
ten laste gelegde bewezen had verklaard, .<lit 
feit niet strafbaar heeft geoordeeld op den 
•hierboven tekstueel medegedeelden grond; 

dat men nu zeer zeker de juistheid van <lien 
grond in twijfel kan trekken, cloch dat, ook al 
zou die twijfel gerechtvaardigd _ zijn, clit niet 
wegneemt, clat de beslissing der Recbtbank 
duidelijk is gemotiveerd ; 

0., dat in bet subsidiair voorgestelcle oncler
deel b. van <lit cassatiemiddel ffquirant klaagt, 
dat de Rechtbank, aannemende dat bij be
klaagde niet het opzet zou hebben bestaan om 
zich te onttrekken aan de betaliug van ge
meentebelasting, desniettemin v:erzuimcl hedt 
den beklaagde daarvan vrij te spreken ; 

dat.• echter, waar in de dagvaarding het 
bestaan van zoodanig opzet bij den bek!aagde 
niet ten laste was gelegd, de Rechtbank zich 
terecht heeft bepaalcl tot eene beslissing omtrent 
het al dan niet bewezene van hetgeen we! trn 
laste gelegd was en ald\'S handelende geen cler 
aangehPa!de wetsartikelen hrnit geschonden; 

dat .nitsdim het n;iddel in zijne beicle oncler-
deelen ongegrond is; · 

0., dat de requirant naar aanleicling van het 
tweecl.e middel van cassatie heeft betoogd, 
dat er ten deze geen sprake is van eenvoudig 
verzuj.m van voldoening van verschuldigde 
plaatselijke bela,;,ting zonder eenig opzet om 

. zich te onttrekken aan de verplichting tot 
betaling en· evenmin van ontduiking ter zake 
van plaatselijke befasting, doch dat men_ hier, 
zooals nit de vasts.taande feiten zou blijken, 
te doe!). heeft met het zich opzettelijk ~nttrekken 
aan cie betaling eener plaatselijke belasting 
zonder zich nochtans aan ontduiking schuldig 
te maken, welk feit zoucle opleveren de in art. 
271 der Gemeentewet bedoelde ,,overtreding 
ter zake van plaatselijke belasting" ; 

clat bij dit betoog echter uit het oog is ver
loren, dat ten deze bloot bewezen is en dus niets 
anders vaststaat, dan dat de beklaagcle ten 

tijcle en plaatse in de clagvaarcling genoemcl en 
naclat had plaats gegrepen, hetgeen mede als 
bewezen is aangenomen, niet op de eerste aan
zegging van een marktmeester, die. naJllens 
den gemeenteontvanger de marktgelden invor
clercle het door hem ~ beklaagcle - verschli.J. 
digde marktgelcl ten beclrage van f 5.80 heeft. 
volclaan; 

clat, waar nu het op de eerste aanzegging 
van een marktmeeeter niet onmiddellijk aan 
!fe.zen volcloen van het door hem . gevorclercle 
marktgeld, kan opleveren het eenvoudig ver
zuim van voldoening van verschulcligd·e be
lasting, met juistheid is geoordeeld, clat het, 
bewezen verklaarcle niet oplevert een cler in 
art. 271 cler Gemeentewet strafbaar gestelde 
feiten; 

dat clerhalve ook clit miclclel niet tot cassatie 
kan leiclen ; 

Verwerpt het beroep; (Neel. Jnr.) 

12 Januari 1916. BESLUIT, houdende vast
stelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiging van het vaste werklieclen
personeel van 's Rijks Munt. S. 14. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financten van 8 Januari 1916, n°. 94, Generale · 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
de volgende _regelen vast te stellen ten aanzien 

van de bezoldiging van het vaste werklieden
personeel van 's Rijks Munt ; 

Art. 1. De vaste werklieclen van 's Rijks 
Munt, met uitzondering van de smelters en de 
graveurs, worden voor de regeling hunner 
bezoldiging ondersch~iclen in : 

a. werklieden, voor wier werk bijzondere 
yakkennis niet vereischt is ; 

b. werklieden, voor wier werk bijzondere 
vakkennis vereischt is ; 

c. voorlieden . 
De werk!ieden, welke bij het in werking 

treden van dit besluit de in het vorig lid onder b 
bedoelde groep vormen, worden aangewezen 
door den Muntnieester van 's Rijks Munt. 

2. De jaarwedcle beclraagt voor : 
1°. de in het-vorig artikel onder a bedoelde 

werklieden tenminste f 650 en ten hoogste 
f 800; 

2°. de in het vorig artikel onder b bedoelde 
werklieden tenminste / 700 en ten hoogste / 900 ; 

3°. de voorlieden ten minste f SOO en ten 
hoogste f 1050. · 

· 3. De jaarwedden van de in het vorig 
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artikel bedoelde werklieden worden bij. bc
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver, na 
telkens twee, jaren dienst, -verhoogd met f 50 
totdat het, in het vorig artikel voor de betro~
ken groep vastgestelde, maximum is bereikt. 

Gaat eene benoeming op een· anderen dag 
in dan den eersten dag van een kalenderkwar
taal, dan wordt voor de toepassing van het 
vorig Iia het eerste tijdvak- van twee jaren 
geacht aan te vangen met den eersten dag van 
het onmiddellijk op den dag van ingang volgend 
kwartaaL · 

4. De toekem1ing van de in het vorig artikel 
bedoelde periodieke traktementsverhoogingen 
geschiedt door Onzen Minister van Financien. 

Door Onzen voornoemden M;nister wordt 
beslist omtrent Iatere toekenning van eene ver
hooging, welke onthouden moest ;orden 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 verhoogn:;gen onthouden worden, de 
verdere periodieke verhoclgingen zooveel later 
toegekend _als de laatste onthouding heeft 
geduurd. 

5. Met afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 2, bedraagt de jaarwedde 
voor een nachtwacht in vasten dienst en voor de 
bedienden bij de afdeeling Controle_ .f 50 meer 
dan zij, volgens artikel 2, onder 1°., in verband 
met de artikelen 3 en 4, zou bedragen. 

6. Dit besluit wordt geacht in_ werking te 
z'ijn getreden op 1 Januari 1916. 

Voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 3, lste lid, wordt uitsluitend rekening 
gehouden met die tweejarige tijdvakken, als 
in die bepaling bedoeld, welke op of na 1 J anuari 
1916 eindigen. 
· Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Januari .1916. 
WILHELMINA. 

De ]1,[ inister i•an Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 20 Jan. 1916.) 

12 Januari 1916. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus · 1888 (Staa~bl,ad n°. 114), 

· tot bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in het krankzinrrigengesticht ,, Voor
burg", te V ught. S. 15. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van O_nzen- Minister van 

-Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken~ 
van 10 Januari_ 1916, n°. 15634, im, Afdeeling: 
Volksgezondheid en Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staa~blad, 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staxtsblad n°. 165) ; 

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

van het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1888, 
(Staxtsbl,ad n°. 114), zqoals dat artikel is ge·-
wijzigd bij Onze besluiten van 7 April 1900· 
(Staatsbla<J,,n°. 42), van 26 Mei 1906 (Staatsblad 
n°. 114), van 26 October 1912 (Staatsblad. 
n°. 322) en van 15 Januari 191-5 (Staxtsblad'. 
n°. _13), in de plaat3 van ,,31 December 1915:'· 
gelezen wordt ,,31 December 1916". 

Onze Ministe~ van. Binnenlandsche Zaken: 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat. 
in het Staa~bkxd zal worden geplaatst. 
' 's-Gravenhage, den -12den Januari"-1916. 

WILHELMINA. , 
De lYI inister van Staat, 1vl inister van Binnen--

1,andsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 3 Febr. 1916:) 

15 Januar-i 1916. WET, houden(le vaststelling: 
van het slot der rekening van de koloniale
uitgaven en ontvangsten voor Snriname. 
over het dienstjaar 1910. S. 16. 

Het slot der rekening van d~ kolonia,le uit-
gaven en ontvangsten voor Suri~me over het, 
dienstjaar 1910 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitgaven hebben' bedragen f ,1, 731,315.90.: 
Deontvangstenhebben bedragen f 3,900,938.45 .. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt. 

alzoo f 830,377.45, welk bedrag diente_ngevolge 
tot aanvulling d~r koloniale middel~n is noodig. 
geweest. 

15 Januari .1916. WET, houdende kwijtschel· 
ding a,an ·w. J. GoDLOP van eene den. 
Lande aankoinende_ vordering. S. 17; 

WIJ WILHELMINA; ENZ .... doen te weten :. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat ingevolge artikel 22 der Indische Compta-
biliteitswet (Staatsblad 1895, n°. 145 ;, Indisch 
Staa~blad n°. 225) van eene den Lande aan
komende vordering, wanneer zij meer bedraagt. 
dan / 10,000· geene kwijtschelding verleend 
wordt dan bij de wet en. er termen gevondcn 
zijn om de hierna te 1;1-oe~en kwijtschelding te 
verleenen; 

Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State, eni .. 
Eenig Artikel. · · 

Aan W. J. GoDLOP, gewezen tijdelijk 2de-
commies bij. den _dienst der Staa tsspe>orwegen. 
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in Nederlandsch-Indie, wordt kwijtgescholden 
eene som van/ 12,443,315 (twaalf duizend vier
honderd drie en veertig gulden een en dertig en 
een halve cent), zijnde hetgeen op ultimo 
Juni 1910 nog verschuldigd was van het bedrag 
van / 13,353.07 (dertien duizend driehonderd 
<lrie en vijftig gulden zeven cent), waarmede 
hij bij besluit van de eerste tafel der Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indie van 1 Fe
bruari 1890 n°. 762/2 wercl belast. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15clen 

Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Kolonien a. i., 
J. J. RA~1BONNET. 

( Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET, houdende nadere 
w1Jz1gmg en aanvulling van cle Indische\ 
Tariefwet. S. 18. 

'WJJ WILHELilUNA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, wenschelijk is de Indische Tariefwet 
ten aanzien van' vrijst,elling van invoerrecht, 
.alsmede ten aanzien van enkele posten van 
het tarief van invoerrechten, nader t·e wijzigen 
en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Tariefwet (Staatsblad 

1909 n°. 341 ; Indisch Staatsblad 1910 n°. 79), 
laatstelijk g1;>wijzigd en aangevuld bij de wet 
van 21 December 1914 (Staatsblad n°. 588; 
lndisch Staatsblad 1915 n°. 219), wordt nader 
gewijzigd en aangevuld als volgt : 

A. In het tarief van invoerrechten, opge
.nomen in art. 1 ordt aan den post mes/ toe
gevoegd: · 

Bijzondere bepaling. 
Zwavelzuur kan, na vermenging met guano 

-of ammoniumsulfaat, als mest vrij -ten invoer 
worden · toegelaten. De Gouverneur-Generaal 
regelt de verhouding, : waarin en de w~jze, 
waarop de vermenging zal moeten plaat,s 
.hebben. 

B. De eer~te post ve~fwaren van voornoemd 
·tarief wordt gelezen : 

·verfwaren, natte, in verpak- I 
1
1 

king van 25 kilogram of 
minder . . . . . . . . I waarde I 8 pet. 

0. In artikel 2 vervalt 1°. en wordt voor 
· :2°., 3°. en 4°. onderscheidenlijk gelezen 1 °., 

.2°. en 3°. 
D. Artikel 3 wordt gelezen : 
Bij ordonnantie wordt, onder de noodige voor

.zieningen tegen misbruik, vrijstelling van in-

voerrecht verleend voor chemicalien, verf
stoffen en andere. · zelfstandigheden van dien 
aard, benoodigd als hulpmiddel bij de· werk
zaamheden in fabrieken en andere -bedrijven. 

Voorts kan de Gouverneur-Generaal vrijstel
ling of teruggaa,f van· invoerrecht verleenen : 

a. voor goederen aangevoerd ten behoeve 
of voor rekening van den Lande ; 

b. op grond dat de invoer geschiedt met 
een wetenschappelijk doel of dat inter
nationale betrekkingen zulks wenschelijk 
maken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, clen 15den 

Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De .i'J'Iinister van Kolonien a. i., 
J. J; RAMBONNET. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET, tot vaststelling van cle 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor het Departement 
vah Binnenlandsche Zaken voor het dienst
jaar 1916. S. 19. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 3,068,610. 

15 Januari 1916. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
de stichting van een gebouw ter uitbreiding 
van cle openbare lagere school aan de 
Kerkstraat te 's-Gravenlzage. S. 20. 

15 Jmiuari 1916. WET; tot vcrklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig. voor en ten behoeve van 
het doortrekken van de Beekstraat naar. 
de verbreede Willemstraat te Hengelo (0.). 
s. 21. 

15 Januari 1916. WET, houdencle toepassing 
van artikel 44 (oud 32) der Burgerlijke 
Pensioenwet ten behoeve van den oud
leeraar J. c. FISCHER. s. 22. 

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

dat artikel 6 der Burgerlijke Pensioenwet, . 
zooals dat artikel luidde v66r de wijziging bij 
de wet van 21 Juli 1913 (Staatsblad no. 303), 
geen billijken maatstaf opleverde tot het ver
gelden met pensioen van de door den oud
leeraar aan de ·tweede hoogere burgerschool 



33 15 JANUARI. 1916 

met driejarigen cursus te Amsterdam J. C. 
FISCHER bewezen diensten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1.- · Aan J. C. FrscHER, oud-leeraar aan 

de tweede hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus te Amsterdam, wordt met ingang 
1 Mei 1908 een jaarlijksch persioen van / 1499 
toegekend. · 

2. Ten behoeve van de gemeente Amster
dam wordt op het in art. 1 genoemde pensioen 
ingehouden het bedrag dat de gepensionneerde 
van 1 Mei 1908 af boven het hem oorspronkelijk 
toegekende pensioen als toeslag uit de kas dier 
gemeente heeft genoten. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den 

Januari 191'6. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 3 Fehr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1916. s. 23. 

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

dat, ingevolge artikel 31 der Leeningwet 1914, 
eene afzonderlijke begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor 
het jaar 1916 bij de wet behoort te worden 
vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van uitgaven van het 

Leerungfonds 1914 wordt voor het di~nstjaar' 
1916 vastgesteld als volgt : 

Art. I. Renten van de krachtens de Lee
ningwet 1914 uitgegeven schuldbekentenissen, 
tegen jijf ten. honderd in het jaar, over een 
gezamenlijk kapitaal van / 275,000,000 ver
schijnende 1 Februari 1916 en over een geza
menlijk kapitaal van f 261;250,000 verschij
nende 1 Augustus 1916. . . . . · f 13,406,250 

Art. 2 .. Aflossing van schuld
bekentenissen als in het vorig 
artikel bedoeld; ........ ,; 13,750,000 

Art. 3. Uitgaven in 1916 ge
daan ten behoeve van de uitgifte 
der krachtens de Leeningwet 1914 
aangegane leening, met ihbegrip 
·van de provisre ·en vergoeding be-
doeld in artikel 9 · dier wet . _; . ,, 10,000 

Art. 4. Periodieke kosten 'van 
het beheer der in het vorig artikel 
. bedoelde leening, daaronder begre
pen provisie van een achtste ten 

1916. 

honderd van het nominaal bedrag 
van de in het buitenland betaalde 
coupons van· d~ schuldbekentenis-
sen dier l~ening · .' . . . . . . . f 2,000 

Art. 5. Uitkeering aan de alge
meene middelen tot dekking der uit
gaven begrepen in de Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1916 . · .. ,, 1,000,000 

Art. 6. Nadeelig slot van de 
rekening van het Fonds over het 
dienstjaar 1915 . . . . . . . . Memorie. 

Art. II. Tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de bij artikel I dezer wet vastge·
stelde begrooting, worden aangewezen de 
volgende middelen : 
_ A. Het voordeelig slot van de rekerung 

van het Fends over het dienstjaar-1915; 
B. Opcenten op directe belastingen : 
1. de krachtens artikel 34 der Leeningwet 

1914 geheven wordende twintig opcenten op 
de grondbelasting over het belastingjaar 1916; 

2. de krachtens het ender 1 genoemd 
artikel geheven wordende twintig opcenten 
op de personeele belasting over het jaar 1916; 

3. 1/ 3 gedeelte van de krachtens artikel 35 
der Leeningwet 1914 geheven wordende drie 
en dertig opcenten op de inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1915-1916 en 2/ 3 gecleelte 
van clie opcenten op cle inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1916-1917; 

4. 1 / 3 gecleelte van. de krachtens artikel 35 
der Leeningwet 1914 geheven worclende drie 
en dertig opcenten op de vermogensbelasting 
over het belastingj aar l 9 l 5'--1916 en 2 / 3 

gedeelte van die opcenten op cle vermogens
belasting o_ver het belastingjaar 1916-1917; 

0. Opcenten .op indirecte belastingen. 
1. de kr~chtens artikel 36 der Leeningwet 

1914 geheven wordende vijftig opcenten op de 
zegelrechten van buitenlandsche e:ffecten ge
heven of verschuldigd geworden in het tijdperk 
van 1 Januari 1916-31 December 1916; 

2. de krachtens evengenoemd artikel 36 
geheven wordende tien opcenten op de rechten 
en boeten' van registratie alsmede op de rechten 
en boeten van hypotheek, verschulcligd van de 
in liet tijclperk van 1 Januari 1916-31 Decem
ber 1916 geregistreerde akten ; 

D. Opcenten op accijnzen. 
1. de krachtens artikel 37 der Leeningwet 

1914 geheven wordende tien opcenten op den 
gedistille~rdaccijns, die in het tijdperk 1 Ja
nuari 1916-31 December 1916 vorderbaar 
wordt; 

2. de krachtens evengenoemd artikel 37 ge
heven wordende twintig opcenten op den accijns 

3 
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"op suiker, welke gehevefi wordt in het jaar 
1916; 

3. de krachtens evengenoemd arti.kel 37 
·geheven wordende twintig opcenten op den 
accijns geheven van wijn, die in het jaar 1916 
wordt ingevoerd, hier te lande vervaardigd 
of iiitgeslagen uit ·entrepot of uit een berg
plaats, als bedoeld in artikel 14 der wet van 
20 Juli 1870 (St,aal-sblad n°. 127), alsmede op 
den wijnaccijns, die in het jaar_ 1916 ter zake 
van ondermaat in• een particulier entrepot 
-moet worden ingevorderd ; 

E. de in 1916 door het Rijk ontvangen 
~ommen wegens rente en terugbetaling van voor
;schotten aan gemeenten en andere lichamen 
in verband met de buitengewone omstandig
heden in de jaren 1914 en 1915 ten laste van 
het Rijk verstrekt ; 

F. de in 1916 door het Rijk cntvangen 
sommen wegens den verkoop van zaken, welke 
ten ·1aste van het Rijk zijn gevorderd of aan
gekocht ten behoeve van de mobilisatie en 
van het in staat van verdediging brengen van 
stellingen en forten ; 

G. _de rente, welke in het dienstjaar 1916 
door de kcilonien aan 's Rijks schatkist wegens 
kasvoorschotten wordt v.ergoed, voo~ zo·over 
de verstrekking dezer voorschotten geacht moet 
worden slechts te k1;nnen zijn geschied 'ten 
gevolge van de ·aanwezigheid in 's Rijks kas 
van gelden, verkregen door de krachtens de 
Leecingwet 1914 aangegane leening; , 

H. Andere ontvangsten en toevallige bateri: 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te· 's-Gravenhage, den 15clen Ja

nuari 1916. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister ran Financi,n, TR1m11. 
/[!itge7. 25 .Jan. 1916:) 

15 Januari 1916. WET, tot regeling van 
'inkomsten en uitgaven van het. Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1916 en 
nadere vborziening ten aanzien van de 
rente, door het bedrijf aan 's Rijks middelen 
uit te keeren. S. 24. 

De begrooting wordt vastgesteld op een· be
drag van / 460,993.50. 

15 Januari 1916. WET,' tot regeling van de 
· · ontvangsten en uitgaven van het,Pensioen

fonds voor de gemeenteambtenaren voor 
het ·jaar ·1916. S. 25. 

De begrooting wordt vastgesteld op· een be
clrag van / 3,140,000. 

15 Januari 1916. WET, tot vaststelling van 
cle begrooting van nitga.ven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet. 1907 
(Staatsblad n°. 222) voor het clienstjaar 
1916. S. 26. 

De begrooting worclt vastgesteld op een be
dra;g va.n / 3,705,100. 

15 Januari 1916. WET, tot regeling va.n de 
ontvangsten en uitga.ven va.n het Weduwen
en vVeezenfonds voor milita.iren. en gepen; 
sionneerde milita.iren cler landma.cht voor 
het dienstja.a.r 1916. S. 27. 

De begrooting wordt vastgestelcl op een be
drag van / 348,082. 

15 Januari 1916. WET. tot regeling va.n de 
ontvangsten ·en uitga.ven va.n het vVedu
wen- en Weezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde milita.iren der zeemacht 
voor het dieristjaar 1916, S. 28. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be-
dra.g van / 261,359. · 

15 .Tanuari 1916. WET, houdencie intrekking 
van cie wet van 15 April 1854 (Staatsblad 
n°. 41) tot regeling van het pensioen der 
militaire leden van het Hoog .Militair 

, Geregtshof. S. 29. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo i,Vij in overweging genomen hebben dat 

de wet van 15 April 1854 (Staatsblad no. 41) 
tot regeling van het pensioen der militaire leden 
van het Hoog Militair Geregtshof behoort te 
.worden ingetrokken ; 

Zoo is het, dat W~j, den Raad va.n Sta.te, enz. 
Renig arti!.,el. 

De wet van 15 April 1854 (Staatsblad'n°. 41) 
_tot regeling van het pensioen der militaire 
!eden van het Hoog Militair Gerechtshof wordt 
ingetrokken. _ . 

Lasten en bevele:q, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 15den 

Janua.ri 1916. 
\ViLHEL.MINA. 

De Mim'.ster van Financien, TREUB. 

De .Minister van Oorlog, BosBoo~r. 

De JJ1in. mn fff;r'ine, J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. _12 Febr. 19_16.) 

15 Jamtari 1916. WET, tot w1Jz1gmg van 
artikel 56 der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913. S. 30. 
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Bijl. Hand. 2e Kamer 1915;16, n•. 224, 1-4. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 604. 
Hand. l• Karner 1915/16, bladz. ·84, 90. 
Wr.r WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensohelijk is artikel 56 der Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913 te 
wijzigen; 

Zoo is hot, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 56 der Pensioenwet voor de 

gemeente-ambtenaren 1913 wordt gelezen als 
volgt: · 

1. De -regelen bij_ de wet omtrent het doen 
van rekening en verantwoording~wegens.'s Rijks 
bijzondere fondsen vastgesteld of nader vast te. 
stellen, zijn op de' ontvangstim en uitgaven 
van het fonds toepasselijk. ·-

2. · De rekening en verantwoording gesoliiedt 
-door Onzen Minister van Finanoien. 

3. De pensioenen, die met inaohtneming 
van de op de wijze van toekenning betrekking 
liebbende wettelijkl' voorschriften ten laste van 
het fonds zijn verleend, worden door de Alge
meene Rekenkamer tot de vastgestelde be
<lragen verevend. 

2. Deze wet wordt geacht in working te 
zijn getreden met 1 October 1913. 

In afwijking van de wet van 5 October 1841 
,(Staatsblad n°. 40), houdende instructie voor de 
Algemeene Rekenkamer, zooals zij laatstelijk 
gewijzigd is bij de wet van 29 December 1898 
{Staatsblad n°. 279), gelden'voor de verevening 
-en boeking van de uitgaven gedaan ten laste 
van de begrooting van het Pensioenfonds voor 
<le gemeente-ambtenaren voor het vierde 
kwartaal van 1913 en voor het jaar 1914, als
mede voor de inzending van de rekeningen, 
-opgemaakt van die uitgaven en de tot dekking 
-daarvan dienende inkomsten, dezelfde ter-
mijnen als voor de verevening en boeking der 
uitgaven en de inzending der rekeningen be
treffende den dienst 1915. 

Ten opzichte van de ontvangsten en uit
:gaven over het vierde kwartaal van 1913 en 
-over 1914 wordt slechts de tweede der reke
ningen, bedoeld in art. 37 der in het tweede 
Iid eerstgenoemde wet, afgelegd. 

Lasten en bevele~, enz. 
Gegeve~ te 's-Gravenhage, den 15den 

.Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
-.De ~Minister van Staat, ~Minister i-an Binnen-

landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 4 Fehr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET,' tot aanvulling van de 
wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad n°. 126), 
tot regeling van het militair onderwijs bij 
de landniacht, voor zoover daarb~j de 
opleiding voor den officiersrang en de hoo
gere vorming van den officier zijn betrok
ken, zooals ~ie wet laatstelijk is gewijzigd 
bij de ·wet· van 7 Juli 1913 (Staatsblad 
no. 266). S. 31. 

Bijl. Hand. 28 Kamer 1914/15, n°. 392, 1-3; 
1915/16, · n°. 81, 1. 

Hand. id. 1915/16, bladz. 1030. 

Hand, le Kamer 1915/16, bladz. 84, 90. 

WI-J WILHELMINA, ENZ .... doen te weten :. 
Alzoo Wij in· overweging genomen hebben, 

dat he.t wenschelijk is de Wet van 21,Juli 1890 
/Staa/sblad n". 126) tot regeling van het Militair 
Onderwijs bij de L~ndmacht, voor zoover daarhij 
de opleiding voor den officiersrang en. de 
hoogere vorming van den officier zijn betrokken, 
op enkele punten aan te vnllen ; 

°Zoo is het, dat Wij;den Raad van State, enz. 
Art. I. Na Artikel 1 wordt ingelascht een 

artikel Ibis, luidende : 
Art. Ibis. ,,Aan de Koninklijke lVIilitaire 

Academie en aan den Hoofdcursus is tijdelijk 
tevens verbonden een applicatieschool tot het 
voltooien der studien van de na 1914 tot officier 
benoemde cadetten en onderofficieren-leerlingen 
voor zooverre zij, naar Ons oordeel, ten gevolge 
van de schorsing bedoeld in Artikel 12, niet de 
volledige opleiding als bedoeld in deze Wet, 
hebben kunnen ontvangen." 

Art. II. Na Artikel 32 wordt ingevoegd 
Artikel 32bis, luidende : 

Art. 32bi8. ·,,Aan de applicatieschool bij de 
Koninklijke Militaire Academie wordt onderwijs 
gegeven - naar regelen en gedurende een tijd
vak 'door Ons te bepalen - in de vakken, waar
in de in Artikel Ibis bedoelde officieren als 
cadet niet, of niet volledig, het onderwijs ont: 
vingen als omschreven in het leerplan voor de 
Koninklijke· Militaire Academie bedoeld in ~ 

Artikel 5. 
Aan het einde van ·het tijdvak in het vorige 

lid bedoeld, leggen de. officieren, leerlingen in 
de vakken, waarin hun gedurende dat tijdvak 
onderwijs is gegeven, ten overstaan van eene 
door Ons te benoemen· commissie een examen af, 
tot het geven van de vereischte bewijzen van 
bekwaamheid. 

Na afl.oop van dat examen wordt met afwij
king van het bepaalde in artikel 7 der Bevor
deringswet voor de Landmacht 1902, voor zoo
·veel deze officieren betreft, de ouderdom in rang 

3* 
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voor de bevordering en de rangschikking door 
Ons opnieuw bepaald. 

Zij, di!3 aan het examen niet voldoen, volgen 
nog eenmaa.l het onderwijs aan deze applicatie
school. 

Het omtrent het examen en de rangschikking 
in het tweede en derde lid hiervoren bepaalde 
is ook op hen van toepassing". 

Art. III. Na artikel 3,9 wordt ingevoegd 
artikel 39bis, luidende : 

Art. 39bis. ,,Aan de applicatieschool bij den 
Hoofdcursus wordt onderwijs gegeven - naar 
regelen en gedurende een tijdvak door Ons te 
bepalen - in de vakken, waarin de in Artikel 
_Ibis bedoelde officieren als leerling van den 
Hoofdcursus, niet of niet volledig, het onderwijs 
ontvingen als omschreven in het leerplan voor 
den Hoofdcursus, bedoeld in artikel 5. 

Aan het einde van het tijdvak in het vorig_e 
lid bedoeld, leggen dfl officieren, leerlingen in de 
vakken, waarin hun gedurende dat tijdvak 
onderwijs is gegeven, ten overstaan van eene 
door Ons te benoemen commissie een exani"en 
af, tot hot geven van de vueischte bewijzen 
van bekwaamheid. 

Na afloop van dat examen wordt mflt afwij-· 
king van het bepaalde in artikel 7 der Bevorde
ringswet voor de Landmacht 1902, voor zooveel 
deze officieren betreft, de ouderdom in rang 
voor de bevordering en de rangschikking door 
Ons opnieuw bepaald. 

Zij, die aan het examen niet voldoen. volgen 
nog eenmaal het onderwijs aan deze applicatie
school. 

Het omtrent het examen en de rangschikking 
in het tweede en derde lid hiervoren bepaalde 
is ook op hen van toepassing." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den 
Januari 1916. 

WILHELMINA. 

J)e Minister van Oorlog, BosBOOI\I. 

De Minister van Kolonii!n·a. i., 
J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET, to.t vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het ;,Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging", dienst 1916. S. 32. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag vanj 1,945,050. 

15 Januari 1916. WET, tot vaststelling van de 
begrooting v11n inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1916 en nadere 
voorziening ten aanzien van de rente, door 
het bedrijf aan 's Rijks middelen uit te 
keeren. S. 33. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van / 4,023,500. 

15 Januari 1916. WET, tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915.. S. 34. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd en wordt de samenstelling van eenige 
artikelen =gewijzigd. 

Tengevolge hiervan worden verho ogd : 
de XIIde afdeeling met • _ . . / 35,000 
de XVIIde afdeeling met • . . • 13,500 
en de XXIIste afdeeling met 81,500, 
terwijl het eindcijfer van het VIIIste hoofd-

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1915 wordt verhoogd met een bedrag van 
f 130,000. 

15 Januari 1916. WET, tot nadere verhooging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1915. 
s. 35. 

15 Januari 1916. WET, tot aanvulling van 
artikel 100 der Militiewet. S. 36. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, n°: 268, 1-5. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 959-960. 
Hand. 1° Kamer 1915/16, bladz. 84, 90. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da.t het wenscheJijk is ten opzichte van som
. mige categorieen van vrijwillig dienenden bij
zondere regelen te stellen in zake vrijdom van 
militie- en landweerplichten; 

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

In artikel 100 der Militiewet (Staatsblad 1912: 
n°. 21) wordt v66r het woord ,,Met" het cijfer. 1 
geplaatst. 

Aan dat artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende a.ls volgt : 

2. Mede wordt terstond ontslagen hij, die
behoort tot· eene der door Ons aan te wijzen 
ca~egorieen van vrijwillig dienenden · en na. 
het volbrengen van een dienstverband van ten 
minste vijf_ jaren ontslag uit den vrijwilligen 
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dienst verkrijgt, voordat zijn militiediensttijd 
is volbracht. 

Lasten en bevelen; enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Ja

nuari 1916. 
WILHELMINA. 

De .iYiinister ·van Marine,. J_ J. RAMBONNET. 
De Minister van Oorlog, BosB0OM. 
De Minister van Staat, Minister van Binnen-

landsche Zaken, CORT v._ D. LINDEN. 
(Uitgeg. 9 Febr. 1916.) 

15 Januari 1916. WET, tot bevordering-van 
den aanleg van spoorweglijnen van Gro
ningen over Slochteren naar W eiwerd, van 
<Groningen over Winneweer naar Appinge
dam, van Groningen over Bed·um naar 
Uithuizen en van Ui,.thuizen over 't Zandt 
naar Winneweer. S. 37. 

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

dat het wenschelijk is den aanleg te bevorderen 
van spoorweglijnen van Groningen over Sloch
teren naar Weiwerd, van Groningen over Win
neweer naar Appingedam, van Groningen ov~r 
Bedum naar Uithuizen en van Uithuizen · over 
't Zandt naar Winneweer; 

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 der aanlegkosten, 
<loch tot geen hooger bedrag dan f 2,000,000, 
ten behoeve van den aanleg van spoorweg
lijnen van Groningen over Slochteren naar 
ViTeiwerd, van Groningen over Winneweer naar 
Appingedam, van Groningen over Bedum naar 
Uithuizen en van Uithuizen over 't Zandt naar 
Winneweer. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
-voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toege
kend aan de vo'or den aanleg van de in dat 
artikel omschreven spoorweglijnen op te richt_en 
naamlooze vennootschap, doch niet dan nadat 
door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, 
ten genoegen van Onzen Minister van Water
staat, voldoende ondersteuning zal zijn ver
leend, onder geen andere· voorwaarden dan 
waarop de goedkeuring van genoemden Minister 
zal zijn verkregen. ' 

.3. Deze wet treedt in werking gelijktijdig 
met de wet, waarbij Onze Ministers van Water
staat en van Financien zullen worden gemach
tigd om namens den Staat met de l\faatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met de 
in artikel_ 2 bedoelde naamlooze vennootschap 

een overeenkomst betreffende den aanleg en 
de exploitatie van de in artikel 1 omschreven 
spoorweglijnen · aan te gaan. , 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Janu

ari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

De M in·ister van Finaiicien, TREUB. 
(Ui'.tgeg. 3 Febr. 1916.) 

15 Jamtari 1916. WET, tot goedkeurin.g van 
eene met de gemeente Alphen (Zuid
Holland) geslotfn overeenkomst tot afstand 
van een strook water en· berm met de zich 
daarop bevindende ophaalbrug over hat 
Verbindingskanaal tusechen den Rijn·en de 
spoo:rweghaven op het station Alphen
·oudshoorn. S. 38. 

15 Januari 1916. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende . hoofdstuk der 
Staatsbegr0oting voor het dienstjaar 1915 . 

. (Aanvoer en distributie van kunstmest
stoffen). S. 39. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Ude afdeeling en het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verhoogd :inet / 59,000. 

15 Januari 1916. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor he~ dienstjaar 1915. 
(V erschillende onderwerpen.) S. 40. 

Bij deze wet wcirdeh eenige artikelen inge
voegd en verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 15,000 ; het 
totaal der Ude afdeeling met / 153,400 ; 

dat· der IUde .afdeeling met / 8500 en 
dat der IV de afdeeling met/ 9500; 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 
wordt verhocigd met f 186,400. 

15 Januari 1916. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsvisschershavenbedrijf 
te JJmuiden voor het dienstjaar 1916 en 
nadere regeling van de rente. door het 
bedrijf aan 's Rijks middelen nit te keeren. 
s. 41. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 1,074,000. 
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_15 Januari 1916. · WET, tot aanvulling en ver
hcioging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 42. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld ~oofdstuk verhoogd met f 66,900. 

15 Januari 19°16. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Oudenbosch. S. 43. 

15 Jamiari 1916. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de genieente Haamsiede, noodig 
voor den aanleg van een voetpad van den 
Vertonsweg naar den vuurtoren aldaar. 
s. 44. 

15 Januari 1916. WET, tot verklaring·van het 
algemeen nut der onteigernng ten behoeve 
van uitbreiding van het havenemplace
ment Veghel .;,.an de Noord-Brabantsch
'Duitsche Spoorweg-Maatschappij. S. 45. 

15 Januaii 1916. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een los- en laadplaats ,,Oostdijk" bij 
wachtpost 28 van den spoorweg Roosen
daal-Vlissingen. S. 46. 

15 Januari 1916, WET, tot· overbrenging van 
een gedeelte van den Rijksweg van Alk
maar naar Nieuwediep in beheer en· onder
houd bij de gemeente Alkmaar. S. 47. 

15 Januari 1916. WET, houdende goedkeuring 
van het op 1 Juni 1915 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Ohina gesloten 
arbitrageverdrag en voorbehoud om de 
in artikel 2 van dat verdrag bedoelde com
promissen te sluiten. S. 48. 

Wr.1 WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het op 1 Juni 1915 te 's Gravenhage tusschen 
Nederland en China gesloten arbitrageverdrag 
wettelijke. rechten betreft ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegd op 1 Juni 1915 te 's Gravenhage tusschen 
Nederland en China gesloten arbitrage-verdrag 
wordt goedgekeurd. 

2. . Wij behouden Ons de bevoegdheid voot 
om de compromissen te sluiten, bedoeld bij 
artikel 2 van het in deze wet genoemd verdrag. 

3. Daze wet treedt in werking met den 
dag volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Ja
nuari 1916. 

WILHELMINA. 

De Minisrer van Buirenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 29 Jan. 1916.) 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et le Presi
dent de la Republique de Chine, s'inspirant des 
principes de la Convention pour le reglement 
pacifique des conflit~ internationaux concluo 
a La Haye le 18 octobre 1907 et desirant 
consacrer notamment le principe de l'arbitrago 
obligatoire dans leurs rapports reciproques par 
un accord general de la nature visee a !'article 40 
de ladite Convention, ont resolu de conclure 
un Traite a cet effet et ont nomme pour Leurs 
Plenipotentiaires, savoir : 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: Son. 
Excellence le Jonkheer J. LOUDON, Son Mi
nistre der Affaires Etrangeres ; 

Le President de la Republique de Chine : 
Son Excellence Monsieur TANG TsAr-Fou, 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten
t.iaire de la Republique pres Sa, Majeste la Reine 
des Pays-Bas, 

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due fo:rme sont 
convenus des dispositions suivantes : 

Art. 1. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent a soumettre a la Cour Permanente 
d'Arbitrage tous les differends qui. viendraient 
a s'elever entre Elles et qui n'auraient pu etre 
resolus par la voie diplomatique et cela meme 
dans le cas ou ces differends auraient leur 
origine dans des faits anterieurs a ia conclusion 
de la presente Convention. 

2. En chaque cas particulier les Hautes 
Parties Contractantes signent un compromis 
special determinant nettement l'objet du 
litige, l'etendue des pouvoirs du tribunal 
arbitral, compose d'un ou de plusieurs arbitres, 
le mode de sa designation, son siege, la langue 
dont il fera usage et celles dont l'emploi sera 
autorise devant lui, le montant de la somme 
que chacune des Hautes Parties aura a deposer 
a titre d'avance pour les frais, ainsi que les 
regles a observer en ce qui concerne les forma
lites et les delais de la procedure et, generale-
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ment, toutes conditions dont Elles seront con
venues. 

3. Siles Parties ne reussissent pas a se mettre 
d'accord a ce sujet,, meme une seule des deux 
pourra adresser a la Cour Permanente d' Arbi
trage la requete d'etablir le compromis. 

Dans ce ·cas le compromis sera etabli par une 
comm1ss10n composee de cinq membres, 
designes de la maniere prevue a !'article 45, 
alineas 3, 4, 5 et 6 de la Convention de La Haye 
pour le r·eglement pacifique des conflits inter
nationimx du 18 octobre 1907. 

Le cinquieme membre est de droit President 
de la commission. 
. Cette commission fonctionnera elle-meme 

comme tribunBI d'arbitrage. 
4. Si un accord ne pent s'etablir aux effets 

de !'article precedent, alinea 2, la designation 
d'un tribunal arbitral 'sera deferee, sur requete 
des deux Parties ou de l'une d'Elles au Presi
dent des Etats-Unis d'Amerique .. Si _telle 
requete emane des deux Parties, elles peuvent 

··demander la designation d'un arbitre unique; 
mais si elle emane de l'une d'Elles seulement 
le tribunal sera compose de cinq membres. 

Le choix des arbitres sera fait sur la liste 
des membres de la Cour Permanente d' Arbitrage, 
mais non parmi ceux qui out ete designe\s par 
les deux Parties elles-memes ou qui sont des 
nationaux de l'une d'Elles. 

Le tribunal jugera sur la base des preten
tious qui lui auront ete soumises. 

5. Une demande de revision de la sentence 
arbitrale sera admise conformement aux 
dispositions de !'article 83, alineas 2 et 3 de la 
Convention de La Haye pour le reglement 
pacifique des cop.flits foternationaux du 18 
octobre 1907, dans le delai qui sera fixe par le 
tribunal ou par l'arbitre. 

6. Dans les questions q ui selon Jes lois 
territoriales sont du ressort des autorites 

·s'il n'est denonce six mois avant son echeimce_, 
ii sera cense etre renouvele pour une nouvelle 
periode de dix ans et ainsi de suite. 

Fait a La Hay!l · en double exemplaire, le 
ler juin 1915 (le ler jour du 6e mois de la 
4e annee de la Republique de Chine). 

(L. S.) J. LOUDON. 

(L. S.) Ts. F. TANG. 

15 Januari 1916. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1911. S. 49. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
ga ven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1911 wordt vastgesteld als volgt : 
De uitgaven hebben bedragen / 4;467,779.235

• 

De ontvangstenhebben bedragen / 3,794,941.42. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 672,837.81 5, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale geldmiddelen is noodig 
geweest. 

15 Januari 1916. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de commissarissen der Koningin betref• 
fende aceijns voor geslaeht onteigend vee. 

Het is gebleken dat mijne missive van 20 
October 1915, bij enkele burgemeesters twijfel 
heeft doen rijzen omtrent de wijze, waarop 
van het vleesch, dat aan den directeur van 
het abattoir te Rotterdam wordt opgezonden, 
de accijns moet worden betaald. 

In verband hiermede heb ik de eer UH. E.G. 
te verzoeken den burgemeesters in uwe provin
cie m6de te deelen. dat de inhoud van boven
bedoelde missive tijdelijk niet van toepassing 
moet worden geacht op laatstbedoeld vleesch, 
ten opzichte waarvan de betaling van ~ccijns 
te Rotterdam geschiedt. 

judiciaires nationales, les Parties contractantes 17 Jan·uari 1916. BESLUIT, tot nadere wijzi-
ne seront pas tenues de soumettre le differend ging van het Koninklijk Besluit van 30 Au• 
au jugement arbitral, avant que la juridiction gustus .1910 (Staatsblad n°. 27~), houdende 
nationale competente se soit prononcee definiti- aanvulling van het Koninklijk Besluit 
vement, sauf le cas de deni de justice. van 13.November 1905 (Staatsblad n°. 302), 

7. Sauf les dispositions ci-dessus indiquees ter uitvoering van artikel 48 der wet _tot 
la procedure arbitrale sera reglee par Jes regeling van het Lager Onderwij, S. 50. 
dispositions etablies par la Convention de La WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Haye pour le reglement pacifique des conflits Op de voordracht van Onzen Minister van 
internationaux du 18 octobre 1907. Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 

8. Le present traite sera ratifie dans le plus 27 December 1915, n°. 19505/3, Afdeeling 
bref delai possible et les actes de ratification Onderwijs ; . 
seront echanges a Pekin. I Overwegende, dat in verband met de bepa-

Il aura une duree de dix ans a partir de lingen der gewijzigde wet van 14 Juli 1910 
l'echange des rMificati,ms. (Staatsblad n°. 202) het noodig is het laatstelijk 
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bij Ons Besluit van 2 Januari 1915 (Staats
blad n°. 3) gewijzigd Besluit van 30 Augustus 
1910 (Staatsblad n°. 273), houdende aanvulling 
van Ons BeRluit van 13 November 1905 (Staats
blad n°. 302), ter uitvoering van art,ikel 48 der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 
andermaal te wijzigen ; 

Den Raad. van State: gehoord, advies van 
11 Januari •1916, n°. 23 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Januari 1916, n°. 563, 
Afdeeling Onderwijs_; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : · 

Eenig Artil,el. 
Artikel 3 van Ons Besluit van 30 Augustus 

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

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit Besluit, het
welk in het Staatsblad en in de N ederlandsche 
Staatscoiirant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den l 7den Januari 191(3, 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, ~Minister van Binnen-
landsche Zaken, CoRT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1916.) 

17 Januari 1916. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk Besluit van 30 Au
gustus 1910 (Staatsblad n°. 274), houdende 
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. S. 51. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
27 December 1915, n°. 19505/3, Afdeeling 
Onderwijs; 

Ovcrwegende, dat in verband met de bcpa
lingen der gewijzigde wet van 14 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 202) het noodig is het laatstelijk 

- bij Ons BeRluit van 2 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 4) gewijzigd Besluit van 30 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 274), houdende aanvulling van 
Ons Besluit van 13 November 1905 (Staatsblad 
n°. 303); tor uitvoering van ertikel 59 der wet 
tot regeling van bet Lager Onderwijs, ander
maal te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
11 Januari 1916, n°. 23; 

Gezien het nader rapport van·, Onzen voor
noemden :Minister van 13 Januari 1916, n°. 563, 
Afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig Arlikel. 
Artikel 3 van Ons Besluit van 30 Augustus 

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

,,De aanvullingen. bij dit Besluit aangebracht 
in Ons Besluit van 13 November 1905 (Staats
blad n°. 303), blijven van kracht tot 1 Juli 
1916." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in de A'ederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 17den Jannari 1916. 

WILHELMINA. 

De ~Minister van Staal, ll'[ini8ter van Binnen-
landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1916.) 

17 Januari 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Verandering van weiland of bonwland 
tot tuinland na . de nederlegging van de 
plannen der onteigening. Feitelijke be
slissing. Jniste toepassing van art. 39 Ont
eigeningswet. Strekking van dat artikel. 

Bepaling van de waarde 'van het goed 
naar een hnnrwaarde. lager dan de werke
lijk bedongen huur. Novnm in cassatie. 
Eischer was door het advies der desknn
digen gewaarschuwd en had het hierbe
doelde element van schade, nl. het verschil 
tusschen de huurwaarde en de werkelijk 
gemaakte hnur, voor de Rechtbank ter 
sprake kunnen brengen. 

Voorkoming van de waardevermindering 
van het niet onteigende gedeelte door toe
komstige maatregeleu der onteigenende 
partij. Of de wet dit in het algemeen 
toelaat, behoeft niet te worden onderzocht, 
omdat het in elk geval niet gaat op de 
manier als in het bestreden vonnis is ge
schied; nl. door vestiging van een erfdienst
baarheid van uitweg tegen den wil van de 
onteigende partij. 

(Onteigeningswet aftt. 39, 40, 41, 59,) 

' 

I 
-~--J 
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Voorzi tter : Mr. A. J. L. N ijpels. 

Raden :. Mrs. C. Krabbe, B. C. J. Loder, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

Dr. M. C. Dekhuyzen, leeraar aan 's Rijks
veeartsenijschool te Utrecht, wonende aldaar, 
eischer tot oassatie van een vonnis der Arr.
Reohtbank te Rotterdam den 9 December 1915, 
advooaat Mr. J. H. Telders · 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Rotterdam, 
wonende aldaar, als zoodanig namens die 
gemeente optredende; verweerder, advooaat 
Jhr. Mr. W. l\L de Brauw 

en tegen: 
M. Koolhaas, o.s., wonende te Rotterdam, 
mede-verweerders, advooaat Mr. J. H. Telders. 

Conolusie van den Prooureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

In dit geding is onder meer· versohil gerezen 
omtrent , de beteekenis ,:an verandermg in 
art. 39 der Onteigeningswet. Na de tervisie
legging van de stukken is een gedeelte van den 
voor onteigening aangewezen grond, vroeger 
deels wei-, deels bouwland, gemaakt· tot tuin
grond.. De Recbtbank heeft hierin eene ver
a~dering- gezien en diensvolgens voor het 
bepalcn van de schadeloosstelling daarop niet 
gelet. Hiertegen komt de eisoher op met 
zijn eerste oassatiemiddel : ,,Sohending. of ver
keerde toepassing van de artt. 151 Grond
wet, 39, 37, 40 der ·Onteigeningswet van 
28 Augustus 1851 (S. 125), door te beslissen 
dat de omwerking van bouwland en in nog 
meerdere mate de omwerking van weiland in 
tuinland uitmaakt eene verandering als in 
art. 39 der Onteigeningswet bedoeld, omdat 
de tuinbouw is een geheel bijzondere oultuur 
waarvoor de grond een meer intensieve bewer
king moet ondergaan om hem gesohikt te maken 
voor de bijzondere eisohen daarvan; zoodat· 
door bedoelde omwerking aan den grond eene 

· andere bestemming wordt gegeven dan hij te 
vorcn had en op dien grond bij de bepaling der 
sohadeloosstelling uit te gaan van de onder
stelling, a]s· waren deelen van het onteigende, 
welke indordaad tuinland zijn, nog bouw- of 
weiland ; ten onrechte, daar bij behoud van de 
bestemming van den grond voor landbouw
doeleinden meer intensieve bewerking en 
bemesting geene verandering is in den zin 
van art. 39." 

Het komt mij voor dat dit.middel in werke
lijkheid gerioht is tegen eene feitelijke beslis
sing ; de eisoher wil tooh dat de Hooge Raad 

zal uitmaken dat tuinbouw eigenlijk niet meer 
is dan eene bijzond~re soort van landbouw, 
maar voor eene dergelijke technisohe uitspraak 
ontbeert de oassatiereohter alle gegevens. De 
eisoher doet wel een beroep op het arrest van 
11 Juli 1904 (W. 8095), maar daarbij stelde de 
Hooge Raad niet zelfstandig vast, dat het 
plaatsen van nieuwe gewassen in eene kweekerij 
niet, zooals beweerd was, eene verandering 
oplevert, maar dat van verandering niet ge
sproken kan worden wanneer het aanplanten, 
zcioals feitelijk was uitgemaakt, is eene gewone 
-voortzetting van het bedrijf. 

Wil men hier niet eene feitelijke beslissing 
zien, dan moet tooh m. i. de uitspraak der 
Reohtbank gehandhaafd worden, of sohijnt zij 
mij niet geheel juist gemotiveerd nu de nadruk 
wordt gelegd op de eisohen van bewerking van 
'tuingrond, en niet op den door die bewerking 
gewijzigden aard · van den grond, bepalende 
zijne waarde, terwijl ten aa'nzien van weiland 
eene zoo radioale omwerking vereisoht is, dat 
daarbij zeker niet aan materieele gelijkheid 
gedaoht kan worden. 

Dit middel kan dus in geen geval tot oass;i,tie 
leiden. 

De verweerder heeft het door de onteigening 
ontstaande gemis van uitweg voor niet-ont
eigende landerijon van den eisoher willen ver
goeden door het vestigen van eene erfdienst
baarheid van uitweg over het onteigende, 
maar de eisoher meent aanspraak te hebben 
op vergoeding van het gemis in geld. De Recht
bank heeft aan zijn verlangen geen gevolg 
gegeven ; vanaaar het tweede oassatiemiddel : 
,,Schending of ·verkeerde toepassing van de 
artt. 151 Grondwet, 17, 22, 37, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 57, 58, 59 der Ont
eigeningswet van 28 Augustus 1851 (S. 125), 
artt. 742, 743, 746, 74 7, 748, 1349, 1356, 921,' 
922 B. W. door bij de onteigening uit te spreken 
dat ten laste van een onteigend pero~el wordt 
gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten 
behoeve'van niet-onteigende goederen van den 
onteigende, en we! naar een bestaanden weg 
of naar den weg die in plaats van dien weg 
in ongeveer gelijke richting zal worden aan
gelegd, en op grond dat naar het oordeel der 
Reohtbank door het vestigen van dat sJrvituut 
de waardevermindering van des onteigende's· 
landerijen geheel wordt voorkomen, geene 

· schadevergoeding in geld toe te kennen, zulks 
hoewel de onteigende het aanbod van die erf
dienstl:aarheid had geweigerd en de schadeloos
stelling in geld had verlangd ; · ten on¼'.echte 
daar de Grondwet en Onteigeningswet vooraf-
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gaande schadeloosstelling in geld eisc_hen ; 
ten onrechte-eveneens daar naar de burger_lijke 
wet erfdienstb_aarheden met door r!)chterlij)r 
decreet in strijd met den wil van den onteigen4!l 
kunnen warden daargesteld." 

.De eerste stelling waarop dit middel berust 
is dat de wet voor schadeloosstelling altijd 
eischt betaling in geld. Aan den eischer kan 
warden toegegeven dat in den regel daaraan 
is gedacht, maar als beginsel zie ik het in de 
wet nie.t uitgesproken ; het beginsel is uit
gedrukt in het eerste lid van art. 151 der 
Grondwet; geene onteigening dan tegen vooraf 
genoten of verzekerde schadeloosstelling ; de 
vorm der schadeloosstelling is van su bsidiair 
belang. Men beboeft daarom niet eens met 
de Rechtbank te spreken van voorkoming van 
sehade wegens gemis van uitweg door het maken 
van eenen meuwen uitweg, het maken van dien 
weg is vergoeding van schade evenals het 
betalen van eene geldsom die vergoeding zou 
opleveren. Maar ook al meent men hier niet 
van schadeloosstelling, vergoeding van te lijden 
schade, maar van voorkoming van schade· te 
Il!0\)ten spreken, dan nog is deze niet uitgesloten 
omq~.t. den Rechter niet door eenige bepaling 
d\), · '.'rijheiq. is benomen te beslissen dat het 
maken van eenen nieuwen uitweg in de plaats 
van. den °\Veggenomenen medebrengt dat door 
het ve·rlies van den laatste geene schade wordt 
geleden, waartoe eene toestemming van de 
onteigende partij niet noodig is. 

Dat het vooraf maken van den nieuwen uit
weg niet verzekerd zou zijn, is niet van beteeke
nis omdat de onteigende partij de aanneming 

. van de · schadeloosstelling voorzoover die in 
geld is bepaald terecht zou weigeren zoolang 
niet de uitweg gemaakt is, en bij eventueele 
latere verlegging van den openbaren weg nit 
kracht van het vonms gevorderd kan warden 
dat de uitweg met den nieuwen weg nog in 
verbinding gebracht wordt. 

In de tweede plaats wordt beweerd dat de 
burgerlijke wet zich zou verzetten tegen het 
vestigen van eene erfdienstbaarheid bij rechter
lijk vonnis in strijd met den wil van den ont
eigende. De eischer ziet hier over het hoofd 
de bijzondere beteekenis van het onteigenings
vonnis ofschoon hct Burgerl. Wetb. onder de 
wijzen waarop uitsluitend eigendom verkregen 
kan warden de onteigening niet noemt, is toch 
het vonms van onteigening een titel voor 
eigendomsovergang ; zoo is het ook een titel 
voor de vestiging van erfdienstbaarheden en 
valt het als zoodanig onder art. 742 B. W. 
Dat df'e titel den verkrijger opgedrongen wordt 

is zeker ongewoon, maar geen beletsel omdat 
de _geheele onteigeniiig een dwangmaatregel is. 

Het derde middel is : ,,Schending of ver
keerde toepassing van de artt. 151 Grondwet, 
37, 40 en 41 der Onteigeningswet van 28 Au
gustus 1851 (S. 125), doordat de Rechtbank 
ten onrechte geen scbadeloossteJling toekent 
wegens het derven gedurende den tijd der 
loopende huren va:n de somme_n waarmede. de 
werkelijk bedongen huurprijzen de getaxeerde 
huurwaarden overtreffen, en derhalve niet den 
onteigende volledig schadeloos stelt." 

Voor <lit middel vind ik in het vonnis geen 
aanknoopingspunt ; de eischer heeft we! be
weerd dat bij de bepaling van hetgeen hem· als 
waarde van eenige onteigende perceelen moet 
warden vergoed, gerekend dient te warden met 

gekapitaliseerde huur die hij werkelijk 
van die _perceelen trekt, niet met de uit andere 
gegevens vastgestelde gekapitaliseercle huur
waarclen, maar op het verschil tusschen de huur
waarde en de werkelijk gemaakte huur als 
zelfstandig element van schadeloosstelling is 
door hem geen beroep gedaan. Voor zoodanig 
beroep ontstond ook niet eerst reden toen de 
Rechtbank met de gekapitaliseerde huur
waarcle rekende, want het verschil in h1;1ur en 
huurwaarde bestond onafhankelijk . van de 
berekening van de kapitaalwaarcle; de eischer, 
thans dat verschil in aanmerking nemende, 
brengt een novum in het geding. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eischer in de kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis de ge
meente Rotterdam van Dr. Dekhuyzen heeft 
gevorderd de onteigening der perceelen kadas
traal bekend gemeente Rotterdam Sectie Y 
nos. 2079, 1163, 2080, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 2081, 1171, ll 72_en in dezelfde gemeente 
(Kralingen) Secti') C noE. 162. 163, 164, 165, 
166, 1841, 1842 en 1938, welke onteigening 
is uitgesproken onder bepaling dat door de 
gemeente Rotterdam zal warden uitbetaald 
aan Dr. Dekhuyzen eene som van f 213,556.35 ; 

dat in <lit geding de medeverweer<;lers zijn 
geintervenieerd als huurders van de in ont
eigening begrepen perceelen en aan hen bij het 
bestreden vonnis de daarbij vastgestelde be
dragen als schadeloosstelling zijn toegekencl ; 

0., dat tegen de beslissing ten aanzien 
van Dr. Dekhuyzen als middelen van cassatie 
zijn aangevoerd: (zie cone!. proc-gen.); 

Ten aanzien van het eerste middel : 
0., dat door de Rechtbank is vastgesteld : 
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1°. dat het perceel Sectie Y n°. 1168 voor de 
eerste tervisielegging voor de helft nog weiland, 
daarna ook voor die helft als tuinland in 
exploitatie is genomen ; 

2°. dat het perceel Sectie Y n°. 1172 tijdens 
de eerste tervisielegging nog gewoon bouwland, 
daarna als tuin is gebruikt; en 

3°. dat van perceel Sectie O no. 164 na de 
te-rvisielegging 1 Hectare tot tuinland is ge
maakt; 

dat door de gemeente Rotterdam is beweerd, 
dat die verandering van weiland of bouwland 
tot tuinland was eene verandering als bedoeld 
in art. 39 der Onteigeningswet, zoodat er bij 
de berekening der schadevergoeding voor die 
perceelen niet op zou mogen worden gelet, 
wat door Dr. Dekhuyzen werd betwist; 

dat de Rechtbank ten aanzien van <lit punt 
feitelijk heeft uitgemaakt, dat de tuinbouw 
is een geheel bijzondere cultuur, waarvoor de 
grond een meer intensicve bewerking moet 
ondergaan, zoodat door de bedoelde omwer
king aan den grond eene andere bestemming 
wordt gegeven dan hij te voren had; 

0., dat bij deze feitelijke beslissing moet 
worden aangenomen, dat de Rechtbarik art. 39 
der Onteigeningswet met juistheid heeft toege
past, niet alleen cimdat de tekst van <lit artike! 
zulks medebrengt, maar ook omdat uit het bij 
de totstandkoming er van in de Staten-Generaal 
verhandelde blijkt, dat juist in het bijzonder 
werd beoogd te voorkomen, dat door het aan
brengen van verandering, waardoor de bestem
ming van het te onteigenen goed na de neder
legging ter inzage van de plannen der onteige
ning werkelijk zou worden gewijzigd, de te beko
men schadevergoeding zou worden opgevoerd ; 

dat dus <lit middel is ongegrond ; 
Ten aanzien van het tweede middel : 
0., dat bij het bestreden vonnis is vast

gesteld, dat aan Dr: Dekhuyzen, behalve de 
onteigende perceelen nog behooren de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Hillegers
berg Sectie O nos. 2531, 2534, 2535, 2538, 
2539, 2542, 2543, 2546, 2547 en 2550; die over 
de onteigende perceelen uitweegden naar den 
Spiegelnisserweg en dus door de onteigening 
hun uitweg zouden verliezen, zoodat Dr. Dek
huyzen voor wat betreft de vooraangeduide 
hem mede in eigendom toebehoorende perceelen 
aanspraak zou kunnen maken op eene schade
vergoeding als bedi:Jeld in art. 41 der Onteige
ningswet; 

da-t echter de gemeente Rotterdam ten bate 
dier perceelen heeft aangeboden de vestiging 
eener erfdienstbaarheid van uitweg over het 

onteigende perceel Sectie Y n°. 1166 naar den 
voornoemden Spiegelnisserweg of na ar den weg 
die in de plaats van dien Spiegelnisserweg in 
ongeveer gelijke, _ _-riohting zal worden aan
gelegd; 

dat Dr. Dekhuy,;en heeft verklaard, da~ hij 
weigerde e!'ln zoodanige erfdienstbaarheid te 
aanvaar,den en ter vergoeding der ·mindere 
waarde zijner niet in de onteigening begrepen 
perceelen - eene schadeloosstelling in geld 
wenschte te ontvangen ; 

dat echter de -Recht bank van oordeel 
dat door het ves.tigen der bovenomschreven 
erfdienstbaarheid de waardevermindering der 
niet onteigende landerijen van Dr. Dekhuyzen 
geheel zou worderr voorkomen en er derhalve, 
werd die erfdi\mstbaarheid gevestigd, geen 
termen zouden bestaan daarvoor eene schade
vergoeding toe te kennen - in het dictum 
van het bestreden .vonnis ·heeft vastgesteld 
,,dat ten laste van het perceel Sectie Y n°. 1165 
wordt ·gevestigd de erfdienstbaarheid van weg 
~en .behoeve der perceelen kandastraal bekend 
gemeente· Hillegersberg in Sectie O nos. 2531, 
2534, 2535, 2538, 2539, 2542, 2543, 2546, 
254 7 en 251i0 en we] naar den Spiegelnisserweg 
of naar den weg die in de plaats van <lien weg 
in ongeveer gelijke richting zal worden aan
gelegd"; 

0. ilsnu naar aanleiding van-een en antler, 
~lat niet be)10eft te worden onderzocht of de 
wet in net algemeen toelaat de vergoeding 
waarop de onteigende partij krachtens art. 41 
der Onteigeningswet aanspraak heeft, niet 
toe te kennen op grond dat de daarbedoelde 
waardevermindering door toekomstige maat
regelen der onteigenende partij zal worden 
voorkomen, - daar <lit in ieder geval niet kan 
op de manier als in het b~streden vonnis is 
geschied ;· 

0., dat immers -volgens art. 59 der Ont
eigeningswet door de overschrijving van het 
vonnis van onteigening de eigendom op de 
onteigende partij overgaat vrij van alle lasten ; 

dat in het tweede lid van dit artikel op dien 
regel alleen deze uitzondering wordt toegelaten, 
dat erfdienstbaarheden met goedvinden der 
onteigenende partij, op het onteigende goed 
kunnen gevestigd blijven, <loch deze uitzonde
ring, mede blijkens de beraaclslagingen over 
art. 17 der Onteigeningswet, - in· beperkten 
zin moet worden ·opgevat en zij alleen het " 
handhaven van bestaande, niet ook het vestigen 
van nieuwe erfdienstbaarheden op den ont
eigenden grond toelaat ; 

dat derhalve de Rechtbank te Rotterdam 
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niet bevoegd was om, gelijk zij in het bestreden 
vonnis tegen den wil van den onteigende heeft 
gedaan, erfclieristbaarheden op den onteigenden 
grond te vestigen, zocidat dit middel is gegrond ; 

Ten aanzien van het derde middel : 
b., dat uit het bestreden vonnis b!ijkt, dat 

Dr. Dekhuyzen heeft te kennen gegeven, dat 
de waarde van· den onteigenden tuingrond, -
zoowel van· den verhuurden als van den door 
hemz~lf geexploiteerden - moet worden vast
gesteld naar den maatstaf van de door hem 
van den verhuurden gtond genoten huur, die 
voor al -die gronden, naar gelijke maat bere-
kend; dezelfde is ; · 

dat echter de Rechtbank heeft gemeend we! 
bij de waardebepaling van dien grond de huur
waarde tot maatstaf te moeten nemen, maar 
deze niet te moeten vaststellen overeenkomstig 
de door Dr. Dekhuyzen bedongen huur, maar, 
in overeenstemming met het gevoelen der 
deskundigen, overeenkomstig de huur, die, in 
aanmerking genomen de bijzondere qualiteiten 
van ieder perceel, geacht moet worden in -het 
algemeen ter plaatse te kunnen worden be
dongen; 

dat, na dit beginsel te hebben va~tgesteld, 
de Rechtbank voor den te onteigenen tuin
grond eene huurwaarde heeft aangenomen, 
die meer of minder lager was dan de door 
Dr. Dekhuyzen bedongen huren en dientenge
volge de waarde der tuingronden Jager heeft 
bepaald clan deze meende te moeten verwachten; 

dat ten aanzien van het onteigende weiland 
zich een soortgelijk verschil heeft voorgedaan, 
waaraan de Rechtbank dezelfde oplossing heeft 
gegeven; 

0., dat uit een en antler blijkt, dat het 
thans besproken mjddel niet kan worden onder
zocht, daar het handelt over een element van 
schade waarvan niet blijkt, da.t het bij de be
handelirig voor de Rechtbank door den eischer 
ter sprake is gebracht en waarover dan ook 
niet in het bestreden vonnis is geoordeeld ; 

dat we! in cassatie namens Dr. Dekhuyzen 
bij pleidooi is beweerd, dat dit element van 
schade door hem voor de Rechtbank niet ter 
sprake kon worden gebracht, omdat hij steeds 
uitging van de stelling, dat de waarde der 
gronden moest worden bepaa]d naar den maat
staf der do_or hem we1kelijk bedongen huren, 
echter ten onrechte, omdat, nadat hij blijkens 
het bestreden vonnis, door het afwijkend advies 
der deskundigen was gewaarschuwd, niets hem 
belette om er op te wijzen, dat hij, werd het 
advies der deskundigen gevolgd, de thans in 
het middel gestelde schade zou Jijden ; 

dat dus dit middel niet tot cassatie kan 
]eiden.;· 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam den 9 December 1915 tusschen 
partijen gewezen ; . 

Wijst de zaak terug n,aar die. Recht bank 
om met inachtneming van dit arrest verder te 
worden berecht en afgedaan ; 

Compenseert de kosten op het beroep in 
cassatie gevallen, in dier voege, dat elke partij 
haar eigen kosten drage. (Ned. Jur.) 

18 Januari 1916. BESLUIT, houdende machti-
ging tot uitgifte van _schatkistbiljetten en 
scha tkistpromessen 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. 52. 

19 Januari 1916. BESLUIT, houdende beslis
sing- dat het opleggen van lasten tot onder
houd en bescherming van de waterkeering 
en den waterafvoer behoort tot de inrich
ting van het waterschap, die krachtens 
art. 190 Grondwet aan de Staten der pro
vincie is voorbehouden en niet mag ge
schieden bij keur, vaste;esteld ingevolge 
·art. 4 der wet van 20 Juli 1895 (Staafs-
bl ad n°. 139). · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingestelcl door 
het. Vereenigd College van het Waterschap 
,,Salland" te Z wolle, tegen het besluit van Gecle
puteerde Staten van Over~jssel van 24 Augustus 
1915, 3° Afd. ri0 • 3311/3510, waarbij aan · ge
noemd College te kennen is gegeven dat een ter 
goedkeuring aangeboden keur, welke behoudens 
enkele wijzigingen gelijkluidend is aan een 
vroeger ingezonden keur, waaraan goedkeuring 
werd onthouden, niet ·. voor nadere beslissing 
vatbaar is; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1916, n°. 423; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
vVaterstaat van 17 Januari 1916, La. L, Afdee
ling Waterstaat; 

0., dat in de vergadering van het Vereenigd. 
College van het Waterschap ,,Salland" van 
22 October 1913 is vastgesteld een keur of 
politieverordening op het beheer en onderhoud 
der waterkeeringen en waterleidingen en daartoe 

· behoorende werken, van welke keur art. l0bis 
luidde als volgt : 

,,Het is aan eigenaars van aan de water-
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leidingen grenzende grondan verboden toe te 
. laten dat de wallen of kanten dier waterleidin
gen door paarden, koeien, geiten, schapen, 
varkens of antler vee beschadigd worden en, 
waar dit toch plaats heeft, na te laten om op 

· eerste aanzegging, door of van ·wege het Dage
lijksch bestuur, binnen den bij de aanzegging 
gestelden termijn, door voJdoende afrikking te 
zorgen dat zulks niet meer kan plaats hebben" ·; 

dat bij besluit van 21 Juli 1914, 3• Afdeeling 
n°. 4587 /3256, Gedeputeerde Staten aan de 
keur de goedkeuring hebben onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen dat ·bij art. lObis aan het D_agelijksch 
Bestuur van het waterschap. de bevoegdheid 
wordt toegekend om in voorkomende gevallen 
den eigenaars van aan de waterleidingen gren
zende gronden aan te schrijven om voor vol
doende afrikking hunner gronden zorg te dragen; 

dat het echter niet geoorloofd is om in eene 
waterschapskeur aan het bestuur van het water
schap de bevoegdheid toe te kennen om aan 
ingelanden bet maken van kunstwerken .op 
hunne gronden te ·gelasten ; da"t bovendien in 
art. lObis alleen sprake is van eigenaars van aan 

_de waterleidingen grenzende gronden, terwijl 
het niet onmogelijk is, dat vee enz. toebehoo
rende aan andere personen, de wallen of kanten 
dier waterleidingen beschadigd, en het niet 
billijk is, dat da eigenaars der gronden langs de 
waterleidingen in een zoodanig geval daarvoor 
worden aansprakel~jk gesteld ; 

dat in de vergadering van het Vereenigd 
College van 17 Maart 1915 de keur opnieuw is 
vastgesteld met dien verstande dat a.rt. lObis 
luidt als volgt : 

,,Het is aan eigenaars, erfpachters en vrucht
gebruikers van aan de watedaidingen grenzende 
gronden verboden toe te laten, dat de wallen 
of kanten dier waterleidingen door paarden, 
koeien, geiten, schapen, varkens of antler vee 
beschadigd worden en, waar <lit, toch plaats 
heeft, na te laten om op eerst.e aanzegging, door 
of van wege het Dagelijksch Bestuur, bmnen den 
bij die aanzegging gestelden termijn, voor vol
doende afrikking te zorgen, dat zulks niet meer 
kan plaats hebben" ; 

dat, nadat bij schrijven van het Vereenigd 
College van 22 Maart 1915, n°. 29, de keur ter 
goedkeuring · aan Gedeputeerde Staten was 
opgezonden, Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 24 Augustus 1915, 3• Afd. n°. 3311/3510, 
hebben_besloten aan het Vereenigd College van 
het waterschap te kennen te geven, dat de aan-

. geboden keur niet voor nade,e beslissing vat-
baar is · 

dat Gedeputeerde Staten da;arbij hebben 
overn;ogen, dat de keur behoudens enkele_ wijzi, 
gingen gelijkluidend is aan de keur, ingezonden, 
door het Vereenigd College bij ~chrijven van 
25 October_ 1913 n°. 88, aan welke keur bij 
besluit van Gedeputeerde Staten van 21 Juli 
1914, 3• Afd. n°. 4587 /3256, de goedkeuring is 
onthouden ; dat eene beslissing van Gede
"puteerde Staten omtr(lnt eene ter go~dkeuring 
ingezonden keur onverdeeld • die geheele keur 
moet betre:ffen ;_ dat in de laatstelijk aangeboden 
keur ook voorkomt art. lObis tegen welk artni:el 
de bezwaren, bedoeld in vbornield besluit van 
21 Juli 1914, gericht waren en dat aan die be
zwaren althans in hoofdzaak niet in de nieuwe 
keur is tegemoet, gekomen; dat het Vereenigd 
College van het waterschap ,,Salland" van die 
beslissing van 21 Juli 1914 destijds niet in·ho'oger 

1beroep is gekomen en di<' beslissing derhalve 
naar de bedoeling· van art. 9, 2e lid, der wet 
van 20 Juli- 1895 (S. 139) de kracht van eind
beslissing heeft gekregen; dat deze bedoeling 
miskend en het wattelijk voorschrift verijdeld 
zou worden, indien door het inzend~n van eene · 
nieuwe keur, waarbij geen rekening is gehouden 
met de hoofdbezwaren; die tegen de niet,goed
gekeurde keur bestonden, de. kracht van eind
beslissing zou kunnen worden opgeheven en een 
nieuwe beroepstermijn zou kunnen' worden in 
het leven geroepen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten, 
Dijkgraaf en Heemraden, namens het Vereenigd 
College van het waterschap ,,Salland" 7• d~jks
district in Overijssel, bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende dat de onderhavige keur 
allerminst gelijkluidend is aan de· bij schrijven 
van 25 October 1913, n°. 88, ter goedkeuring 

· ingezond'en keur ; dat uit de missive van Gede
puteerde Staten van·27 April 1915, 3• Afdeeling, 
n°: 1751/1700,. blijkt, dat Gedeputeerde Staten 
met uitzondering van art. lObis, geen · J:,e~waar 
tegen de nieuwe·keur hadden; dat bij de be
schikking-van Gedeputeerde Staten van 21 Juli" 
1914 aan het waterschapsbe_stuur geenszins was 
kenbaar gemaakt wat ,,in hoofdzaak" het be
zwaar tegen art. lObis was, en integendeel naar 
de overtuiging van het waterschapsbest_uur aan 
het voornaamste bezwaar was tegemoet geko 0 

men ; dat de opvatting -van Gedeputeerde 
Staten te kort doet aan het recht van_ beroep bij 
art. 9, al. 2, der Wet van 20 Juli 1895 (S. 139) 
aan de waterschappen , gewaarborgd; dat, 
wanneer in. de keur, waaraan bij beslissing van· 
Gedeputeerde Staten van 21 Juli 1914 destijds 
goedkeuring onthouderf werd, eenvoudig door 
het waterschap op de wijze als bij arrest van 
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den Hoogen Raad van 27 Mei 1907 geoorloofd 
is geacht, eenige.wijzigingen waren aangebracht 
zonder dat nieuwe tervisie-legging en algeheele 
i:lieuwe vaststelling had plaats gehad, inderdaad 
van geen nieuwe keur sprake zou zijn en Gede
puteerde Staten niet geroepen zouden kunnen 
worden geacht dienaangaande nieuwe beslissing 
te geven; dat, nu echter ditmaal geheel' over
eenkomstig art. 7 der Wet van 20 Juli 1895 
(S. 139) is gehandeld en met belangrijke wijzi
ging van het oorspronkelijk ontwerp, een nieuw 
ontwerp is geniaakt, dit overeenkomstig het 
reglement ter visie heeft gelegen en aan de 
betrokken gemeentebesturen is toegezonden 
en vervolgens algeheel is vastgesteld in ·de 
vergadering van het Vereenigd College van 
17 Maart 1915, inderdaad ecn i:lieuwe keur is tot 
stand gekomen, aangaande welke Gedeputeerqe 
Staten - daartoe aangezocht - ingevolge de 
wet geroepen zijn al of niet tot goedkeuring 
te besluiten ; · 

·. 0., dat art. lObis der keur, zooals die op. 
22 October 1913 door bet Vereei:ligd College was 
vastgesteld, bij de nadere vaststelling op 
17 Maart 1915 in dezen zin is gewijzigd, dat de 
bepalingen vah dat artikel niet slechts gelden 
voor·de eigenaren van de aan de waterleidingen 
grenzende gronden, maar ook voor de erfpach
ters eri vruchtgebruikers, en dat die wijziging 
de strekking heeft om tegemoet te komen aan 
een der bezwaren, op grond waarvan Gedepu
teerde Staten van Overijssel aan de op 22 Octo
ber 1913 vastgestelde keur hunne goedkeuring 
had den onthouden.; 

·dat, het, zelfs aangenom,en, da-t het bedoelde 
bezwaar voor die wijziging njet wordt opgeheven 
en dat het andere bezwaar, waaraan niet is 
tegemoet gekomen, als het hoofdbezwaar moet 
worden aangemerkt, hier derhalve met geldt 
dezelfde maar eene nieuwe keur en de verklaring 
van Gedeputeerde Staten dat de aangeboden 
keur niet vobr nadere beslissing vatbaar is, is 
te beschouwen als eene onthouding van goed
keuring ook aan de nieuwe keur ; 

dat. waar alzoo het bestreden besluit is aan 
te merken als een besluit tot· onthouding van 
goedkeuring aan de i:lieuwe keur, het beroep door 
Dijkgraaf en Heemraden namens het Vereenigd 

. College ingesteld; moet geacht worden daartegen 
te zijn gericht ; 

0., wat- deze onthouding van goedkeuring 
betreft, dat het hoofdbezwaar van GecJ.~pu
teerde Staten is ontleend aan den in ort. lO_bis 
der keur op de eigenaars, erfpachters en vrucht
gebrU:ikers aan de waterleidingen gren_zende 
gronden gelegden last om na aanzegging d_oor 

of van wege het Dagelijksch Bestun van het 
waterschap door voldoende afrikking van hunne 
gronden te zorgen dat geene beschadiging van 
de wallen of kanten der waterleidingen door vee 
kan plaats hebben; 

dat hier dient te warden onderzocht of het 
Vereenigd College het recht had dezen last bij 
keur aan de eigenaars of andere rechthebhenden 
op te leggen ; 

0. te <lien aanzien, dat zulks niet volgt uit 
de bevoegdheid van het Vereei:ligd College om 
voor het waterschap eene keur vast te stellen, 
welke bevoegdheicl is. verkregerr- krachtens· 
art. 75 van het reglement voor het waterschap 
,,Salland", zooals dat is goedgekeurcl bij Ons 
besluit van 5 Januari 1905, n°. 21; 

dat toch deze bevoegdheid, welke haar grond 
vindt in art. 4 der Wet van 20 Juli 1895 (S. 139) 
welke wet uitvoering geeft aa-n art. 191 der 
Grondwet, niet in zich sluit het recht om aan 
eigenaars van of andere rechthebbenden op 
bepaaldelijk aangewezen gronden lasten tot het 
aanbrengen van werken op te leggen ; 

dat het opleggen van lasten tot onderhoud 
en hescherming van de waterkeering en den 
waterafvoer behoort tot \le inrichting van het 
waterschap, die krachtens art. 190 der Grond
wet aan de Staten der provincie is voorbe
houden; 

dat derhaln de bovengestelde vraag omtrent 
het recht van het Vereenigd College ontkennend 
moet word3n beantwoord en Gedeputeerde 
Staten nit <lien hoofde terecht hunne goed
keuring aan de keur hebben onthouden; 

dat onder deze omstandigheden niet behoeft 
te warden onderzocht of het andere bezwaar van 
Gedeputeerde Staten tegen art. l0bis, ontleend 
aan de mogelijkheid dat vee toebehoorende aa-n · 
andere personen clan de eigenaars der aan de 
waterleidingen grenzende gronden de wallen of 
kanten beschadigt, door de op 17 Maart 1915 
vastgestelde keur is opgeheven. 

Gezien de Wet van 20 Juli 1895 (S. 139); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Wat~.rstaat is belast, enz. 

(Adrn. Besl.) 

20 Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van calcium-carbid en acety
leengas. S. 53. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer_ van calcium-carbid 
en acetyleengas te verbieden ; 
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Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staais
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze .Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landb'ouw, Nij
verheid en Handel van 13 Januari 1916, Ka
binet, Litt. N 5 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 J anuari 1916, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers va; 20 Januari 1916, Kabinet, 
Litt. A9: 

Hebben goedgevonden en versta~n te be
p~len: 

Eenig Arti:kel . . 
De uitvoer van calcium-carbid en acetyleen

gas is verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen da3;rvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder vo~ zooveel hem betreft, bPlast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staalsblad 
zal worden geplaatst. en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van. State. 

's-Gravenhage, den 20sten Ja.nuari 1916. 
,vrLHELMIN A. 

De .Minister van Oorlog, Bosnoo~L 
De J11inister van Financi/in, TRm::n. 

De Jl1in. van La1idbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uftgeg. 21 Jan. 1916.) 

20 Januari 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitv6er van viltpapier en asphaltpapier. 
s. 54. 

(Tekst als S. n°. 53.) 

21 Januari 1916. BESLUIT, houdende beslis
dat" voor vergelding van tijdelijke diensten 
bij het lager onderwijs voor de berekening 
van . pensioen vaststaan moet, dat de be
trokkene tot deze diensten i~ · benoemd 
geworden, hetzij ingevolge een Raadsbe
sluit, hetzij krachtens een besluit van 
B. en W. in welk laatste geval tevens 
moet zijn voldaan aan het bepaalde in 
art. IV § 3 der wet van 5 J uni 1905 
(Staatsblad n°. 152) (inkoop). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van Mej. F. van Oosten te Assen, gewezen onder
wijzeres aan de openbare lagere school n°. 9 
aldaar; 

Gezien het daarover door den Burgerlijken 

Pensioenraad uitgebracht advies van 29 Sep
tember 1915, n°. 4 0. L. 0. La. G; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de G·e
schillen van Bestuilr,- gehoord, advies van 
22 December 1915, n°. 392; 

Op de voord~acht van Onzen l\'linister van 
Financien van 18 -Januari 1916, n°. 77, ,Pen 
sioenen; 

0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in zijn 
bovenvermeld advies Ons in overweging heeft 
gegeven aan de belanghebbend~, ·met ingang 
van 1 November 1915, een_jaarlijksch pensioen 
toe te kennen van f 268, daarbij aanvoerende, 
dat zij bij besluit van den Raad der gemeente 
hsen van 23 Augustus 1915 met ingang van 
1 November 1915 eervol is ontslagen; dat haar 
diensttijd als oriderwijzeres aan eene openbare 
school ten behoeve van het lager onderwijs een 
tijdvak uitmaakt van 16 jaar en 8 maanden; dat 
zij, geboren, 14 November 1877, den ouderdom 
van 37 jaren heeft bereikt en uithoofde van 
ziekten of gebreken voor de waarneming van 
hare betrekking ongeschikt is, welke ongeschikt
hoid is b2wez5n d::,0r de op 10 ~ovember 1914 
geregistreerde verklaring der geneeskundigen 
Dr .. A. H. de Boer en C. Groenewegen, benoemd 
door· den Burgemeester der gemeente Assen 
bij beschikking van 31 Octo_ber 1914; dat 1/60• 
deel der jaarwedde ad f 964 die over de laat~t.e 
12 maanden aan het ontslag voorafgegaan tot 
grondslag heeft gediend voor de betaling der 
bijdrage, vermeld bij art. 43 der wet _tot rege
ling van het Lager Onderwijs bedraagt 
f 16.062/3 ; dat de aanvrage is ingediend binnen 
een jaar na den dag waarop recht op pensioen 
is verkregen; weshalve de Pensioenraad van 
oordeel is, dat zij krachtens art. 40, 2• lid der 
wet recht heeft op ee~ pensioen van f 267.78; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan de belanghebbende was mede
gedeeld, zij haar verlangen te kennen heeft 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht 'Yor
den ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, daar 
de tijdelijke diensten, door haar bewezen, bij 
de berekening van haar pensioen niet in aan
merking zijn gebracht ; . 

Q., dat voor vergelding met pensioen van de 
door de appellante bewezen tijdelijke diensten 
in de jaren 1897 en 1898 zoude moeten vaststaan 
dat de appellante tot deze diensten is benoemd 
geworden, -hetzij ingevolge een Raadsbesluit, 
hetzij krachtens een- besluit van Burgemeester 
en Wethouders, in welk laatste geval tevens 
moet z~in voldaan aan het bepaalde in art. IV 
§ 3 der Wet van 5 Juni 1905 (S. 152) ; 
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dat nit de beriohten van de gemeentebesturen 
van Assen en Smilde blijkt, dat de benoeming 
niet is gesohied ingevolge Raadsbesluit ; 

dat de vraag of Mej. van Oosten door Bur
gemeester en Wethouders is benoemd,- niet 
nader behoeft te warden onderzooht, aangezien 
uit inliohtingen van Onzen Minister bFjkt, dat 
niets bekend is omtrent inkoop van tijdelijke 
diensten door de appellante, zoodat niet is 
voldaan aan art. IV § 3 der Wet van 5 Juni 
1905 (S. 152) ; 

dat onder deze omstandigheden de Pensioen
raad terecht de tijdelijke diensten niet voor 
pensioen iu aanmerking heeft gebracht, terwijl 
hij ook overigens het pensioen met jnistheid 
heeft berekend ; 

Gezien de wet tot regaling van het Lager 
Onderwijs en de Wet van 5 Juni 1905 (S. 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: _ 
aan Mej. E. van Oosten te Assen, gewezen 

onderwijzeres aan de openbare lagere school 
n°. 9 aldaar, met ingang van 1 November 1915 
een jaarlijksoh pensioen toe te kennen van f 268. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(Adm. Besl.) 

22 Januari 1916. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, in gasfabrieken benoodigd 
bij het zniveren van gas. S. 55. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Finanoiiin van 31 December' 1915, n°. 147, 
Aooijnzen; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Januari 1916, n°. 25) ; · 

Gelet op het nader rapport van_ Onzen voor
noemden Minister van 19 Januari 1916, n°. 118, 
Acoijnzen; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

V oor. het zout, in gasfabrieken benoodigd 
bij het zuiveren van gas, wordt vrijdom van 
den acoijns toegestaan en zulks op den voet 
van het Koninklijk, besluit van 19 Augustus 
1898 (Staatsblad n°._ 202). 

Onze Minister van Financiiin is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal warden gezo~den aan · den Raad _ 
van State. 

's-Gravenh11,ge,_ den 22sten Januari 1916. 
_ WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 8 Febr. 1916.) 

22 Januari 1916. BESLUIT, tot het in staat van 
beleg verklaren van enkele gemeenten of 
gedeelten van gemeenten des Rijks. S. 56. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Mi-

nisters v'an. 22 Januari 1916; _ 
Gelet op Art. 1 van de wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palei:J.: 
met ingang van 26 Januari 1916, warden de 

-hiernagenoemde gemeenten of gedeelten van 
gemeenten in Staat van Beleg verklaard : 

in de Provincie Overijssel : 
de gemeenten Goor, ]1arkelo en Rijssen; 

in de Provinoie Gelderland : '-
de gemeenten Appeltern, Arnhem (alleen voor 

zoover betreft het terrein, ingenomen door' het 
stationsemplaoement van de Maatsohappij to_t 
Exploitatie van Staatsspoorwegen), Dreumel, 
Druten, Horssen, Laren (voor zoover niet reeds 
in Staat van Beleg verklaard) en Wamel; 

in de Provincie N oordbrabant : 
de gemeenten Dinteloord en Prinsland, Nieuw

Vossemeer en Steenbergen en Kruisland. 
Onze Ministers van· Oorlog, van Marine, van 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Biruienlandsche Zaken, van Finanoien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijyerheid en 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
.Besluit, hetwelk in het Staaf,ftblµd en in ·de 
Staatscourant zal ·warden geplaatst en waarvan 
afsohrift zal warden gezonden aan de Alge
_ meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22sten Januari 1916. 
WILHELMINA. 

De Tijdelijk- Voorzitter v. d. Raad van Ministers, 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 24 Jan. 1916.) 

22 Januari 1916. MISSIVE van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin betreffende buiten
landsche paspoorten. 

Door het Kolenbureau i~ er mijne aa~dacht 
op gevestigd, dat Rijnschippers, wier gezin zich 
aan _l;JOord bevindt, wegens de groote uitgaven, 
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die aair het verkrijgen van paspoorten voor 
zich en de hunnen verbonden zijn, ongaarne 
reizen naar Duitschland ondernemen, zoodat 
de geregelde aanvoer van kolen langs den Rijn 
belemmering ondervindt. 

Ook uit mededeelingen van den Bond van 
Machinisten, Stokers en Dekpersoneel in Ne
derland is mij bekend, dat velen, die een pas
poort noodig hebben in de uitoefening van hun 
beroep, zich bezwarende uitgaven moeten ge
troosten. 

In verband met het bovenstaanle, hebben 
de Comm. der Konin11:in -den Burgemeesters 
,in hunne provincie namens den Minister voor
noemd, medegedeeld, dat het- gewenscht is 
zekere vrijgevigheid te_ betrachten in de afgifte 
van bewijzen van onvermogen ter verkrijging. 
van buitenlandsche paspoorten, speciaal w~n
neer het beroep va~ den aanvrager medebrengt, 
dat, ten gevolge van de Duitsche bepalingen, 
vers_chillende leden van zijn gezin zich eveneens 
van een pas moeten voorzien. (W. v. d. B. A.) 

24 Januari 1916. BESLUIT, tot nadere aanvul
ling van het besluit op de Indische Be
stuursopleiding. ·s. 57. 

WIJ vVILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien a. i. van 30 December 1915, Afdeeling 
D, n°. 19; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Januari 1916, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 20 Januari 1916, Afdeeling 
D, no. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bepaalde in artikel 5, sub I, letter d, 

van Ons ,,Besluit op de Indische Bestuurs
opleiding" (Nederlandsch Staatsblad 1907, n°. 71, 
Indisch Staatsblad 1907, n°. 230) wordt gelezen 
als volgt: 

het eindexamen van het Koninklijk Instituut 
voor de Marine en het toelatingsexamen tot 
of het eindexamen van de Koninklijke llfilitaire 
Academic. 

Onze Minister vari Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1916. 

WILHELMINA. 

De ~Minister van Ifoloniiin, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 4 Febr. 1916.) 

1916. 

24 Januari- 1916. ARREST· van den_ Hoogen 
Raad. 

De schade door de _ontzetting uit den 
eigendom op zich ze!ve berokkend is-niet· 
afhankelijk, en hare begrooting mag dus 
oak niet afhankelijk worden gesteld, van 
vroegere aankoopen (tegen een lageren prijs 
dan door de Rechtbank als, basis voor de 
berekening der bedrijfschade is genomen), 
ook al zou vaststaan, dat de aangekochte 
gronden de onteigende gronden kunnen 
vervangeti. Door het geven van een min
dere schadeloosstelling mag aan den ont
eigende niet het voordeel van dien vroe
geren aankoop worden ontnomen. 

(Onteigeningsw<>t art. 40.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

De Burgemeester van de gemeente Rotter
dam, als zoodanig die gemeente in rechte ver
tegenwoordigende, eischer tot cassatie van een 
vonnis der Recht bank te Rotterdam van 16 De
cember 1915, aclvocaat Jhr. Mr. W._ M. de 
Brauw 

tegen: 
K. van den Berg, warmoezier, wonende te 
Rotterdam, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. J. H. Telders 

en tegen: 
de N. V. ,,Noord Hollandsch Lanclbouw 
Crediet", gevestigd en kantoor houdende te 
Alkmaar, mede-verweerster in cassatie, advo
caat Jhr. Mr. W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Eene onteigening, uitgesproken door de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam ten behoeve 
en ten name dier gemeente bij vonnis van 
1°6 December jl., gaf eischer q.q. aanleiding een 
cassatiemiddel tegen die uitspraak aan te 
voeren, waarin gesteld wordt : ,.Schending of 
verkeerde toe passing van de artt. 151 der · 
Grondwet, 4, 18, · 37, 40, 41 der ,Wet van 
28 Augustus 1851 (S. 125), 48 Rv., door bij 
het vaststellen van de aan den onteigende uit 
-te keeren schadeloosstelling de door hem voor 
aankoop van weiland te besteden koopsom te 
stellen op f 10.094.40 (namelijk f 6000 per 
H.A., berekend over 1.6824 H.A.) en de kosten · 
van wederbelegging op 8 % van die koopsom 
van f 10.094.40, en door verv'olgens toe te 
kennen, althans als element van de toegekende 
schadeloosstelling voor bedrijfsscbade aari te 

4 
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nemen, voormeld bedrag van f 10.094.40 en 
toe te kennen als schadeloosstelling voor 
kosten van· ·wederbelegging 8 % daarvan of 
f 807.55, zulks, hoewel de Rechtbank als tus
schen. partijen vaststaande aanneemt, dat de 
onteigende ter voortzetting van zijn bedrijf 
onderhantls weiland heeft aangekocht van 
f 5400 per H.A., en dat hij. voor kosten van 
aankoop, heeft . betaald 3 % van de koopsom 
+ f 30, met welke omstandigheid de Recht bank 
bij het door haar bij de berekening der bedrijfs
schade .gevolgd systeem, volgens het vonnis 
slechts dan rekening zou mogen en moeten 
h_ouden, indien vaststond - wat echter in 
casu allerminst het geval is - dat de ont
eigende tengevolge van dien aankoop er ook 
we:rkelijk in geslaagd is om land te verkrijgen, 
dat in de toekomst het hem ontnomen land in 
alle opzichten zal vervangen, door welke be
slissing de Rechtbank vergoeding toekent van 
schaden, waarvan het bestaan onzeker is en 
die niet zijn een noodzakelijk gevolg van · de 
onteigening." 

Onder herinnering aan Uw arresten van 
5 December 1904 (W. 8151), 19 November 
1906 (W. 8459) en 15 Juni 1910 (W. 9053), mag 
ik constateeren dat, naar Uwe opvatting, bij 
het eindvonnis in onteigeningszaken, naar luid 
van art. 37 der Wet van 28 Augustus 1851 
(S. 125), uitspraak moet word en gedaan omtrent 
de schadeloosstelling, nit te keeren voor, 
hetgeen art. 151 der Grondwet noemt, de ont
heffing uit den eigendom, waaronder moet 
worden verstaan, de volledige vergoeding van 
alle schade, die de eigenaar door of tengevolge 
van het verlies van zijn recht lijdt, waardoor 
hij in de gelegenheid behoort te worden gesteld 
om bet door hem in het onteigend perceel trit
geoefend bedrijf elders zooveel mogelijk op. 
gelijke wijze voort te zetten, onverschillig .of 
hij dit al dan niet voornemens is. 

Blijft' Uw Raad aan dit criterium hechten; 
dan heeft de Reohter zich in het onteigenings
geding niet in te laten met de vraag, wat de 
onteigende reeds bij voorbaat gedaan heeft 
met de hem toe te leggen schadeloosstelling, 
doch moet hij !outer zorgen, dat deze oecono
misch dezelfde blijft en niet in slechtere conditie . 
geraakt. Of dus onoerwerpelijk de onteigende . 
partij reeds ondershands weiland had aange
kocht, dat zij tot tuinland wilde gaan verwerken 
en of zij daarvoor minder besteedde dan haar 
is toegekend, ook wat de kosten van weder
belegging b~treft, gelijk in het middel is aan
gegeven, kon de Rechtbank volkomen koud 
}aten, al nam zij dit als vaststaande_ aan, daar 

haar systeem, dat aan het' Uwe ideritisch is,. 
noodwendig ·medebracht, gelijk zij in de 
18• rechtsoverweging ·scherp tritkomen laat , 
,,dat zij met voormelde omstandigheicl slechts
dan rekening zou mogen en moeten houden, 
indien vaststond - wat echter in casu aller
minst het geval is - dat gedaagde tengevolge 
van dien aankoop er c,ok werkelijk in is geslaagd · 
om land te verkrijgen, dat in_ de toekornst het 
hem ontnomen land in alle opzichten za.J1 

vervangen". 
Waar mitsdien de haar aangeboden elementen 

voor de schadelo_osstelling haar geen waarborg· 
waren voor oeconomische gelijkwaardigheid. 
van ·den· onteigende na de 'ontzetting nit zijn 
recht, mocht zij die ter zijde stellen en als haar · 
inzicht geven, dat die gelijkheid eerst clan. 
volkomen zijn zou, indien de prijs van het in 
publieke veiling aan te kocpen weiland op· 
f 6000 per H.A. werd bepaald met toerekening 
der daaraan verbonden usantieele kosten. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van' 
het beroep, met veroordeeling van den eischer 
q.q. in de kosten dezer instantie. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis de 
Burgemeester van Rotterdam, namens die· 
gemeente optredende, de onteigening heeft 
gevorderd onder- meer van twee porceelen 
ttrin,land, waarop zich een loods, kassen, ver
schillende ~erwarmingstoestellen, een waren
huis en schuren bevinden, bij het kadasier 
bekerid als gemeente Rotterdam Sectie C 
nos. 1556 en 1931, staande ten name van den 
verweerder van den Berg en door hem voor 
zijn warmoeziersbedrijf gebruikt ; 

0., dat tusschen pa.rtijen vaststaat, dat de 
verweeFder van den Berg, ter voortzetting van 
zijn wa~moeziersbedrijf bereids weiland tegen 
een prijs van f 5400 per ELA. heeft aangekocht, 
en dat hij voor kosten van aankoop· van dit 
weiland 3 % van den koopprijs benevens een 
vast bedrag van f 30 heeft betaald ; 

0., dat echter de Rechtbank bij hare bere
kening van de bedrijfsschade die van den Berg 
tengevolge van de ontzetting uit den eigendom 
van zijn tuingrm;1d zal lijden, en van de kosten 
van wederbelegging, die als onmiddellijk gevolg 
van de onteigening aan van den Berg moet 
worden vergoed,geen acht heeft geslagen opdien 
onderhandschen_ aankoop en op het bedrag der 
daarbij hetaalde kosten, omdat het naar haar 
oordeel geeriszins vaststaat, dat dit aan
gekochte weiland den· te onteigenen tuingrond 
in alle opzichten zal kunnen vervangen, en 
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mitsdien de bedrijfsschade 'en de kosten van 
wederbelegging voor de gronden van dezen 
verweerder, op dezelfde wijze als bij de overige 
voor haar gevoerde rechtsgedingen der ont
eigening van warmoeziersgronden . heeft be
rekend; 

0., d,at de Rechtbank daarbij, vooropstel
lende, dat tuinland wat hoedanigheid en ligging 
betreft met den te onteigenen ti.Iingrond 
overeenkomende, in de omgeving niet is te 
bekomen, tot gronds!ag heeft genomen de 
prijzen · in openbare veiling van gelijksoortig 
wei!and, daarbij heeft berekend de kosten '\'an 
bemesting en bewerking noodig om allengs 
dit weiland tot gelijksoortig tuinland te maken, 
in aanmerl6.ng heeft genomen de mindere 
opbrengst van den grond gedurende het over
gangstijdperk, en vervolgens door van die 
aldus verkregen som ~f te trekken de tegen
woordige waarde van den te onteigenen tuin
grond, _het bedrag der bedrijfsschade heeft 
vastgesteld, en de kosten van wederbelegging 
heeft bepaald op 8 % van den prijs in open bare 
veiling voor het weiland te besteden, daar 
- gelijk zij feitelijk vaststelt - bij openbare 
veilingen 8 % den kooper pleegt te worden 
in rekening gebracht ; 

0., dat de Rechtbank op deze gronden voor 
bedrijfsschade een bedrag van· f 14.059.37, 
voor kosten van wederbelegging een bedrag 
van £ 807.55 aan van den Berg heeft toe
gekentl; 

0., dat tegen deze beslissingen als eenig 
middel van cassatie is voorgesteld : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0. hieromtrent : 
dat. van den Berg recht heeft op volledige 

vergoeding van de schade hem door de ont
zetting uit den eigendom op zich zelve en 
afgescheiden van met deze onteigening niet · in 
verband staande omstandigheden . te berok
kenen, derhalve op eene vergoeding, die 'op 
zich zelve hem in staat stelt elders ter voort
zetting van zijn bedrijf gelijkwaardig tuinland 
te verkrijgen en daarheen te verplaatsen de 
roerende goederen tot zijn tuindersbedrijf 
behoorende ; · 

dat de Rechtbank aan van den Berg die 
volledige vergoeding toekennende, geen schade 
vergoedt waarvan het bestaan onzeker is, 
gelijk bij _het ,middel .van cassatie wordt be
weerd, doch sohade die noodzakelijk gevolg is 
van de ontzettiug· uit den eigendom; 

0., dat de Rechtbank daarbij terecht, zij 
het ook op een anderen grond, heeft ter zijde 
gesteld hilt beroep van de gemeente Rotterdam 

op de omstandigheid,'dat van den Berg onders
hands weiland heeft-aangekocht tegen Iageren 
prijs dan waarop·uaar het oordeel der Recht
bank de waarde varr'weiland van de vereischte 
hoedanigheid moet w·orden gesteld, en voor 
kosten van aankoop belangrijk · minder dan 
8-% heeft betaald'; · 

dat imme.rs deze omstandigheden niet in 
aanmerking mogen komen, omdat, ook bij 
de bepaling van de bedrijfsschade, het ~it
sluitend aankomt op het te begrooten nadeel 
door de ontzetting uit den eigendom op zich 
zelve berokkend, welke schade niet afhankelijk 
is, en we]ker begrooting dus ook niet afhankelijk 
mag ·worden gemaakt van vroegere aankoopen 
van· den verweerder, die uiteraard vreemd zijn 
aan deze onteigening ; 

dat derhalve, ook bijaldien, hetgeen volge'ns 
de feitelijke beslissing der Rechtbank niet 
vaststaat, dit aangekochte weiland de voor 
den tuingrond vereischte hoedanigheid · zou 
bezitteu, daaruit alleen zou volgen dat van den 
Berg door <lien aankoop eene voordeelige zaak 
had . afgesloten, do.eh geenszins dat bij deze 
onteigen\ng, door het geven van eene mindere 
schadeloosstelling, hem moest worden ont; 
nomen het voordeel, destijds door dien voor
deeligen aankoop door hem behaald ; 

0., dat mitsdien het middel is onaannemelijk ; 
Verwerpt het beroep. (Ned. Jnr . .) 

24 Januari 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Geen wettelijke bepaling legt aan de te 
onteigenen partij de verplichting op· om 

· bij voorbaat, ter voorkoming van door de 
onteigening te lijden schade, werken te 
doen uitvoeren en ontzegt haar vergoeding 
der geleden. schade (i,. c. verlies van de 
vroege teelt door een warmoezenier), indien 
zij die maatregelen (nl. het maken van' 
installatien op reeds. aangekocht goed) 
niet heeft getroffen. 

Vonnis vernietigd. (Vgl. Concl. 0. M., 
m~t andere opyatting van hetgeen in het 
vonnis is overwogen.) 

(0nteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpd!s. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van VJi,,singen !'n A: P. L. Nelissen. 

K. van den Berg, warmoezier, wonende te 
Rotterdam, ei,scher tot cassatie van een ·vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te ·Rotterdam den 

4$ 
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16 December 1915 tusschen partijen gewezen, 
advocaat Mr. J. B. Telders 

tegen: 
den Burgemeester der , gemeente Rotterdam, 
als zoodanig namens die gemeente in rechte 
optredende, verweerder in cassatie 

· en tegen: 
N. V. ,,Noord Hollandsch Landbouw Crediet", 
gevestigd en . kantoor houdende te Alkmaar, 
mede-verweerster in cassatie, advocaat Jhr. 
llir. W. M. de Brauw. 

Oonclusie van den Advocaat-Generaal l\'Ir. 
Tak. 

- Ook de onteigende partij harerzijds *) 
gevoelt zich door evengencemd vonnis gegriefd, 
waarom zij daartegen als middel opwerpt : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 151 der Grondwet, 37, 40 der Onteigenings
wet, doordat de Rechtbank geen schadeloos
stelling toekent wegeris het verlies van de 
vroege teelt over het volgend jaar, daar met 
het oog op het tijdstip der onteigening waren
huis en stookbakken niet tijdig genoeg_ op
en ingericht kunnen zijn, omdat de onteigende 
in gebreke is gebleven aan te tconen, dat hij 
niet in staat zou zijn geweest bij cene door hem 
te ondernemen expfoitatie van een tuinbouw
bedrijf op nieuwen grond den bouw van voor
melde installatien zoo tijdig aan te vangen en 
met bekwamen spoed voort te zetten, dat hij 
<lit teeltverlies had kunnen voorkomen, zijnde 
het tegencleel veeleer ,aannemelijk, bij welke 
beslissing den onteigende eischen worden 
gesteld buiten de wet en op grond van het niet 
voldoen aan die eischen ten onrechte volledige 
schadeloosstelling is geweigerd." 

Blijkens de mondelinge toelichting richt dit 
verweer zich tegen de 13e rechtsoverweging 
van de bestreden, uitspraak, ]uidende : ,,dat 
gedaagde nog heeft verzocht schadeloos te 
worden gesteld wegens het verlies van de 
vroege teelt over het volgende jaar, daar met 
het oog ~p het tijdstip der onteigening waren
huis ·en stookbakken niet tijdig genoeg op- en 
ingericht kunnen zijn, doch de Rechtbank dit 
-verzoek niet kan bewilligen, omdat gedaagde 
ten eenenmale in gebreke is ·gebleven· aan te 
toonen, dat hij niet in staat zou zijn geweest 
bij eene door hem te ondernemen exp]oitatie 
van een tuinbouwbedrijf op nieuwen grond den 
bouw van voormelde installatien zoo tijdig aan 
te vangeri eri met bekwamen spoed· voort te 

*) Dit cassatieberoep betreft hetzelfde vonnis 
als in bovenstaand arrest behandeld. (Red.) 

zetten, dat hij dit teeltverlies had kunnen 
voorkomen, zijnde het tegendeel veeleer aan
nemelijk, nu gedaagde ter gelegenheid der 
desoen_te met geen enkel woord van deze 
beweerde . scl).ade melding heeft gel:naakt", 
waarin eischer een element meent te herkennen, 
dat aan de onteigening vreemd is en hetwelk 

noemt: het ,,welstandselement". Hij ]eest 
haar nl. also£ de R(lchtbank daarin het ver
leden bespreekt en, lettende op zijne finantieele 
draagkracht, hem daarom de. kosten der vroeg
teelt toerekent, hetgeen natuurlijk onbillijk en 
met de volledige schadeloosstelling, waarop hij 
als ieder ander recht heeft, niet te rijmen 
zijn zon. 

Ik meen echter, dat hij zich vergist. Zoo
even toch zette ik uiteen, dat de Rechtbank 
den plaats gehad hebbenden aankoop van 
weiland als medewerkenden factor voor de· 
bepaling der algeheele schadeloosstelling uit
schakelde, ,,,aarmede dus anderzijds een reke
ning houden met het reeds verkregen bezit 
niet stemmen zou. Kennelijk is dit echter ook 
geen oogenblik hare bedoeling geweest. Immers 
wanneer men den inhoud der se en 9e reclits
overweging n~uwkeurig beschouwt, clan ziet 
de Rechtbank daarin slechts in de toekomst en 
houdt zij enkel rekening met het feit, dat 
eischer nog weiland aankoopen moest. Eene 
plotselingc wisseling van systeem mag dus in 
de 13e rechtsoverweging niet worden verwacht 
en zij brengt die ook niet blijkens de zinsneden : 
,,zou zijn geweest" en ,,te ondernemen exploi
tatie", die beiden op een toekomstig gebeuren 
duiden. 

Nu staat we! is waar hiertegenover de uit
drukken ,,had kunnen voorkomen", die de 
eischer op het verleden wil ]aten doelen, doch 
deze schijnt mij ]outer een gevolg eener minder 
juiste woordkeuze en z66 strijdig met bet 
geheele stelsel van het vonnis, dat ik 's Rechters 
inzicht geen onrecht doe, indien ik haar lees 
als: ,,zou kunnen voorkomen". 

Waar ik mitsdien dit middel feitelijk onge
grond acht, concludeei, ik tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eiscber 
in de kosten dezer instantie." 

De Hoage Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis, de 
Burgemeester van Rotterdam, namens die 
gemeente optredende, de onteigening heeft 
gevorderd onder meer van twee perceelen tuin
land waarop zich een loods, kassen, verwar
mingstoestellen, een warenhuis- . en schuren 
bevinden, bij het kadaster bekend als Rotter-_ 
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dam Sectie O nos.- 1556 en 1931, staande ten 
name van den eischer van den, Berg en door 
hem voor zijn warmoeziersb_,edrijf gebruikt 

0., dat· in het geding tusschen partijen over 
deze onteigening gevoerd, van den Barg mede 
vergoeding heeft gevraagd voor de bedrijfs
schade die l'.ij door deze onteigening zal Iijden, 
doordien, tengevolge van het tijdEtip waarop 
de onteigening wordt uitgesproken, het w1tren
liuis en de stookbakken niet tijdig genoeg op den 
nieuwen grond kunnen zijn op- of ingericht 
voor de teelt de, vroege gewassen en hem 
derhalve de winst zal ontgaan met bet kweeken 
dier gewassen in 1916 te behalen; 

· dat echter de Rechtbank in de 13e over
weging van het bestreden vonnis heeft ver
klaard dezen post niet als schadepost te kunnen 
in aanmerking nerr.en, omdat ,,gedaagde ten 
eenenmale in gebreke is gebleven aan te toonen 
dat hij niet in staat zou zijn geweest bij eene 
door hem te ondernemen exploitatie van een 
tuinbedrijf op nieuwen grond den bouw van 
voormelde installatien z66 tijdig aan te vangen 
en met bekwamen spoed voort te zetten, dat 
hij dit teeltverlies had kunnen voorkomen, 
zijnde het tegendeel veeleer aannemelijk nu 
gedaagde ter gelegenheid der descente met geen 
enkel woord van deze beweerde schade- melding 
heeft gemaakt" ; 

0., dat tegeri deze beslissing als eenig middel 
van cas~atie is voorgesteld : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat, gelijk bij pleidooi nader is uiteeri
gezet, het middel hierover klaagt, dat de Recht
bank aan van den Berg den eisch heeft gesteld, 
dat hij nag v66rdat de onteigening was uit
gesproken en enkel omdat deze in het vooruit
zicht was, op het door hem reeds gekochte 
terrein uit eigen middelen nieuwe installatien 
had moeten maken, ten einde het verlies der 
Vl'Oege teelt te voorkomen ; 

0., dat door de gemeente Rotterdam tegen 
dit- middel is aangevoerd, dat bet zijnen feite
lijken grondslag zoude missen, vermits de 
Rechtbank niet meer zou hebben uitgesproken, 
dan dat niet vaststond, dat na de onteigening 
de tijd zoude ontbreken noodig voor het nemen 
der- maatregelen ter voorkoming van dat ver
lies; 

0., clat de lezing die de verweerder van de 
aangevallen overweging geeft, alleen zou li:unnen 
worden aanvaard, als wordt aangenomen, dat 
de Rechtbank als mogelijk heeft verondersteld, 
dat na de oriteigening, dat is na 16 December, 
op nog aan te koopen grond nieu,ve installatien 
zouden worden_gebouwd en ingericht, en een en 

ancler tijdig gereed zou kunnen zijn vcior de 
vroege teelt, hatgeen echter onaannemelijk is, 
z0odat clit verweer. -moet ·worden verworpen ; 

0., dat terecht d"oor den eischer in cassatie 
tegen de bestreden beslissing wordt opgekomen ; 

dat immers geene wettelijke bepaling aan de 
te onteigenen partij oplegt de verplichting om 
bij voorbaat, ter voorkoming van door de ont
eigening te lijden schade, werken te doen uit
voeren, en haar c'e vergoeding voor geleden 
schade ontzegt, bijaldien zij die maatregelen 
niet heeft getroffen ; 

dat de Rechtbank door dit te doen -de in 
het micldel aangehaalcle wet;artikelen heeft 
geschonden, zoodat het middel van cassatie 
is gegrond; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam· den 16 December 1915 tusschen 
partijen gewezen ; 

Wijst de zaak terug naar voormelde Recht
bank ten einde met inachtneming van 's Hoogen 
Raads arrest te warden berecht en afgedaan. 

(Ned. Jur.) 

29 Januari· 1916. BESLUIT, t-ot het verleenen 
van gedeeltelijke vrijstelling van de in 
1916 af te nemen examens, bedoe]d in 
de artikelen ·12 en 123 der Hooger-Onder
wijswet en 57 der Wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), voor hen, di!" op 1 Ja
nuari 19-16 meer clan twa11lf maanden onder 
de -wapenen waren. S. 58. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht· van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
15 December 1915, n°. 16187/3, Afcteeling 
Onderwijs; · 

Gelet op de artikelen 12 · en 123 der Hooger: 
Onderwijswet en de artikelen ·55 en 57 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staai•blad n°. 50) ; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 21 Juni 
1887 tStaatsblad n°. 106), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons Besluit van 25 Februari i907 / Staatsblad 
no. 57), artikelen 1 en 2 van Ons Bosluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 16 November 1912 ( Staa./s
blad no. 348), en Ons Bes]uit van 1S September 
1912 (Staatsblad n°. 297); 

Den Raad v~n· State gehooru, advios van 
18 Januari 1916, n°. 25; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 24 Januari 1916, n°. 1021, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met aanvulling in zooverre van de boven

aangehaalde 'Koninklijke besluiten te bepalen, 



• 

1916 31 JAN UAR I. 54 

dat zij, die op-1 Januari 1916 gedurende meer 
dan twaalf .maanden onder de wapenen zijn, 
bij het in 1916 opnieuw afleggen van een der 
examens, bedoeld in de artikelen 12 en 123 der 
Hooger-Onderwijswet en in artikel 57 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), waarvoor 
zij in 1915 zijn afgewezen, vrijgesteld z~jn van 
het examen: 

1 °. in die groepen, waarvoor hun bij het 
examen, in 1915 gehouden,·een voldoende of 
hooger eindcijfer is toegekend ; 

2°. in die onderdeelen der groepen met 
onvoldoende of lager eindcijfer, waarvoor hun 
bij het examen in 1915 gehouden, een voldoende 
of -hooger eindcijfer is toegekend. 

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

· 's-G~avenhage, den 29sten Januari 1916. , 
WILHELMINA. 

De -Minister van Staat, ·Minister van 8innen-
landsche· Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 17 Febr. 1916.) 

31 Januari 1916. BESLUlT, houdende beslis
sing dat art. 11 der Burgerlijke Pensioen
wet voor het pensioen een maximum stelt, 
waarmede dus alle diensten, bewezen in de 
betrekking of in de reeks van betrekkingen 
ter zake waarvan het pensioen verleend 
wordt, zijn vergolden; dat een uitlegging 
also£ ,het zoude vrijstaan het bepaalde 
maximum langs indirecten weg te ver
hoogen door vermeerdering van het pen
sioen wegens een andere gelijktijdig be
kleede burgerlijke of daarmede geiijkge
stelde betrekking geen steun · in de wet 
vindt. 

WI-T WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van A. F. Cremer te Soesterberg, gewezen leeraar 
aan de Rijks-Hoogere-Burgerschool en aan het 
Gymnasium te Gouda ; 

Gezien de adviezen van den Burgerliiken 
Pensioenraad va.n .13 October 1915, n°. 2 en 
n°. 3, La. G; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van· Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1916, n°. 431; 

Op de -voordracht van Onz,en 1'-Iinister van 
Financien van 27 Januari 1916, n°. 40, Pen
sioenen; 

0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in zijn 
advies van 13 October 1915, n°. 2 La. G, -Ons 

in overweging heeft gege.ven aan den belang
hebbende, als eervol ontslagen leeraa1: aan de 
Rijks-Hoogere~B.urgerschool te Gouda, met 
ingang van 1. September 1915 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 1519, daarbij aan
voerende, dat hij bij K. B. van 27 Juli 1915, 
n°. 2, met ingang van 1 September 1915 eervol 
is ontslagen ; dat zijn burgerlijke diensttijd van 
34 jaren, vereenigd met den overigen, volgens 
art. 14b der Burgerlijke Pensioenwet in aan
merking komenden oienst bij het openbaar lager 
onderwijs, een tijdvak uitmaakt van meer dan 
40 jaren; dat hij, geboren 22 September 1852, 
bij ontslag den -ouderdom van 62 jaren had be
reikt en nit hoofde van ziekten of gebreken voor 
de waarneming van zijn ambt ongeschikt is, 
welke ongeschiktheid is bewezen door de op 
29 Juli 1915 geregistree_rde verklaring der 
geneeskundigen P. de Boer en Dr. J. H. Bakker 
Niemejjer, benoemd door den Burgemeester 
van Gouda, bij beschikking van 16 Juni 1915, 

· n°. 810; dat zijn pensioensgrondslag heeft be
dragen: vrn 1 September 1910 tot l' Januari 
1915 f 2240, van 1 Januari 1915 tot 1 September 
1915 f 2520, zoodat de middelsom bedoeld bij 
art. 7 eerste lid, der wet bedraagt f 2277.331/ 3 ; 

dat de aanvrage is ingediend binnen een jaar 
na den dag, waarop recht op pensioen werd 
verkregen; weshalve de Pensioenraad van oor
deel is dat de belanghebbende volgens de 
artt. 3c en 14a en b der wet ncht heeft op een 
pensioen van f 1518.22 zijnde het maximum of 
twee derde gedeelten der voormelde middelsom ; 

dat de Pensioenraad in zijn advies van geli,.ike 
dagteekening n°. 3 La. G, Ons in overweging 
heeft gegeven aan den belanghebbende, als 
eervol ontslagen leeraar aan het Gymnasium, 
met ingang van .7 September 1915, een jaar
lijksch pensioen toe te kennen ten bedrage van 
£ 397, daarbij aa-nvoerende, dat de belang
hebbende bij besluit van den Raad der gemeente 
Gouda van 23 Juli 1915, met ingang van 7 Sep
tember 1915 eervol is ontslagen; dat zijn ·bur
gerlijke diensttijd van 15 jaren, 8 maanden en 
6 dagen. vereenigd met den overigen, volgens 
art. 14/ 'der Burgerl\jke Pensioenwet in aan
merking komenden dienst bij het hooger onder
wijs van 18 jaren en 4 maanden een tijdvak uit
maakt van 34 jaren en 6 dagen; dat hij, geboren 
22 Septe_mber 1852, bij ontslag .den ouderdom 
van_ 62 jaren had bereikt .en nit. hoofde van 
ziekten of .gebreken. voor de. waarneming .van 
zijn ambt ongeschikt is, welke ongeschiktheid 
iR. bewezen door de op 29 Juni 1915 gere 
gistreerde verklaring der geneeskundigen P. de 
Boer en Dr. J. H. Bakker Niemeijer, berioemd 
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-'door den Burgemeester van Gouda, bij beschik
king van 16 Juni 1915, n°. 810; dat zijn pen
·sioensgrondslag heeft bedragen van 7 September 
1910 tot 7 September 1915 £ 700; zoodat een 
·zestigste deel van de middelEom, bedoeld bij 
.art. 7, eerste lid der wet, bedraagt f 11.662/ 3 ; 

-dat de aanvrage is· ingediencl binnen een jaar 
na den dag waarop recht op pensioen werd ver
kregen ; weshalve de Pensioenraad van oordeel 
is, dat de. belanghebbende volgens de artt. 3c 
-en 14a en/ der wet recht beeft op een pensioen 
van f 396.86 ; 

dat, nadat de adviezen van den Ponsioenraad 
in . afschrift aan den -belanghebbende waren 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
,gegeven, dat daarover het gevoelen mocht wor
·den ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van_ State voor de Geschillen van Beatuur, 
-daarbij aanvoerende, dat hij handhaaft zijne 
Teeds vroeger tegen de adviezen van den Pen
sioenraad, ingebrachte bezwaren, hierin be
•staande dat geen rekening is gehouden met zijn 
pensioensgrondslag van f 350 als leeraar aan 
-de Burgeravondschool te Gouda van 1 October 
1881-:1884; dat wegens het voorbijzien van 
:zijn diensttijd aan de Burgeravondschool hij 
ook niet in de gelegenheid is geweest de·onvol
-tooide storting wegens de hem toegekende 
salarisverhooging op 1 Januari 1915 volledig 
-te maken ; dat ten slotte geen rekening is ge
houden met het feit dat zijn diensttijd bij het 
lager, meer _uitgebreid lager en middelbaar 
onderwijs 44 jaren en 8 maanden bedraagt, dus 
4 jaren en 8 maanden meer dan bij de wet ver
eischt is, welk overschot gevoegd bij zijn· dienst
tijd a_an het Progymnasium en Gymnasium te 
Gouda, eveneens zijn pensioen te goede zou 
komen; 

0. ten aanzien van het eerste bezwaar van 
den belanghebbende, dat wel is waar met de 
door hem van 1 October 1881 tot 1 October 1884 
aan de Burgeravondschool te Gouda bewezen 
diensten geen rekening i~ gehouden bij de rege
iing van zijne pensioenen als gewezen leeraar 
aan de Rijks-Hoogere-Burgerschool en aan het 
Gymnasium te Gouda, maar dat dit ook niet 
kon geschieden aangezien die diensten samen
vielen zoowel met zijne diensten aarr de Rijks
Hoogere-Burgerschool als aan het Gymnasium ; 

dat mitsdien dit bezwaar is ongegrond en in 
verband daarmede ook het tweede bezwaar 
niet opgaat ; 
. 0. ten aanzien van het derde bezwaar van 

den belanghebbende, dat de Pensioenraad in 
zijn advies betreffende de regeling van zijn 
pensioen als eervol ontslagen .Jeeraar aan het 

Gymnasium terecht niet in aanmerking heeft 
gebracht zijn diensttijd boven 40 jaar in e·ene 
andere betrekking voor welke hem eveneens 
pensioen wordt_ t_oegekend; 

dat toch art. 11 der wet een maximum stelt 
voor het pensioen waarmede dus alle diensten, 
bewezen in de betrekking of in de reeks van be
trekkingen tor zake waarvan het pensioen ver
leend wordt, zijn vergolden ; . 

dat eene uitlegging also£ het zoude vrijstaan 
het bij !aatstgenoemd ar-tikel bepaalde maxi
mum van het pensioen eener betrekking langs 
indirecten weg te.verhoogen·door, vermee'rdering· 
van het pensioen wegens een andere gelijktijdig 
bekleede burgerlijke of daarmede gelijkgestelde 
betrekk.ing, geenen steun vindt in de wet ; 

Gez_ien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. aan A. F. Cremer te Soesterberg, laatste
lijk leeraar aan de Rijks-Hoogere-Burgerschool 
te Gouda met ingang van 1 September 1915 
een jaarlijksch pensioen toe te kennen van 
f 1519"; 

2°. aan A. F. Cremer te Soesterbetg, laatste
lijk leeraar aan het Gymnasium te Gouda, met 
ingang van 7 September 1915 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 397 ; 

Onze :&<Iinister van Financien is belast, enz. 
(Adm. Besl.) 

31 Januari 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Berekening der bedrijfsschade. De ont
eigende partij beklaagt zich ten. onrechte 
over de door de Rechtbank gemaakte be
rekening; in het vonnis is terecht rekeniug 
gehouden met hetgeen zij reeds van het te 
onteigenen goed in natura tot zich geno
men en gehouden had (i. c. den dolmest). 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter: Mr. A. J. · L. Nijpels. 

Raden: Mrs. C. Krabbe,- B. C. J. Loder, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

W. den Arend, Wed. J. H. Hoppezak, wo
nende te. Rotterdam, eischeresse tot cass~tie 
van een vonnfa den 23 December 1915 door 
de Arr.-Rechtbank te· Rotterdam _tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. J. M. J. F. 
Andreoli 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Rotterdam, 
a]s zoodanig namens die gemeente in rechte 
optredende, verweerder in cassatie, 

-en tegen: 
de N. V. ,,Noord Rollandsch .-Landbonw Cre-
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diet", gyvestigd en kantoor houdende te Alk
maar, . medeverweerster in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr: W. lit de -Braauw. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal llfr. 
Tak. 

Ook de . verweerster harerzijds is met 
de gegeven beslissing niet tevreden en voert 

· daartegen aan : ,,Schending en verkeerde toe
passing der artt. 37, 39; 40 der Wet van 28 Au
gustus 1851 (S. 125), regelende de onteigening 
ten algemeenen nutte, in verband met art. 151 
der Grondwet, omdat de Rechtbank, de ont
eigening uitsprekende der aan eischeresse 
toebehoorende perceelen, kadastraal bekend 
Sectie Y (volgen 8 nummers met omschrijving 
en opgave van de grootte van elk perceel. Red.) 
ten behoeve en ten name ·aer gemeente Rotter
dam, tegen eene totale schadeloosstelling van 
f 29,276.08, daardoor aan de onteigende een 
bedrag van f 240 minder heeft toegekend dan 
de schadevergoeding, welke de onteigende 
toekomt volgens de door de Rechtbank in 
haar vonnis zelf vastgestelde beginselen en 
cijfers, zoodat de onteigende niet ontvangt_ de 
volledige schadevergoeding volgens de wet 
haar toekomende, zulks, doordien de Recht
bank de .waarde van deil-onteigendeu-tuingrond 
vastgesteld hebbeude op f 13,272.75, bij de 
latere berekening van de zuivere bedrijfsschade, 
ten onrechte uitgaat van de volgens haar eigen 
vonnis onjuiste stelling, als hadde zij aan den 
tuingrond eene· waarde toegekend van 
f 13,512.75 tengevolge waarvan het bedrag 
der zuivere bedrijfsschade d. i. de schadeloos
stelling, welke de onteigende ontvangen moest 
boven en behalve de waarde van haar tuinland, 
door de Rechtbank abusievelijk wordt berekend 
op f 7755.63, in stede van f 7995.63, waardoor 
he't bedrag-, der totale schadevergoeding volgens 
de praemissen der Rechtbank aan de onteigende 
toekomende, door de Rechtbank is gesteld op 
f 29,276.08, in stede van het werkelijk bedrag 
der schadevergoeding ad f 29,516.08". · 

Op het eerste gezicht lijkt dit verweer aan
nemelijk, doch bij. na.uwkeuriger bezichtiging 
blijkt het feitelijken grondsla.g te missen. 

·Volgens 'den inhoud der zevende rechtsover
weging toch ta.xeert de Rechtbank de waarde 
van het te onteigenen tuinland op f 13,512.75, 
welk bedrag zij met f 240 vermindert, als prijs 
van -den .door eischeresse van het land ver
wijderden dolmest, clie gewoonlijk daarmede 
kennelijk een ,is. Deze f 240 waren dus reeds 
door haar genoten, hetzij in natura, · ter ver
werking in de aan te koopen perceelen, hetzij 

in geld, als opbrengst van den verkochten mest, 
en moesten dus in beide gevallen de bedrijfs
schade gelijkwaardig verlagen. 

Toets ik nu hieraan hetgeen in de achttiende
overweging vermeld wordt, dan dient de aahhef 
daarvan, luidende : ,,dat moet worden aange
nomen, dat de geda.a.gde het bedrag der schade
vergoeding, die zij voor haar tuingrond ont
vangt", aldus begrepen dat onder· ,,ontvangt" 
dient te worden verstaan de contante waarde, · 
die de Rechtbank aan eiecheresse voor haa~ 
tuinland toelegt, bedragende f 13,272.75, 
vermeerderd met de prijszetting vah den reeds 
genoten dolmest ad f 240, totaa-1 dus f 13,512.75. 

Hiervan nu bestemt zij f 7740 voor den aan
koop en de wederbeleggingskosten van gelijk
waardig weiland, terwijl het restant, waarin 
dus de waarde van den dolmest is opgenomen 
e,;_ opgenomen blijven moet, in ~indering 
gebracht op den gewaardeerden nettoprijs 
v,:tn weiland ad f 6669.30, vermeerderd met 
het geschatte teeltverlies ad f 6859.08, totaal 
f 13,528.38, de zuivere bedrijfsschade geeft 
tot een bedrag van f 7755.63. 

In het licht. dezer beschouwing is dµs het 
totaal der schadeloosstelling, zooals het vonnis 
dit,fixeert op f 29,276.08, volkomen in overeen
stemming met de zo~even gegeven cijfers, die 
slechts de werkelijkheid uitbeelden, terwijl 
de berekening van eischeresse aan dit euyel 
mank gaat, dat zij een reeds genoten post 
wederom in het debet der onteigenende- ge0 

meente wil gesteld zien. 
Ik concludeer derhalve tot verwerping van 

het beroep, 'met veroordeeling van eischeresse
de kosten dezer procedure in caesatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het .bestreden vonnis de 
Burgemeester van Rotterdam, namens die
gemeente optredende, de onteigening heeft 
ge:vorderd van de perceelen kadastraal bekend 
als gemeente Rotterdam, Sectie Y N 2058, 
enz. (volgen nog 7 perceelen. Red.), staande 
ten name van de eischeresse en door haar 
voor hare woning en voor haar warmoeziers
bedrijf- gebruikt; 

0., dat de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis die onteigen.ing heeft uitgesproken en 
daarbij heeft beslist, dat de waa-rde van het 
te onteigenen tuinland, met inbegrip van den 
voor die tuingronden bestemden dohnest, 
waaraan zij eene waarde van f 240 toekent, 
f 13,512.75 bedraagt, dat echter de eischeres 
bereids dien mest van het land verwijderd en 
tot zich genomen had, zooclat voor netto 
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waarde van den tuingrond te vergoeden over
blijft een bedrag van f 13,272.75; 

dat de Rechtbank vervolgens ter berekening 
van de bedrijfsschade die aan de eischeresse 
behoort te worden vergoed, vooropstellende, 
dat .tuinland in hoedanigheid en Jigging met 
den te onteigenen tuingrond overeenkomende 
in de omgeving niet is te bekomen, tot grond
slag heeft genomen de prijzen in openbare 
veiling van gelijksoortig weiland, daarbij heeft 
berekend de kosten van bemesting en hewer
king noodig om allengs.di.t.weiland tot gelij~
soortig tuinland te maken, in aanmerking.heeft 
genomen de mindere opbrengst van den aan
gekochten grond gedurende het overgangs
tijdperk, en vervolgens van de _aldus verkregen 
som heeft afgetrokken bovenvermeld bedrag 
van £ 13,512.75, zijnde de waarde door haar 
aan den tuingrond met inbegrip van den 
medegenomen dolmest toegekend ; 

0., dat tegen deze beslissing als eenig middel 
van cassatie_ isvoorgesteld: (zie cone!. adv.-gen.); 

0. dat dit middel is ongegrond ; 
dat immers voor. het verlies zelve van den 

tuingrond de Rechtbank alleen datgene voor 
het bepalen der vergoeding kon in aanmerking 
nemen, wat ,._daadwerkelijk voor de Weduwe 
Ha"ppezak 'verloren ging, derhalve de waarde 
van den tuingrond na aftrek van den voor 
dien grond bestemden dolmest, dien de 
eischeresse bereids tot zich genomen en der
halve behouden had ; 

dat echter bij de berekening van de door 
haar te lijden bedrijfsschade, van de som der 
door haar te doen uitgaven, en te derven 
inkomsten moest worden :;tfget-rokken, niet 
alleen de geldelijke vergoeding die zij voor den 
te onteigenen tuingrond zelven zou ontvangen, 
doch ook hetgeen zij reeds van bet v66r de 
afscheiding-tot dien tuingrond behoorende in 
natura tot zich genomen en gehouden had ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

2 Februari 1916. BESLUlT, houdende beJ;\lis
sing dat de aan den belanghebbende bij 
zijne benoeming door den Raad opgelegde 
verplicbting om binnen een jaar na de 
infunctietreding met goed gevolg een be
paald examen te doen, aan die benoeming 

_ n iet bet karakter · eener vaste aanstelling 
ontneemt. 

WrJ WILHELlliIN A, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van l\ir. L. J. Huber te Veendam, gewezen 
leeraar aan de Rijks-Hoogere-Burgerschool 
aldaar; 

Gezien het ad vies· van den Burgerlijken Pen
sioenraad van 2 October 1915, 11°. 104, La. G; 

Den Raad VIJ,n _State, Afdeeling voor de 
Geschillen vau Bestuur, gehoord, advies va-n 
12 Januari 1916, n° .. 438; 

Op de voordracht van Onzen l\iinister van 
Financien van 29 Januari 1916, n°. ·52, AfcL 
Pensioenen ; 

0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in zijn 
voormeld advies Ons in overweging heeft 
gegeven, aan den belanghebbende, met ingang 
van 1 September 1915, een jaarlijksch pensioen 
toe te kennen van £'365, daarbij a_anvoerende, 
dat bij bij K. B. van 10 Juli 1915"n°. 33, met 
ingang van 1 September 1915 eervol is ont
slagen; dat zijn burgerlijke diensttijd van 
7 jaren, vereenigd met den overigen, volgens 
art. 14/ der Burgerlijke Pensioenwet in aan
merking komenden dienst als onderwijzer bij 
eene openbare inrichting van middelbaar onder
wijs van 25 jaar en 4 maanden, een tijdvak 
uitmaakt van 32 jaar en 4 maanden; dat hij, 
geboren 26 llfaart 1850, den ouderdom van 
65 jaren heeft bereikt; dat zijn pensioens
grondslag heeft bedragen : van 1 September 
1910 tot 1 September 1914 f 650, van 1 Septem
ber 1914 tot 1 September 1915 £ 780, zoodat 
een zestigste dee! van de middelsom, ad f 676, 
1:-edoe!d bij art. 7, 1 e lid, der wet bedraa1;t 
f 11.26 2/s·; dat de aanvrage is ingediend 
binnen een jaar na den <lag, waarop recht op 
pensioen werd verkregen ; weshalve de Pen
sioenraad van oordeel is, dat hij volgens de. 
artt. 3a en 14a en / der wet recht heeft op een 
pensioen van f 364.29 ; 

dat Onze Minister van Financien zich met 
het advies van den Pensioenraad niet kan ver
eenigen, dao,rbij aanvoerende, dat de belang
hebbende. bij besluit van den Raad der ge
meente Veendam van 3 April 1878" wei;d 
benoemd tot leeraar in de handelswetenschap-

- pen, staathuishoudkunde, statistiek en staat,
inrichting aan de Hoogere-Burgerschool met 
5-jarigen cursus aldaar, met verplichting om 
binnen een jaar na de infunctietreding met goed 
gevolg examen af te leggen in het boekhouden ; 
dat deze benoeming niet was eene tijdelijke, als 
J-oedanig de Pensioenraad haar blijkbaar heeft 
aangemerkt; dat de heer Huber aan genoemde 
verplichting niet heeft voldaan, doch niettemin 
in gemelde vakken Jes beeft gegeven tot 1 -lliei 
1883; dat hij bij bes!uit van den gemeenteraad 
van 19 April 1883 van bet onderwijs in boek
houden werd ontheven, en hem met ingang 
van 1 l\iei eene nieuwe aanstelling tot leeraar 
in de staathuishoudkunde werd gegeven; dat 
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:in cht raaclsbesltiit worclt overwogen, clat hij 
.als leeraar in de staathuishouclkuncle en het 
_boekhouden aan cle Hoogere-Burgerschool ,tot 
,dusverre tijclelijk werkzaam was,__maar die over
weging in dat later besluit niet geacht mag 
-worden te beslissen omtrent het karakter van 
·het betrokken ambt; clat het antwoord op de 
vraag of belanghe b bencle vast of tijdelijk leeraar 
·was uitsluitend moet ontleencl worclen aan den 
.inhoucl van bet benoemingsbesluit van 3 April 
1878 en clit met geen woord van tijclelijkheicl 
-der aanstelling spreekt ; clat becioelcle over
weging bovenclien alleen over bet l~eraarschap 
in cle staathuishouclkuncle en bet. boekhouclen 
,banclelt, niet ook over dat i~ cle andere, in laatst
_gemelcl besluit genoemde leervakken; clat uit 
.bet schrijven van den Burgemeester van Veen
,clam van 11 November 1915, n°. 1920/989, blijkt, 
clat bet inclerclaacl ook cle becloe}ing van het · 
gemeentebestuur van Veenclam is geweest aan 
·den belanghebbencle eene vaste aanstelling te 
geven; clat volgens dat schrijven cle aclresi,ant 
:zijne betrekking 1 Mei 1878 11eeft aanvaarcl ; 
-dat hij clerhalve recht heeft op een pensioen 
-over een diensttijd van 37 jaa-r en 4 maanden 
·tot een bed rag van f 421 ; 

0., dat de aan den belangbebbende bij zijne 
·.benoeming door den Raad der gemeente 
-Veendam, op den 3 April 1878, tot leeraar in 
·hanclelswetenschappen, staathuiohoudkunde, 
statistiek en staatsinrichting aan de Hoogere
Burgerschool met 5-jari5en cursus aldaar, 
welke functie hij op den 1 Mei 1878 heeft aan
vaard, opgelegde verplichting om binnen een 
jaar na die infunctietreding met goed gevolg 
exam'.ln af te leggen in bet boekhouden (M. O. ), 
aan die benoeming het karakter eener ~aste 
aanstelling als bedoeld in art. 2, 1 e lid, der 
Burgerlijke Pensioenwet niet ontnam • 

. dat immers daarbij niet, in verband ~et een 
eventueel niet voldoen aan de gestelde ver-· 
plichting, die trouwens niet op .al de hem toe
vertrouwde vakken betrekking had, aan de 
benoeming een tijdelijk karakter was gegeven ; 

dat hij clan ook in functie is gebleven en 
eerst in April 1883 bij nader Raadsbesluit van 
het onderwijs in bet boekhouden is ontb.even 
en met.ingang van 1 Mei 1883· benoemd· tot 
leeraar in de staathuishoudkunde, terwijl de 
opdracht· tot het geven van onderwijs in de 
staatsinricr.ting zonder nader Raadsbesluit is 
gecontinueerd ; 

dat derhalve bet tijdvak van 1 Mei 1878 tot 
en met 30 A:riril 1883 bij de regeling van het 
pensioen van den belanghebbende als diensttijd 
in aanmerking. moet komen ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
_Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan l.\fr. L. J. Huber, te Veendam, gewezen 
leeraar aan de· Rijks-Hoogere-Burgerschool 
aldaar, met ingang van 1 September 1915 een 
jaarlijksch pensioen te verleenen van f 421. 

Onze Minister van Financien is belast-, enz. 
(A. B.) 

3 Februari 1916. BESLUIT, boudende wijzigi~g 
van bet verbod van uitvoer van oiid papier. 
s. 59. . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het 

den Staat noodig is, den uitvoer 
afval te verbieden; 

belang van 
van papier-

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

Op de voordracht van Onze · Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 28 Januari 1916, Ka
binet, Litt.· His ; 

Den R_aad van State gehoord (advies van 
1 Februari 1916, no. 37); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 2 Februari 1916, Ka
binet, Litt. EH ; 

H~bben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Het Eerii.g Artikel van Ons Besluit van 
18 ·December 1915 (Staaisblad n°. 514), wordt 
gelezen als volgt : · 

De uitvoer van oud papier en van papier 
afval is· verboderi van dell; dag der afkondi
ging van dit Besluit. 

Wij bebouden 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 B;sluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscihrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State_. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Oorlog, Bo~BOOM. 
De ivlinister t-an Financien, TREUB. 
De 1Win. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA .. 
(Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

3 -Februari 1916. BESLUIT, _houdende verbod 
van uitvoer van spurriezaad. S. 6Q, _ 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
.Staat noodig is, den uitvoer van spurriezaad 
te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze· Ministers van 
Oorlog, van Finaricien en van Landbouw, 
Nijverheid en Haridel van 29 ,Januari 1916, 
]fabinet, Litt. V' 8 ; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Februari 1916, no. 38) ; 

-Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Februari 1916, Ka
·binet, Litt_. F16 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
. _palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer · van spurriezaad is verboden 

van den dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod_ tijdelijk 

--op te heffen of in bij zondere gevallen daarvan 
,-ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
-de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-
-blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

:s-Gravenhage, den 3den Februari .1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 

De Minister van Financien, · TREUB. 

De Min. van Landbou.w, Nijverheid en Handel, 
PoSTHUllIA. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1916.) 

3 Februari: 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De Armenwet van 1912 staat, in tegen
stelling met de vorige wetgeving, wel.ver
haar van kosten van verzorging van een 
arme op diens nalatenschap in alle gevallen 
toe, maar, bij ge~is aan uitdrukkelijke 
bepaling van het tegendeel, kan dat ver
haal alleen betrekking hebben op kosten 
na ·de invoering. der wet_ gevallen_ en niet 
op kosten die v66r die invoering zijn ge
maakt en toen zij gemaakt waren, niet 
verhaalbaar waren. 

Beschikking van Rechtbank en Hof -
waarbij, ·wat het verhaalsobject betreft, 
het tijdstip van h~t openval\en dor nalaten
schap beslissend werd geoordeeld '(Red.) -
·vernietigd/ · 

(Armenwet art. 63; A. B. art. 4.) 

Voorzitter ·: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, C. Krabbe, 
B. C. J. Loder en J. · A. A. Bosch . 

Verzoekschrift. 

Aan 
den Hoogen Raad der Ne.derlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Iene. (ook genaamd Ine) Jords Smit, zonder 

beroep, wonende te Formerum (Terschelling), 
ten dezen domicilie hebbende te 's-Gravenhage 
aan de Pririsegracht 51, ten kantore van. den 
advocaat Mr. J. A. de Wilde; 

dat bij bevelschrift dd. 12 Augustus 1914, 
door den E. A. Heer Kantonrechter te Harlingen, 
aan de gemeente Terschelling op een des
betreffencl verzoekschrift, veriof is verleencl, 
om op requestran te, als erfgename van Grietje 
Smit, ·te verhalen f 4964.285, zulks ter zake 
van door de genieente voor de erfiaatster 
betaalde kosten, gevallen op hare verpleging 
in het Gesticht ,,Meerenberg", vanaf 27 Februari 
1897 tot 9 December 1913 ; 

dat reques.trante tegen dit bevelschrift in 
verzet is gekomen bij de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwarden, welk College bij beschikking 
dd. 27 Mei 1915 het bevelschrift buiten effect 
stelde voor f 3246.92, doch het verzet ten aan
zien van een bedrag van f 1717.365 ongegrond 
verklaarde (N. J. 1915 bl. 710, Red.); 

clat cleze beschikking, bij beschikking van 
het Gerechtshof te Leeuwarden cld. 22 October 
d. a. v. is bekrachtigcl geworclen, cloch de re
questrante zich daardoor gegriefd- acht ; 

clat zii door 's Hofs beschikking, bevestigende 
bovengenoemde beschikking cler Arr.-Recht
bank, geschondeil. acht, · althans verkeerd toe
gepast, cle artt. 63, 64, 67 en 70 der Wet van 
27 .April 1912 (S. 165) j 0 • art. 4 der Wet van 
15 lVIei 1829 (S. 28) ; . 

clat ter toelichting clezer grief het navolgende 
zij opgemerkt : 

dat onder vigueur det Wet van 25 Juni 1854 
(S. 100) geen verhaal mogelijk ~vas, op de nala
tenschappen . van niet in_ een Godshuis ver
plecgden, voor uitgegeven verplegings)rnsten; 

dat dus, wanneer Grietje Smit v66r 1 Sep
tember 1912- (den datum, waarop cle tegen
woorclige . Armenwet in werking is getreden) 
ware overleden, verhaal op hare nalatenschap 
zeer zeker niet mogelijk ware geweest ; 

dat. dus -de vraag is, of de verplegingskosten 
die onder vigueur de:v Armenwet 1854 niet 
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verhaalbaar waren op de requestrante, als 
erfgenamen harer zuster, thans wel verhaalbaar 
zijn, nu zulks, overeenkomstig de Armenwet 
1912 mogelijk is gemaakt; 

dat naar de meening van requestrante deze 
vraag ontkennend moet beantwoord worden, 
onidat alsdan aan eene wetsbepaling terug
werkende kracht werd toegekend ; 

dat het Hof nu wel tleze grief tracht te weer
leggen door het te doen voorkomen dat geen 
verhaal wordt gegeven op requestrante als 
erfgename harer zuster, doch dat verhaal wordt 
toegestaan op hetgeen hare zuster ·heeft nage
laten, dus op de nalatenschap van deze, doch 
tleze weerlegging niets afdoet aan ·het feit dat 
die nalatenschap v66r 1 September 1912, geen 
verhaalsobject kontle zijn ; 

tlat dus evenmin die erfenis na 1 September 
1912 verhaalsobject kan worden voor verple
gingskosten, di~ v66r dien datu~ ten bate tler 
crflaatster zij n aangevoerd ; 

dat derhalve slechts f 462.975 (t. w. f 116.665 

+ f 328.56 = f 44().225 voor verplegingskosten 
van af 1 September 1912 tot en met 9 December 
1913 en f 17.75 begrafeniskosten) kunnen ver
haaltl worden op de aan requestrante ten deel 
gevallen erfenis harer zuster en clan ook ten 
onrechte het v'erhaalsrecht voor f 171 7. 365 is 
toegekend ; _ 

Reden, weshalve requestrante, e_nz. 

Verweerschrift. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Isaac van Heusden, wonendo te Mitlsland 

(Terschelling) in zijne hoetlanigheid van Burge
meester der gemeente Terschelling in tleze 
namens genoemtle gemeente handelende, daar
toe gemachtigtl bij besluit van Burgemeester en 
Wethoutlers dier gemeente van 3 Januari 1916, 
ten deze domicilie kiezentle te 's-Gravenhage 
aan het Plein n°. 13a, ten kantore van den 
atlvocaat bij den Hoogen Raad :Mr. H. Ligten
berg, die als zoodanig requestrant zal ver
tegenwoordigen in cassatie : 

tlat requestrant van den heer Kantonrechter 
te Harlingen b.ij tliens beschikking van den 
12 Augustus 1914 op een door requestrant 
krachtens art. 64 der Armenwot ingediend 
verzoekschrift een bevelschrift erlangde van 
tenuitvoerlegging tot verhaal der verzorgings
en begrafeniskosten resp. ad f 4946.535 en 
f 17. 75 door de gemeente Terschelling besteed 
ten bate van wijlen Grietje Smit, op de nalaten
schap der genoemtle verpleegde; dat tlit 
bevelschrift dd. -31 December 1914 aan Ine 

\ 

Smit als de eenige erfgename van Grietje Smit 
werd beteekcnd, waarop door deze erfgename, 
vertegenwoordigd door haar procureur Mr. J. W. 
Tijsma, den 11 Januari 1915 verzet is gedaan 
bij request als bedoeld in art. 77 al. 1 der 
Armenwet, gericht tot de Arr.-Reclitbank te 
Leeuwarden ; ' 

dat requestrant, gebruik. makend van art. 77 
ai. 2 der Armenwet tegen laatstgenoemtl ver
zoekschrift don 26 _ Januari 1915 een tegen
verzoekschrift bij voornoemde Rechtbank heeft 
ingedientl, strekkende tot ongegrondverklaring 
dcr grieven van zijtle van Ino Smit bij haar 
request ingebracht en tot afwijzing van haar 
verzet .tegen het bevelschrift van den Kanton
rechter; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 27 Mei· 
1915 het verzet van Ine Smit gegrond heeft 
verklaard voor zoover de som, waartoe machti
ging tot ~erhaal bij voormeld bevelschrift 
werd verleond, het bedrag van f 1717.365 te 
boven gaat, en het bevelschrift van den Kan
tonrechter te Harlingen in zoover buiten effect 
heeft gesteld ; 

tlat voornoemde Ine Smit van tlit vonnis bij 
request van l/5 Juli 1915 aan het Gerechtshof° 
te Leeuwartlen in hooger beroep is gekomen, 
welk request den 14 Juli 1915 aan requestrant 
bij exploit van den dourwaarder Jacob Oostor
werff is beteekend ; 

dat requestrant tegen laatstgenoemd verzoek
schrift den 27 Juli 1915 een tegenverzoek
schrift bij voornoemd Gerechtshof heeft inge
diend, strekkende tot ongegrontlverklaring tler 
grieven, _door ;ppellante gevoerd, en van haar 
verzet togen het bevelschrift van den heer 
Kantonrechter te Harlingen, voor zoover op 
die grieven ge basseerd ; terwijl bij hetzelfde 
tegenverzoekschrift requestrant, die zich be
zwaard achtte door het vonnis in prima voor 
zoover tlaarbij het beroep tler tegenpartij op 
verjaring werd gegrond verklaard - incitlenteel 
aan voornoemd Gerechtshof verzocht, de beslis
sing der Rechtbank te vernietigen en, opnieuw 
rechtdoende, het verzet van de requestrante
in-prima tegen het bevelschrift van den hoer 
Kantonrechter to Harlingen, geheel ongegrond 
te- vorklaren ; 

dat hot Gerechtshof to Leeuwarden bij zijne 
beschikking van 22 October 1915 het vonnis 
dor Recht bank heeft bovestigd ; dat bij verzoek
schrift van 20 December 1915 requestranto-in
prima zich heeft gowentl tot Uw College, met 
verzoek tot vernietiging dcr beslissing van het 
Gerochtshof ; ' 

tlat.requestrant, aan wien laatstgenoomd vor, 

\ 
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zoekschrift op 23 December 1915 bij exploit 
van den deurwaarder · J. Oosterwerff is betee
kend, tegen dit verzoekschrift-tot-cassatie 
verweer wenscht te voeren en ter weedegging 
<ler daar bij geopperde grieven, het volgende 
opmerkt: 

Verzoekster tot cassatie acht door de beschik
king van het Hof geschonden, althans verkeerd 
toegepast, de artt. 63, 64, 67 en 70 der Wet van 
27 April 1912 (S. 165) j 0 • art. 4 der Wet van 
15 Mei 1829 (S. 28). 

Haar grief komt hierop neer, dat het l,-1:of in 
zijne beschikking terugwerkende kracht zou 
hebben toegekend aan ·de Armenwct, door alle 
kosten der verpleging (voor zoover niet volgons 
's Hofs meening krachtens art. 73 dier wet 
verjaard) op de nalatenschap van de(n) ver
pleegde verhaalbaar te .achten; terwijl het Hof 
volgens vcrzoekster slechts verbaalbaar had 
<lienen te achten de kosten na 1 Septemberl,912 
gemaakt. 

De Rechtbank te Leeuwarden heeft bij haar 
vonnis zeer terecht er op gewezen, dat art. 63 
<ler Armenwet in de plaats is getreden van 
art. 52 der oude wet. De Mcmorie van Toe
_lichting merkt bij art. 61 van het Ontwerp 
(art. 63 cler Wet) op, dat clezc bepaling ,,zakelijk 
overeenstemt" met art. 52 van de (oucle) wet 
en voorzict, ,,in het geval, clat de ondersteunde 
de instelling. beclrogen heeft ,on feitel~jk geen 
onderstouning noodig had", (zie Mr. Smissaert, 
De Armenwet, n°. XI clcr Geschriften van de 
Neel. Vereen. voor Armenzorg en Welcladigheid 
bl. 232). Art. 52 der oude wet nu kende aan 
hot (burgerlijk, kerkelijk of bijzoncler) bestuur 
het recht toe, om den onderstancl, anders dan 
voor verpleging in godshuizen verstrekt, te
verhalen op de(n) ondersteunde zelf; indien ae 
ondersteunde tot de teruggaaf daarvan in staat 
geraakte ; het recht dus tot verhaal op het ver
mogen van den ondersteunde. Waar nu de 
nieuwe Wet in art. 63 der logische uitbreiding 
van dit verhaalsrecht tot het nagelaten ver
mogen van den verpleegde aanvaardcle, kan 
toch zeker niet op goeclen grond beweercl 
·worclen, dat die Wet een nieuw recht invoerde. 
Derhalve kan hier slechts de vraag beslissencl 
zijn, - gelijk ook zeer terecht de Rechtbank 
overwoog - of de nieuwe wet reeds gold ten 
tijde van het openvallen de, nalatenschap, wat 
in casu inderclaad het geval was. 

Naar de meening, van requestrant verliest 
de verzoekster tot cassatie in haar request 
aan Uw College opnieuw het onderscheid tus
schen een ·verhaal op de nalatenschap. en een 
verhaal op verzoekster als erfgename ·te zeer 

nit het oog, op welk verschil het Gerechtshof 
in zijn overwegingen zeer terecht wees. 

Requestrant acht. dan ook de vraag, welke 
verzoekster in haar request aan Uw College 
opwerpt, ten onrechte gestelcl en haar beroep 
op art. 4 der Wet van 15 Mei 1829 (S. 28) -
immers geclaan ter beantwoording van die ten 
onrechte gestelcle vraag - ongegrond. 

Ook kan verzoekster.zich niet beklagen over 
vernietiging of schending van een oncler de oucle 
wetgeving verkregen recht. Immers · bij de 
invocring der nieuwe wet had zij nog geen 
rechten als erfgename verkregen. 

Wel kan naar requestrants meening als juist 
· door hem w'orclen gesteld, dat de gemeente 
Terschelling op 1 September 1912 reeds een 
recht tot verhaal jegens,cle verpleegde Grietje 
Smit had, verkregen krachtens den verleenclen 
onclerstancl en wel op groncl van art. 52 der 
oucle wet. · 

Redenen waarom requestrant, enz. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De ·Procureur-Gencraal ; 
Gezien vorenstaancl verzoekschrift ; 
0., dat naar de Wet van 27 April 1912 

(S. 165), welke in tegenstelling met de vorige 
wetgcving verhaal van kosten van verzorging 
van eenen arme op diens nalatenschap in alle 
gevallen toestaat, wel na hare invoering ge
maakte kosten zoncler uitzondering ·op de 
nalatenschap verhaalbaar zijn, .maar die wet 
bij gem.is van uitclrukkelijke bepaling van het 
tegendeel niet verhaalbaar heeft verklaard 
kosten die v66r de invoering gemaakt zijn en 
toen zij gemaakt werclen niet verhaalbaar 
waren; 

Concludeert tot vernietiging van de beschik
king waarvan beroep en de claarbij bekrachtigde 
beschikking der Arr.-Rechtbank te Leeuwarden 
van 27 Mei 1915, voor zoover daarbij het verzet 
tegen het bevelschrift van den Kantonrechter 
te Harlingen van 12 Augustus 1914 ongegroncl 
is verklaarcl. voor een bedrag hooger clan 
f 462.775• 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gezien het vorenstaancl vorzoekschr.ift en de 
claarb~j overgelegde stukken, benevens het 
ingediencle verweerschrift en de oncler het ver
zoekschrift gestelcle conclusie · van den Proc. -
Gen.; 

Zich vereenigende met die conclusie en de 
gronden · daarvan overnemende ·: 
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Vernietigt de beschikking van het Gerechts
hof te Leeuwarden van 22 October 1915 en, 
doende wat het Hof had behooren te doen ; 

Vernietigt de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden van 27 Mei 1915 ; 

Opnieuw rechtdoende : 
Verklaart het verzet van requestrante tegen 

het bevelschrift van den Kantonrechter te 
Harlingen van 12 Augustus 1914, waarbij aan 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Terschelling m~chtiging is verleend tot ve1'haal 
van de kosten van verpleging van Grietje Smit 
in het Gesticht ,,lVIeerenberg" gegrond, voor 
zoover daarbij machtiging is verleend voor 
meer dan f 462.975 ; 

Verklaart het overigens ongegrond ; 
Stelt <lit bevelschrift-buiteneffect voor zooveel 

daarbij machtiging is verleend tot ·verhaal van 
een hooger bedrag dan f 462.975 ; 

Compenseert de kosten van dit geding in 
<lien zin dat elke der partijen hare eigen kosten 
zal hebben te dragen. (Ned. Jur.) 

4 Februari 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De onteigende heeft recht op volledige 
vergoeding der schade die hij door de ont
zetting uit den eigendom zal lijden, der
hah-e om te worden herplaatst in denzelfden 
toestand als waarin hij v66r de on teige
ning verkeerde. 

De omstandigheid dat de onteigende in 
1912 eenige perceelen ondershands heeft 
gekocht, waarvan in de notarieele akte 
wordt gezegd, dat z~ zijn ,,warmoezeniers
land" en dienen ,,ter voortzetting van zijn 
bedrijf" heeft geen invloed op de ter zake 
van het thans onteigende toe te kennen 
schadeloosstelling. De bedoeling waarmede 
hij die gronden, die uit den aard der zaak 
mede· aan zijn tuindersbedrijf kunnen wor
den dienstbaar gemaakt, heeft aangekocht 
is opverschillig. Hij zal slechts volledig 

· zijn schadeloos gesteld als hij na de onteige
ning boven en behalve de in 1912 aange
kochte perceelen wederom een perceel tuin
grond van dezelfde grootte en hoedanigheid 
als het onteigende zal hebben verkregen. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener _van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

De Burgemeester van de gemeente Rotter· 

dam, als zoodanig name'ns die gemeente· in 
rechte optredende, eischer tot cassatie van een 
vonnis door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
den- 30· December 1915 tusschen partijen ges 
wezen, advocaat Jhr. Mr. W. lVI. de Brauw 

tegen: 
J. v. d. Berg, warmoezier, wonende te .Rot- . 
terdam, verweerder, advocaat Mr. J. H. 
Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
J'l"oyon. 

Als eenig cassatiemiddel is gesteld : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de· 

artt. 151 der Grmidwet, 4, 18, 37, 40, 41 
der Wet van 28 Augustus 1851 (S. 125), 
48 Rv., door aan den onteigende toe te kennen 
schadeloosstelling voor. bedrijfsschade en voor 
kosten van wederbelegging berekend op deze 
voet": de bedrijfsschade, door samen te tellen ~ 

a. het bedrag dat de onteigende zal hebben 
te besteden om weiland aan te koopen van 
zoodanige Jigging en kwaliteit, dat het na een 
intensieve bewerking en bemesting kan warden 
vervormd tot tuinland dat op Mn lijn kan wor
den gesteld met het onteigend tuinland, welke 
aankoopskosten de Rechtbank stelt op f 6000 
per H.A. o{ f 10,539 voor den aankoop van 
1.75.65 H.A.; 

b. de kosten van extra-bemesting en bewar-. 
king, die de onteigende tot datzelfde doel zal 
hebben aan te wenden, welke kosten de Recht. 
bank stelt op f 9080.105 ; 

c. het teeltverlies, dat de onteigende in de 
jaren van den overgangstijd zal hebben te 
lijden, welk teeltverlies de Rechtbank stelt 
op f 12,375; · 

en door het aldus verkregen bedrag te 
verminderen met de werkelijke waarde van hct 
onteigende tuinland ; de kosten van weder
belegging: op het bjj publieken verkoop te 
besteden bedrag van 8 %, makende over 
voormelde som van f 10,539 een bedrag van 
f 843,12; 

bij een en antler uitgaande van de pre1nisse 
dat tuinland van d~ Jigging en kwaliteit van hct 
thans onteigende tuinland niet te verkrijgen 
was, omtrent welke premisse de Rechtbank 
slechts overweegt, dat zij in andere procedure's 
door geen der partijen betwist is ; maar dat 
hare juistheid voor deze procedure door den 
eischer is ontkend met een door de Rechtbank 
niet afdoend geoordeeld beroep op na te melden 
aankoop, en hoewel door de Rechtbank als 
vaststaand wordt aangenomen, dat de ontei
gende op 16 October 1912 Ian~ had gekocht ter 
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voortzetting van zijn bedrijf, in de notarieele 
koopacte warmoeziersland ·genoemd, waarvoor 
hij heeft betaald f 7333 per H.A. en hoewel de 
eischer had gesteld dat de ·koop onder de hand 
was geschied, en dat de onteigende voor·-kosten 
van wederbelegging 1n zijne nota voor de 
deskundigen f 315 heeft gevorderd ; 

ten aanzien van welk land de Rechtbank wel 
overweegt dat niet vaststaat dat het naar 
ligging en cultuurwaarde was gelijk te stellen 
met het onteigende tuinland en dat zelfs het 
tegendeel blijkt nit _het prijsverschil, waaruit 
mag warden afgeleid dat het op het tijdstip 
van: den koop zeer ver achterstond bij het ont
eigend 'tii.inland· im nog niet den naam verdiende 
van ,, ,,warmoeziersland" " in den zin van 
reeds tot tuinland bewerkten grond, en dat 
bovendien volgeii.s eischer dit land tijdens den 
koop nog niet de kwaliteit had van den tegen
woordigen tuin en de onteigende dan ook in 
1913 daaraari riog' extra-kosten heeft besteed, 
en '·dat in overeenstemming daarmede de ont
eigende heeft ontkehd en beweerd hetgeen in 
het vonnis is vermeld, waaronder ook da.t hij 
het gekochte land thans eenigszins tot tuinbouw
bedrijf heeft ingericht; en waa;na de Recht bank 
wel overweegt dat waar niets vaststaat noch 
betreffende den toestand van het door den 
onteigende gekochte land tijdens den aankoop, 
-noch·betreffende de daarna door hem ten koste 
gelegde uitgaven van extra-bemesting en be-· 
werking, elke feitelijke grondslag voor een nieuw 
onderzoek der bedrijfsschade ontbreekt, terwijl 
de Rechtbank bovendien geen enkelen grond 
eanwezig acht om de bedrijfsschade van dezen 
onteigende op andere wijze en naar andere be
ginselen vast · te stellen dan ten aarizien van 
verschillende zijner lotgenooten, al hetwelk 
eve).lwel niet wettigt de toekenning van de hier
boven omschreven posten waarvan onder de 
vermelde omstandigheden niet vaststaat dat 
zij betreffen schaden die zeker . en als nood
zakelijk gevolg der onteigening zullen worden
geleden." 

In de zaak tusschen dezen eischer en Klaas 
van den Berg, .waarin door den Hoogen Raad 
arrest werd gewe'zen op 24 Januari jl. was een 
beroep gedaan op eenen vroegeren aankoop 
van weiland door den onteigende voor eenen 
minderen prijs dan daarvoor thans moet warden 
besteed,. welk beroep verworpen is. 

Maar de eischer ziet eeh principieel verschil 
tusschen die zaak en de onderhavige omdat de 
onteigende in het bezit is van tuinland waarop 
hij zijn bedrijf kan voortzetten en dat tot da 
voortzetting bestemd is, en hij dus geene 

bedrijfsschade lijdt dan voorzoover het door· 
hem aangekochte tuinland nog- niet dezelfde· 
geschiktheid heeft als dat hetwelk hem wordt. 
ontnomen. 

Hij kan voor dit betoog eenige aanleiding: 
vinden in het vonnis waarvan bero'ep, omdat ook_ 
daarin weder geredeneerd wordt nit 'het feit, 
dat omtrent de geschiktheid ·van het aange-- · 
kochte tijdens den aankoop en de kosten· die, 
aangewend zijn tot verbetering niets_ vaststaat~ 

. terwijl het in zijn stelsel thans de ·vraag -zoude 
zijn welke waarde het aangekochte op het oogen
blik der onteigening heeft. 

l\faar zijn betoog stuit af op de principieele, 
;beslissing die de Hooge Raad met verwa3:r-
loozing vari de motiveering der Rechtbank gaf .. 

Da Hoage Raad zegt in zijn genoemd arrest, 
dat een vroegere aankoop van land niet in aan
merking kan komen ,,omdat ook bij de bepaling· 
van de bedrijfsschade het uitsluitend aaajrnmt, 
op het te begrooten nadeel door de. ontzetting
uit den eigendom op zich zelve berokkend, 
welke schade niet afhankelijk is en welker· 
begrooti~g dus ook niet afhankelijk mag WOl'den, 
gemaakt van vroegere aankoopen van den. 
verweerder, die nit ter aard vreemd zijn aan. 
deze onteigening; dat derhalve ook bijaldien .... 

· dit aangekochte de voor. den tuingrond ver
eischte hoedanigh:eid zou bezitten; daaruit, 
alleen zou volgen, dat van ·den Berg door dien. 
aankoop eene voordeelige zaak had afgesloten,. 
doch geenszins dat bij deze on\eigening door· 
het geven van eerie mindere schadeloosstelling: 
hem moet warden ontnomen het voordeel 
destijds. door den voordeeligen aankoop door
hem behaald". 

Deze beslissing omvat zoo_wel het geval dat. 
de onteigende in het bezit. was geraakt van 
land dat terstond tot voortzetting van het. 
bedrijf gebezigd kan warden, als het geval dat. 
land verkregen was dat daarvoor geschikt kan, 
warden gemaakt ; en naar mijne meening is, 
terecht aldus beslist : het gaat niet aan voor· 
vaststelling van de vergoeding van door ont- · 
eigening teweeggebrachte schade rekening te 
houden ten voordeele van de onteigenende · 
partij wet het bestaan van andere vermogens
objecten van den onteigende, die wellicht gebe
zigd zouden: kunnen warden tot voortzetting. 
van het door de onteigening gestoorde bedrijf,. 
maar die geheel buiten de onteigening staan .. 

Da stelling van ·den eischer zou wellicht juist: 
kunnen zijn indien de verweerder verplicht was
het aangekochte tot voortzetting van zijIL 
bedrijf te gebruiken, maar van eene verplich
ting van dien aard kan de rede niet zijn. 
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Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eischer q.q. in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis, de 
Burgeme·ester van de gemeente Rotterdam, 
namens die gemeente optredende, de ont
eigening heeft gevorderd van de perceelen 
kasdastraa] bekend als gemeente Rotterdam 

- (Kralingen) Sectie C n°. 1789 hnis en erf, groot 
2 are 81 centiare, n°. 1557 schuur, groot 1 are 
38 centiare en n°. 1558 kas en tnin, groot 
1 hectare 74 are 27 centiare, staande ten name 
van den verweerder van den Berg en door 
hem -voor woning en voor zijn warmoeziers
bedrijf gebruikt ; 

0., dat tnsschen partijen vaststaat, dat de 
verweerder van den Berg in October 1912 twee 
perceelen land onder Rotterdam gelegen onders
hands heeft gekocht, en dat in de notarieele 
akte van clie koopovereenkomst opgemaakt, 
het aangekochte ,,warmoeziersland" wordt 
genoemd, en worclt vermeld dat dit land· door 
van den Berg wordt aangekocht ,,ter voort-_ 
zetting" van zijn bedrijf ; 

0., dat de eischer heeft beweerd, dat voor de 
berekening der bedrijfsschade die van den 
Berg door deze onteigening zal lijden, met 
dien aankoop moet warden rekening gehouden 
en die schade dientengevolge hier anders moet 
warden berekend, dan in de overige gedingen 
ter onteigening voor dit werk door de gemeente 
Rotterdam tegen warmoeziers gevoerd ; 

0., dat de Rechtbank echter bij hare bereke
ning der bedrijfsschade door van den Berg 
tengevolge dezer onteigening te lijden, <lien 
aankoop bniten beschonwing heeft gelaten, 
oindat het naar haar oorcleel niet vaststaat, 
dat de aangekochte perceelen bij den aankoop 
in 1912 naar ligging en cultuurwaarde met den 
te onteigenen tuingrond waren gelijk te stellen, 
noch hoeveel sedert 1912 voor extra-bemcsting 
en bewerking van dat land door van den Berg 
was uitgegeven ;-, 

0., dat de Rechtbank mitsdien de bedrijfs
schade en de kosten van wederbelegging naar 
dezelfde regelen · als in de overige voor haar 
gevocrde gedingen ter onteigening van war
moeziersgronden heeft berekend, en op deze 
wijze voor bedrijfsschade een bedrag van 
f 15,132.705, voor kosten van wederbelegging 
een bedrag van f 843.12 heeft toegekend ; 

'0., dat tegen deze beslissing als eenig middel 
van cassatie wordt aangevoerd : (zie concl. 
proe.-gen.); · 

0. hieromtrent : 
dat de verweerder van den Berg recht heeft 

op volledige vergoeding der schade die hij door 
de ontzetting nit den eigendom zal lijden, der
halve om te worden herplaatst in denzelfden 
toestand als waarin hij v66r· de onteigening 
verkeerde; 

0., dat van .den Berg tot aan de onteigening 
het tuindersbedrijf op het onteigende perceel 
heeft nitgeoefend, terwijl hij bovendien nog 
in eigendom had een ander perceel warmoeziers
land, dat, onverschillig met welke bedoeling 
hct in 1912 door hem werd aangekocht, uit 
den aard der zaak mede aan zijn tuindersbedrijf 
kan worden dienstbaar gemaakt ; 

0., dat de verweerder eerst d1m voor het ver
lies van zijn tuingrond volledig zal zijn_ schade
loos gesteld, als hij na de onteigening boven 
en behalve de in 1912 aangekochte perceelen, 
wederom een perceel tuingrond van dezelfde 
grootte en hoedanigheid al; het onteigende 
zal hebben verkregen ; 

0., dat de Rechtbank in het aangevallen 
vonnis, ter berekening der bedrijfsschade en 
der kosten van weclerbelegging, vooropstellende, 
dat tuinland in ligging en hoedanigheid met den 
te onteigenen tuingrond overeenkomende niet 
te bekomeu is, doch dat van den Berg om een
maal tot het bezit va-n zoodanigen tuingrond 
te geraken, gelijksoortig weiland in het openbaar 
zal . moeten aankoopen, tot grondslag heeft 
genomen de prijzen in opeubare veiling van 
gelijksoortig weiland, daarbij heeft berekend 
de kosten van bemesting en bewerking noodig 
om allengs zoodanig weiland tot gelijksoortig 
tuinland te maken, in aanmerking' heeft 
genomen de ·mindere opbrengst van dien grond 
gedurende dat overgangstijdperk, en vervolgens, 
door van de aldus verkregen som af te trekken 
de tegenwoordige waarde van den te onteigenen 
tuingrond, het bedrag der bedrijfsschade heeft 
vastgesteld, en de kosten van wederbelegging 
heeft bepaald op 8 % van den prijs in openbare 
veiling voor het weiland · te besteden, claar -
gelijk de Rcchtbank feitelijk vaststelt - bij 
openbare veilingen 8 % den kooper pleegt te 
worden in rekeinng gebracht; · 

0., dat de Rechtbank door op dien grondslag 
te berekenen hetgeen aan van den Berg voor 
bedrijfsschade en voor kosten van weder
belegging zal zij11 te vergoeden, geen der in het 
middel aangehaa!de artikelen kan hebben ge
schonden of verkeerd toegepast ; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den eischer in de kosten. 

(Ned. Jnr.) 
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5 Februari 1916. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 

· 4 April 1870 ( Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewij-i:igd bij die van 15 ,Juli 1912 ( Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 ( Staatsblad n°. 185). S. 61. 

7 Februari 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
de bepalingen omtrent vrijdom van acc~jns 
voor wijn. S. 62. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Tulinister van 
Financien van 26 Januari Hll6, n°. 115, Ac
.cijnzen; 

Gezien artikel 1, letter f, a·er wet van 13 Juli 
1914 .(Staatsblad n°. 317), houdende nadere 
bepalingen omtrent den accijns op den wijn ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Februari 1916, n°. 40) ; 

Gelet op het nader ropport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Februari 1916, n°. 126, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art: l. In Onze beRluiten van 5 December 
1901 (Staaf.sblad·n°. 236) en 26 November 1909 
(Staatsblad n°. 374), wordt het eerste lid van 
artikel 3 gelezen : 

Inslag van wijn met vrijdom van den accijns 
kan geschieden wt ):let buitenland of wt 
entrepot. 

In ue genoemde besluiten woruen de twee 
eerste leden van artikel 4 gelezen : 

Bij invoer van bwtenslands of bij uitslag uit 
entrepot, wordt een volgbrief afgegeven, onder 
zekerheid voor den accijns. 

De uitgeslagen boeveelheid wordt op de reke
ning wegens het entrepot afgeschreven. 

Art. 2. In artikel 6 van Ons besluit van 
5 December 1901 (Staatsblad n°. 236), vervallen 
de woorden ,,o_f wt de bergplaats onder verleng
baar krediet". 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de nitvoering van dit besluit, hetwelk gel,jktijd,Jg 
in het Staatsblad en· in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en w&arvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Jlll inister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 13 Febr. 1916.) 

1916. 

7 Februari 1916. BESLUIT; t0t wijziging van• 
het ·bijzonder r·eglement van politie voor 
de Drentsche Hoofdvaart en het Veenhuizer
kanaal (Nor.iJer- en Kolonievaart). S. 63. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 December 1915, n°. 231, 
afdeeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats. 
blad n•.: 69) en op het algemeen reglement van 
politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken, onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad n°. 158) 
en laatstelijk gewijzigd bij :K oninklijk besluit 
van 16 December 1913 (Staatsblad n•. 445); 

Den R:1ad van State gehoord, advies van 
25 Januari 1916, n°. 70; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_. 
noemden Minister van 4 Februari 1916, n°. 217 
A.fdeeling W aterstaat; · ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
-het bijzonder reglement van politie voor de 

Drentsche Hoofdvaart en het Veenhuizerkanaal 
(Norger- en Kolonievaarl), vastgesteld bij Ko· 
ninklijk besluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 106) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 6 September 1915 (Staatsblad n°. 386), 
nader te wijzigen als volgt: 

het bij artikel 6 bepaalde wordt vervangen 
door het navolgende: 

,,Artikel 6.. Het maximum van snelheid• 
waarmede stoomvaartuigen zich mogen bewe
gen, bedraagt per minuut: 

a. voor vaartnigen met eene breedte van ten 
hoogste 4.50 M. : 

op de Hoofdvaart, 100 M., op het Yeenhuizer
kanaal, 80 M, ; 

b. voor vaartuigen breeder dan 4.50 M. en 
voor vaartuigen, welke in sleepdienst zijn: 

op beide genoemde kanalen 80 M.-
Het is verboden de overige in artikel 1 ge

noemde kanalen met stoomvaartuigen te be
varen. 

De Minister kan van dit verbod tijdelijk 
ontheffing verleenen." 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 7den Februari 1916. 

WILHELM1NA.. 

De Minister van Waierstaat, C: LELY. 

(Uitgeg. 22 Febr. 1916.) 

5 
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8 Ji'ebruari 1916. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende ondersteuning van vluchte
lingen. 

Tot 1 Januari j.1. werden de kosten wegens 
onderstand aan behoeftige Belgische vluchte
lingen, te wier behoeve op voorstel van het 
Nederlandsch Comite tot steun van Belgische 
en andere slachtoffers te Amsterdam verhoogde 
ondersteuning werd toegekend,.in den regel tus
schen mijn Departement en dit Comite ver
rekend. 

Te rekenen van 1 J anuari 1.1. moeten deze 
kosten door de besturen der gemeenten, waar 
deze z.g. stille behoeftigen vertoeven, aan mijn 
Departement- worden gedeclareerd bij afzonder
lijke declaratie. · Een _ model claarvan gaat 
hierbij. 
- Deze declaratien moeten over het kalender

kwartaal aan U H.E.G. worden ingediend, en 
knnnen aan mijn Departement ongecertifieerd 
worden ingezonden. De contr6le zal aa,n mijn 
Departement plaats hebben. 

In de declaratien mogen gene kosten worden 
opgenomen ter zake van de gewone vluchte
lingenverzorging. 

U H.E.G. gelieve het bovenstaande te kennis 
te brengen van de gemeentebesturen in Uwe 
provincie. (Gem.-stem.) 

9 lf'ebruari HJlli. B.:sLUil', tut vernietiging 
van het besluit van Burg~meester en 
Wethouders der gemeente Warmond, van 
15 Juli 1915, waarbij den eersten ambte
naar ter secretarie M. J. SPAARGAREN, 
met ingang van 1 Augustus 1915, eervol 
ontslag is verleend. S. 64. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 13 December 1915, n°. 9367, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Warmond van 15 Juli 1915, waar
bij den eersten ambtenaar ter secretarie M. J. 
SPAARGAREN, met ingang van 1 Augustus 
1915, eervol ontslag is verleend ; 

Overwegende, dat geme!d besluit geen reden 
voor het ongevraagd ontslag vermeldt en dat 
M. J. SPAARGAREN, volgens eene verklaring, 
door Burl\"emeester en W ethouders voornoemd 
op 15 Jµli 1915 afgeg13ven, in genoemde func
tie ruim 5 jaar werkzaam is geweest en blij
ken heeft gegeven -volkomen berekend te zijn 
voor zijn taak, zoodat hij alle aan beveling ver-

dient in eene dergelijke betrekking geplaatst 
te worden ; 

Overwegende, dat een besluit tot het ver
leenen van ongevraagd ontslag, zonder dat 
voor dit ontslag een gegronde reden bestaat, 
in strijd is met bet algenieen belang ; 

Gelet op art. 163 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

18 Januari 1916, n°. 24; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor~ 

noemden Minister van 31 Januari 1916, n°. 
641, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd besluit van Burgemeester en Wet

houders der gemeente Warmond te vernietigen, 
wegens strijd met het algemeen belang. 

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

's Gravenhage, den 9den Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, 1lli11. van Binnenl. Zaken, 
00R'l' V. D_- LINDEN. 
( Uitgeg. 29 Febr. 1916.) 

9 Februarf 1916. BESL un·, houdende weder • 
openstelling van de gelegenheid tot inwis
seling van de zilverbons van f l.-, van 
f 2.60 (ouden vorm) en van f 5.-. S. 65. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de' voordracht vau Om:en Minister van 

Financien van den 6den Februari 1916, n°. 81, 
Generale Thesaurie; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgiJ'te van zilverbons en 
Ons besluit van 6 Augustus 1914 (8taatsblad 
n°. 378), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 September 1914 (Staatsblad n°. 439);' 

Gelet op Onze besluiten van 20 Maart 1916 
(Staatsblad n°. 158), van 31 Maart 1915 (Staats
blad n°. 174) en van 2l April .1915 (Staats
blad n°. 204); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Tot en met 31 December 1916 zullen de, 

bij Onze besluiten van 20 Maart 1915 (Staats
blad n°. 168) en van 31 Maart 1915 (Staats-, 
blad n°. 174) ingetrokken, zilverbons van/1.-, 
van f 2.50 (ouden vorm) en van f 5.- ten 
kantore van het Agentschap van het Ministerie 
van Financieo te A1nsterdani tegen wettig be
taalmiddel kunnen worden ingewisseld. 

Onze Minister van Financien is belast met 
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de uitvoering van dit beslnit, dat in het Sfaats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den I<'ebruari 1916. 
WILHELMINA.. 

De Minister van Financiiin, ANT. YAN GIJN. 

l Uitgeg. 16 F'ebr. 1916.) 

9 Februari 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat met eigenaar van een graf niet· gelijk 
staat hij, die een lijk heeft doen begraven 
in een. huurgraf waarin zonder zijne toe
stemming nog een antler lijk is begraven. 

WIJ WILHELMINA,. ENZ. I 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A van Daalen en echtgenoote te Oegstgeest 
tegen de beslissing van den Burgemeester dier 
gemeente van 10 September 1914 dat hun ver
zoek om verlof tot het opgraven uit een huur
graf en het onmiddellijk wederdoen begravenin 
een eigen graf van het lijk van:hun zoon Pieter, 
een en antler op het kerkhof der Neclerduitsch 
Hervormcle gemeente aldaar, niet voor beschik
king vatbaar is ; 

Den Raad van State, Afdeering voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Januari 1916, n°.1375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, ll'iinister van Binnenlandsche Zaken, van 
2 Februari 1916 no. 978, Afd. v.:en A. ; 

0., dat de Burgemeester de aangevochten 
beslissing heeft genomen uit overweging dat 
het verzoek had behooren te geschieden door 
den eigenaar v'an het graf, te meer daar bij 
onderzoek is gebleken dat in hetzelfde huurgraf 
op 6 Februari 1914 een tweede lijk is bijgezet ; 

dat van het besluit van den Burgemeester 
A. van Daalen en echtgenoote bij Ons in beroep 
zijn gekomen, daarbij aanvoerende dat de burge
meester over het hoofd heeft gezien de bepaling 
van art. 12, 3° zinsnede cler Begrafeniswet, 

. krachtens welke bepaling de verzoekers die 
een tijdelijk uitsluitend recht hebben op de 
grafruimte waarin hun zoon is bijgezet, door de 
wet met een eigenaar worden gelijkgesteld ; 
dat de burgemeester zich uitsluitend had af te 
vra.gen of de verzoeker in betrekking staat tot 
het lijk waarvan opgraving wordt verzocht en 
of redenen van algemeen belang als gevaar,ivoor 
de openbare gezondheid zich tegen de inwilliging 
van het verzoek verzetten ; 

O. wat aangaat de ontvankelijkheid der 
appellanten; dat de beslissing van den Burga
meester van Oegstgeest dat hun verzoek niet 
voor· beschikking vatbaa~ is, moet worden 
aangemerkt als eene weigering van verlof tot 

het opgraven van het lijk van den zoon der 
appellanten; 

dat van clergelijke weigering in art. 12 der 
gewijzigcle Wet van 10 April 1869 (S. 65) tot 
vaststelling van bepalingen betrekkelijk het 
begraven van lijken, de begraafplaatsen en de 
begrafenisrechten, beroep bij Ons is toegekend 
zoodat de appellanten in hun beroep ontvan
kelijk zijn; 

0. wat de gegrondheid van het beroep 
betreft, dat art. 12 der meergenoemde wet voor 
opgraving van een lijk anders clan op rechterlijk 
gezag o. a. vordert de toestemming van den 
eigenaar van het graf en door de appellanten 
niet is aangetooncl dat zij in het bezit van deze 
toestemming zijn ; 

clat wel is waar door hen wordt beweerd clat zij 
gelijkstaan met een eigenaar omdat zij een 
tijdelijk uitsluitend recht hebben op de graf
ruimte waarin het lijk van hun zoon is begraven 
·en dus voor hen het 3° lid van art. 12 der meer
genoemde wet in aanmerking komt, maar cleze 
bewering is onjuist vermits zij op de grafruimte 
die het hier geldt geen uitsluitend recht hebben 
verkregen, wat ook hieruit blijkt dat zonder 
dat daartoe hunne toestemming is gevraagd 
of noodig geoordeeld in cleze grafruimte nog een 
antler lijk is begraven krachtens vergunning van 
het Kerkbestuur cler Nederduitsch Hervormde 
Gemeente te Oegstgeest ; 

Gezien de meergenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

be!ast, enz. (A. B.) 

10 Februari 1916. BESLU!T, houclende verbod 
van uitvoer van eenden. S. 66. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat hot in het belang van den 

Staat noodig is, aen uitvoer van eenden te ver
bieden; 

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

Op de voorciracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel· van 8 Februari 1916, 
Kabinet, Litt. HI8 ; 

Den Raad van State gehooru (advies van 
8 Februari 1916, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 Februari 1916, Kabinet, 
Litt. L19

; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Eenig A.rtikel. 
De uitvoer van eenden is verboclen van den 

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

op te heffen of in bijzondere gevallen dae,rvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze J',IIinistcrs van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staat8blad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezoµden aan den Ra.ad van State. 

's-Gravenhage, den !Oden Februari 1916. 
. WILHELMINA. 

De jyfinister van Oorlog, BosnooM. 
De 1vfinister 1,an Financien, ANT. VAN Gr.rN. 

De 1,Iin. van LandbouVJ, N+fverheid en Handel, 
POSTHUMA.' 

( Uitgeg. IO Febr. 1916.) 

10 Febmari 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, nu sedert 14 jaar geen onderwijs in 
vak p is· gegeven, niettegenstaande het als 
verplicht vak op het programma der school 
voorkwam, de Raad dat vak facultatief 
mag stellen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en W'ethouders van Hattem tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel
derlancl. van 14 Juli 1915, n°. 55 L.O. waarbij 
·aan het besluit van den Raad dier gemeente 
van 20 Augustus 1914, n°. 3, tot wijziging van 

· art; 2 der verordening tot regeling van het 
openbaar lager onderwijs in die gemeente goed
keuring is onthouden, voorzooveel daarbij het 
onderwijs in vak p van art. 2 der wet tot rega
ling van het Lager Onderwijs facultatief wordt 
gesteld en de regeling overigens is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Januari 1916, n°. 396; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 

' 4 Februari 1916, n°. 1220, Afdeeling Onderwijs; 
0., dat van bovenbedoelde verordening 

art. 2 v66r de wijziging luidde a).s volgt : 
,,Op (de) school warden onderwezen de 

vakken, bedoeld in art. 2 der wet tot regeling 
van het Lager Onderwijs, sub a tot en met l, 
o, pen q. 

Zoo noodig en mogelijk ook m, n en r," 
_dat bij besluit van 20 Augustus 1914, n°. 

3/1395 de Raad heeft besloten art. 2 der veror
dening te doen luiden als volgt : 

,,Op (de) school warden onderwezen: 

de vakken bedoeld in art. 2 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, sub a tot en met I, 
zoo noodig en mogelijk ook m, n, o, pen q en r ;" 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
op het oogenblik geen onderwijzer aan de school 
verbonden is, bevoegd om l~s te geven in de 
vakken o, p en q ; dat de districtsschoolopziener 
aandringt op stipte nakoming der verordening 
en aanstelling v~rlangt van een onderwijzer inet 
akte voor vak p ; dat zulk een onderwijzer 
moeilijk is te krijgen, althans niet clan tegen zeer 
hoog salaris ; dat echter de behoefte (Lan onder
wij sin vak p niet bestaat; dat toch na behoor
lijke bekendmaking in het openbaar en in de 
school zich geen leerlingen voor onclerwijs in dat 
vak hebben aangemeld, ook niet van die leer
lingen, die aanwezig zijn in· de klasse voor het 
uitgebreid lager onderwijs ; dat zulks ook te 
verwachten was, daar de kinderen, die zulk 
onderwijs noodig hebben, niet meer op de lagere 
school gaan, maar elders, b.v. te Zwolle les 
ontvangen op de -een of andere middelbare of 
hoogere school en het voor de kinderen die op de 
cipenbare lagere school, in de klasse voor uit
gebreid lager onderwijs reeds onderwijs ont
vangen, nog een vak meer en bovendien een 
overbodig vak te leeren ; dat dus de verordening 
in overeenstemming gebracht moet warden met 
de behoeften; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
14 Juli 1915, n°. 55 aan de regeling de goed
keuring hebben onthouden voor zoo-;:er daarbij 
het onderwijs in vak p facultatief wordt gesteld 
en de regeling overigens hebben goedgekeurd; 

clat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat uit de ingewonnen' b"richten 
van den Inspecteur van het Lager Onderwijs 
in de 1 c inspectie en van de betrokken districts
en arrondissementsschoolopzicners blijkt dat, 
zullen de belangen van het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente Hattem op wel
begrepen wijze warden behartigd, er gelegenheid 
behoort te bestaan in die gemeente onrlerwijs 
te genieten in vak p ; 

dat Burgemeester en Wethouders van het 
besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 

0., dat blijkens het rapport van den Districts
schoolopziener sedert 14 jaar geen onderwijs 
in vak p aan de bovenbedoelde school is gegeven, 
niettegenstaande het sedert .1903 als verplicht 
vak op het pr-ogramma dier school voorkomt ; 

dat het met het oog daarop niet geacht kan 
warden vast te staan, dat er aan het onderwijs 
in dat. vak op de bedoelde school behoefte 
bestaat; 

- -- ------- ------ -- ------- -- -
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dat de, door den Raad getroffen regeling, 
voorzooveel daarbij het onderwijs in vak p 
facultatief is gesteld, alzoo overe3nstemt met 
den sedert lang bestaanden toestand ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs ; · 

Hebben goedgevonclen en ver.staan: 
met wijziging in zoover van het hestreden 

besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, de facultatiefstelling van het onderwijs in 
vak p in art. 2 der v: rordening tot regeling van 
het. openbaar Lager Onderwijs in de gemeente 
Hattem alsnog goed te keur.>.n. 

Onze Minister van Binnenfandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

12 Februari 1916. B;;sLUlT, tot overbrenging 
van de zorg voor de uitvoering van de 
Ongevallenwet 191!1, de Radenwet, de 
Ziektewet _en de Invaliditeitswet, alsmede 
van de uit die wetten voortgevloeide Ko
ninklijke besluiten, voor zooveel het Depar
tement van Financien bij die uitvoering be
trokken is, naar dat van vVaterstaat. S. 67. 

WI.J WILHELMINA., K,z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 11 Februarl 1916 en van Onzen 
Minister van Waterstaat van 11 Februari 1916, 
respectievelijk Kabinei n•. 25 en KRbinet n°. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voorbehoudens weitelijke voorzicning: 
met ingang van 15 Februari 1916 de zorg 

voor de uitvoering van de Ongevallenwet 1901, 
de Radenwet, de Ziektewet en de Invaliditeits• 
wet,- alsmede van de uit die wetten voortge· 
vloeide Koninklijke besluiten, voor zoovel het 
Departement van Financien bij die uitvoering 
betrokken is, over te brengen van dat Depar
tement naar dat von Waterstaat; 

met dien verstande dat de zorg voor de uit
voering van de begrootingswetten voor de 
dienstjaren 1914, 1915 en 1916, voor zoover 
deze op bovengenoemde wetten en besluiten 
betrekking hebben, voorloopig blijft berusten 
bij het Departement van :B'inancien. 

Onze _Ministers van Financien en van Water
staat zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van <lit besluit, .dat in 
hot Staatsblad en in de Staatscouranf zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de A.lgemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den Februari 1916. 
WILHELMI~A.. 

IJ_e M iniste,· van Financiiin, 
De Ministe,· van lVaterstaat, 

(Uitgeg. 

A.N'l', VAN GIJN. 

0. LELY. 
15 Febr. 1916.) 

12 'Februari 1916. l\fissrvE van den l\'llnister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningi11, betreffende 
inschrijving van echtscheidingen in het 
bevolkingsregister. 

Bij art. II der wet van 27 l\faart 1915 (Staats
blad n°. 172) werd art. 276, 1 e lid, van het Bur
gerlijk Wetboek gewijzigd, zoodat sedert het in 
werking treden van die wet op 31 Maart 1915 
de inschrijving van een vonnis tot echtscheiding 
in de registers van .den bnrgerlijken stand moet 
geschieden in de gemeente, waar het huwelijk 
is• voltrokken, of, zoo die gemeente is opgeheven, 
in de gemeente, waar de registers van den bur
gerlijken stand der opgeheven gemeente 
berusten. 

Opdat het bevolkingsregister inzake echt
scheidingen den juisten toestand wedergeve; 
iS het noodig, dat het bestuur der gemeente, 
waar eene echtscheiding in de registers van 
den Burgerlijken stand sedert 31 Maart 1915 
is en in het vervolg wordt ingesqhreven, daarvan 
zoodra mogelijk na die inschrijving kennis geeft 
aa,n het bestuur der gemeente of de besturen 
der gemeenten, waar de gescheiden partijen 
werkelijke woonplaats hebben, 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
besturen der gemeenten in Uwe provincie 
namens mij nit te noodigen vorenbedoelde 
kennisgevingen te verstrekken, (W. v. d. B. A.) 

14 Februari 1916. BESLUIT, tot vernietiging, 
wegens strijd met het algemeen belang, 
van een besluit van den Raad der ge
meente Schoonhoven. S. 68. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 31 De
cember 1915, n•. 48475, afdeeling Handel, be
treffende de verordening der gemeente Schoo'n
hoven van 5 Febrnari 1915 op het wegen, 
daarbij overleggend eene voordracht van Ge
puteerde Staten van Ziiid-Holland tot vernie
tiging dezer verordening wegens strijd met het 
algemeen belang ; 

Overwegende, dat bij genoemde verordening 
verboden wordt binnen de gemeente Schoon
hoven een voor algemeen gebruik bestemde 
Waag te hehben, te houden, voort te zetten, 
over te nemen of op te · rich ten ; 

Overwegende, dat in de considerans der 
verordening als grond voor dit verbod wordt 
uangevoerd, dat sedert kort binnen de gemeen
te eene particuliere, waag is opgericht, terwijl 
het te voorzien is dat binnen niet te langen 
tijd <lit voorbeeld door meerdere personen zal 
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worden gevolgd ; dat het bestaan van meerdere 
voor algemeen gebruik bestemde particuliere. 
weeginrichtingen in de gemeente aanleiding 
kan geven tot misbruik, wat betreft het ge
wicht en het tarief, ten nadeele van handel
drijvenden en dat de . gemeentelijke waag 
ruimschoots gelegenheid biedt om vee en goe
deren behoorlijk te la ten wegen, terwijl het 
doo:r Burgemeester en Wethouders uitgeoefend 
toezicht waarborg geeft tegen misbruik ; 

Overwegende, dat uit het naast elkander 
bestaan van meerdere particuliere weeginrich
tingen in eene· gemeente niet noodzakelijk 
eenige voor het algemeen belang schadelijke 
werking is te verwachten en dat in de consi
derans der verordening geen bijzondere reden 
is aangevoerd, waarom dit in de gemeente 
Schoonhoven we! het geval zoude zijn, terwijl 
uit de gewisselde stukken ook niet blijkt; dat 
zoodanige reden zieh daar werkelijk zoude 
voordoen; 

Overwegende, dat mitsdien het bedoelde 
verbod, zonder dat blijkt van eenige reden 
van algemeen belang, inbreuk maakt op de 
vrijheid van bedrijf in de gemeente, en daar
om moet geacht worden strijdig te zijn met 
het algemeen belang; 

Gelet op artik;el 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord; ad vies van 

1 Februari 1916, n°. 46; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 11 Februari 1916, 
no, 9913, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de verordening der gemeente Schoonhoven 

van 5 Februari 1915 als bovengemeld te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen be
lang. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverhtid 
·en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1916. 

WILHELM IN A. 
])e Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 

(Uitgeg. 29 Febr. 1916.) 

14 Feb.rua,·i 1916. BESLUIT, houdende WIJZI· 

ging van de gagements- en pensioensregle
menten voor de officieren en militairen 
beneden dien rang van h'lt ~ederlandsch
lndische leger. S. 69. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister· van 
Kolonien van 17 Januari 1916, Afdeeling 0 2, 

n°. 7; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 Februari 1916, n°. 51); ' · 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 Februari 1916, Af
deeling 0 2, n°. 39; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen, dat aan 
1 °. artikel 7 van het reglemeilt op het toe

kennen van gagement aan de Europeesche 
militairen beneden. den rang van officier van 
de landmacht in Nederlandsch-Indie en aan de 
_hun gelijkgestelde militaire personen., vastge
steld bij Koninklijk besluit van 24 Augustus 
1875, n•. 42 (Indisch Staatsblad 1876, n°. 44), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 2 Au
gu~tus 1915, 1)0

, 73 (Nede,·landsch Staatsblad 
n°. 367) ; 

20. artikel 12, sub b, van het reglement op 
het verleenen van pensioenen en van onder
standen voor eens aan de Europeesche en met 
dezen gelijkgestelde militairen beneden den 
rang van onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger, vastgesteld bij Ons besluit van 
17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch Staatsblad n°. 
299), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit ,an 
2 Augustus 1915, n°. 73 (Nederlandsch Staats
blad n°. 367); 

3°. artikel 5 van het reglement op het toe
kennen van pensioen en onderstand aan de 
Europeesche en aan de daarmede gelijkgestelde 
officieren van de landmacht in Nederla11d.•ch
Indie, . vastgesteld bij het Koninklijk be-sluit 
van 1 December 1879, n°. 34 (Indisch Staats
blad 1880, n°. 22), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 13 Juli 1915, n°. 17 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 332), wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende: 

Mede komt als diensttijd in aanmerking, de 
tijd gedurende welken iemand, zonder N eder
landscb-Indisch burgerlijl~ ambtenaar te zijn 
geweest, burgerlijke bezoldiging, toelage, dag
geld en andere doorloopende inkomsten ten 
laste van de begrooting van Nede,·landsch-Indie 
heeft genoten mits die tijd onmiddellijk is ge
volgd door eene militaire verbintenis of, wan
neer niet onmiddellijk door zoodanige verbin
tenis gevolgd, ten minste een jaar achtereen 
heeft geduurd. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi-
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nister van Oorlog, den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 14den Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 29 Febr. 1916.) 

14 Februari 1916. BESLUIT, boudende macb
tiging tot uitgifte van scbatkistbiljetten 
en scbatkistpr<imessen, 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°. J85). S. 70. 

14 Februari 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
bet besluit a. van 30 April 1910 betreffende 
surnumerairs bij de administratie der 
directe belastingen, invoerrecbten en accijn
zen en b. van 30 Maart 1904, boudende 
nienwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrecbten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11 Februari 1916, n°. 133, afdee
ling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Art. 8 van Ons besluit van 30 April 
1910, n°. 55, wordt geiezen als volgt: · 

De surnumerairs genieten eene jaarlijksche 
bezoldiging van f 720, welk bedrag tot f 1200 
wordt verboogd wanneer zij aan bet vak
examen bebben voldaan. 

De verhooging van bezoldiging gaat in met 
den eersten dag der maand volgende op die 
waarin de uitslag van bet examen door Onzen 
:Minister van Financien is bekend gemaakt. 

2. In artikel 87 van Ons besluit van 30 Maart 
1904, n°. 19, wordt f 60 vervangen door f 25. 

3. Dit besluit treodt in werking 1 Juni 1916. 
Onze Minister van Financien is b·eJast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenbage, den 14den Februari 1916. 
WILHELMI"IA. 

De Ministe,· van Financien, ANT. VAN GIJN. 

14 Febrw,ri 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Uit bet bij de behandeling der Ongeval
lenwet 1901 in de 2• Kamer der Staten-Ge
neraal bij de totstandkoming van art. 61 
voorgevallene in verbaiid ook met de artt. 20, 

21 en 2:l dier wet is af te leiden, dat de 
wetgever kleine en onbeteekenende ver
wondingen niet als ongevallen beeft willen 
bescbouwd zien. 

Derbalve is gerequireerde, nu bij dag
vaarding omtrent b:et aan S. overkomen 
ongeval alleen was gesteld, dat deze aan 
de recbterband werd verwond, terecbt van 
recbtsvervolging ontslagen. 

(Ongevallenwet 1901- art. 61.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. 
0

Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratania, C. 0. Segers, 
Jbr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recbtbank 
te Zutphen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Recbtbank te Zutpben van 
24 November 1915, boudende bevestiging van 
een vonnis van het Kantongerecbt te Deventer 
de dato 4 October 1915, waarbij P. H, v. G., 
oud 50 jaar, directeur der N. V. ,,Capsulen
fabriek Deventer", wonende te Deventer, van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Het bestreden vonnis bevestigde in allen 
deele bet in eersten aanleg gewezen vonnis, 
waarbij overeenkomstig de telastelegging en 
met beklaagde's schuld bieraan wettig en_over
tuigend bewezen was verklaard, dat deze als 
directeur der N. V. Capsulenfabriek Deventer, 
uitoefenende het verzekeringsplichtig bedrijf 
van capsulenfabrikant, welk bedrijf uitgeoefend 
werd in de gemeente Deventer, alwaar hij 
beklaagde, zijn woonplaats had, niet v66r 
19 December 1914 tegen bewijs van oiltvang~t · 
aangifte beeft gedaan door inlevering van een 
ingevuld formulier in duplo ten kantore der 
posterijen te Deventer van het ongeval, over
komen aan M. S., toen deze· in loondienst voor 
gemelde onderneming op 27 October 1914 des 
namiddags omstreeks half 6 bezig was met een 
verricbting voor bet stof- en metaalvrij maken 
van een bus, bestaande uit eene verwonding 
aan de recbterhand, docb waarbij de beklaagde 
te dier zake vari alle rechtsvervolging was 
ontslagen, daar het ten laste gelegde-niet straf
baar werd geoordeeld als -niet betreffende een 
ongeval in den zin der Ongevallenwet 1901. 
Dit oordeel was bierop gegrond, dat door het 
ter terecbtzitting gebouden onderzoek naar de 
meening van den Kantonrechter was komen 
vast te staan, dat de verwonding van S., gelijk 
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uitvoerig betoogd werd, slechts was van geringe 
en onbeduidende beteekenis. 

Bij tijdig ingediende memorie stelt de heer 
requirant hiertegen als cassatiemiddel voor : 
,,Schending der wet door verkeerde toepassing 
van art. 61 der Ongevallenwet 1901, waarin 
geen onderscheid wordt gemaakt tusschen 
ernstige en niet ernstige ongevallen en in het 
algemeen de verplichting tot aangifte wordt 
neergelegd.". 

Blijken:s de me~orie is het beroep ingesteld 
ten einde in hoogste instantie eene beslissing 
te verkrijgen. Indien het de bedoeling was, het 
oordeel · van den Hoogen Raad te vernemen 
over de vraag, of elk letsel, hoe gering ook, 
reeds moet worden beschouwd als een ongeval 
in den zin der aangehaalde wet, dan was· dit 
beroep niet noodzak_elijk, daar toch deze vraag 

· reeds is beslist, en wel in ontkennenden zin, bij 
Uw arrest van 16 Maart 1914 (W. 9635) (N. J. 
1914 bl. 755, Red.), gewezen overeenkomstig 
mijne conclusie. Indien het echter de bedoeling 
was, eec1e beslissing uit te lokken omtrent de 
ligging der grenslijn tusschen ongevallen die 
wel en die niet onder bedoelde wet vallen, clan 
vrees ik, dat deze zaak hiertoe evenmin ge
schikt is als die, waarop Uw zoo even aangehaald 
arrest betrekking had. 

Evenals in die zaak toch heeft ook in deze de 
rechter, die de dagvaarding had uit te leggen, 
het daarin voorkomende woord ,,ongeval" 
niet opgevat in den beperkten zin, dien dit 
woord volgens hem in de Ongevallenwet 1901 
heeft, doch in den meer algemeenen zin van het 
spraakgebruik. •Immers ware het anders, 
clan had hij niet kunnen komen tot een ontslag 
van rechtsvervolging, doch had hij den be
klaagde moeten vrijspreken. Als maatstaf 
van het meer of minder ernstige van het teweeg
gebrachte letsel, zooals dit was ten laste gelegd, 
bleef dus niets meer over dan de omschrijving 
daarvan in de dagvaarding, te weten clat dit 
had bestaan in eene verwonding aan de rechter
hancl. Het komt mij clan ook voor, dat de 
beschouwingen in het bevestigde vonnis gewijd 
aan den minder ernstigen aarcl van dit letsel, 
welke hun grondslag vinden in wat daarom
trent ter terechtzitting is verklaarcl, als motie
ven voor het uitgesproken ontslag van rechts
vervolging niet ter zake dienende zijn, daar 
het al of niet strafbare van het ten faste gelegde 
alleen kan worden bepaald door den inhoucl 
der telastelegging. 

Waar nu de telastelegging ten opzichte van 
het letsel niets anders inhoudt, dan dat dit 
heefi bestaan in eene niet nader omschreven 

verwonding cler rechterhancl, is niettemin 
het ontslag van rechtsvervolging terecht uit: 
gesproken, wanneer mag worclen aangenoni.en, 
dat niet alle, cloch alleen kleine en onbetee
kenencle verwondingen als ongevallen in den 
zin der wet kunnen worclen beschou~d. Gelijk 
ik reeds vermeldde, heeft Uw Raad aldus nog 
bij arrest van 14 Maart 1914 beslist en zulks 
overeenkomstig mijne conclusie, waarnaar ik 
de vrijheid neem te verwijzen en waaraan ik 
niet veel heb toe te voegen. Sedert heeft Mr. 
I. Mortier Hijmans een antler gevoelen ver
dedigd in een artikel in W. 9816, geschreven 
naar aanleiding van een in W. 9807 opgenomen 
vonnis, door denzelfclen Kantonrechter, die ook 
in deze zaak in eersten aanleg oordeelcle, ge
wezen in eene zaak, welke met de onderhavige 
eene alleropmerkelijkste overeenkomst ver
toont. Het betoog ·van Mr. Hijmans heeft 
echter mijne meening niet gewijzigd. Het 
berust op eene onderscheiding tusschen de ver
plichting, opgelegd in het eerste lid van art. 61 
der Ongevallenwet, na !wt ongeval geneeskundige 
hulp in te roepen, en die opgelegd in het tweede 
lid van dat artikel, van het gebeurde aangifte 
te d_oen. Hierbij wordt echter naar mijne 
meening over het hoofd gezien, dat volgens het 
tweede lid alleen na een ongeval van het ,,ge
beurde" aangifte moet worden gedaan, zoodat 
ook dit voorschrift wordt beheerscht door de 
beteekenis welke aan het woord ongeval in de 
wet behoort te worden gehecht. 

Al kan ik mij derhalve niet geheel vereenigen 
met de motieven van het in deze zaak door den 
Kantonrechter gewezen vonnis, zoo komt het 
mij toch voor, dat daarbij de beklaagde tereoht 
van alle reohtsvervolging is ontslagen, en dat 
het bestreden vonnis, -waarbij deze uitspraak 
is bevestigd, dus juist is gewezen. Ik con
cludeer clan ook tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie ooncl. adv.-gen.) ; 

0., dat bij het bevestigde vonnis des Kan
tonrechters ten laste van gerequireerde met 
diens , schuld daaraan wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, dat hij als directeur der 
N. V. Capsulenfabriek Deventer, uitoefenende 
het verzekeringsplichtig bedrijf van ca,psulen
fabrikant, welk bedrijf uitgeoefend werd in de 
gemeente Deventer, alwaar hij zijn woonplaats 
had, niet v66r 19 December 1914 tegen bewijs 



73 16 F E B R (J A ll I. 1916. 

,van antwoord, aangifte heeft gedaan door 
inlevering van een ingevulcl formulier ten 
kantore der posterijen te Deventer van het 
ongeval, overkomen aan M. S., toen deze in 
loomlienst voor gemelde onderneming op 27 Oc
tober 1914 des namiddags omstreeks half zes 
uur bezig was met eene verrichting voor, het 
stof- en metaal vrijmaken van een bus, bestaan
de in eene verwonding aan de rechterhand ; 

0., dat de Kantonrechter dit feit echter niet 
strafbaar heeft verklaard en den gerequi
reerde van alle rechtsvervolging heeft ont
slagen en zulks op grond daj; het aan S. over
komen ]etsel niet van ernstigen aard was -
immers slechts bestaan heeft in eene snede in 
den vinger, waarvoor geneeskundige hulp niet 
noodzakelijk was, hij zijn gewone werk kon 
blijven verrichten, zijn loon geregeld heeft 
gebeurd en het ongeval geen enkel nadeelig 
gevolg voor hem heeft gehad - dit niet was 
een ongeval in den zin der Ongevallenwet 1901 
en art. 61 dier wet gerequireerde dus niet tot 
de·bij dagvaarding bedoelde aangifte verplichtte, 
daar, gelijk uit de bespreking van een in den loop 
der beraadslagingen ingetrokken amendement 
Drucker blijkt, de wetgever niet als ongevallen 
beschouwd wil zien kleine onbeteekenende ver
wondingen, welke geneeskundige hulp niet 
noodig maken en op des werkmans arbeids
praestatie zonder invloed zijn, terwijl ook niet 
uit eenige andere wetsbepaling de strafbaar
heid van het bewezen verklaarde volgt ; 

0., dat tegen deze bij het bestreden vonnis 
bevestigde beslissing is gericht het voorgestelde 
cassatiemiddel, waarbij tot toelichting is aan
gevoerd dat genoemd art. 61 het onderscheid 
tusschen ernstige en niet einstige ongevallen 
niet kent, maar in het a]gemeen de verplichting 
tot aangifte oplegt : 

dat dit middel echter is ongegrond omdat 
uit het bi de behandeling der Ongevallenwet 
1901 in de-2• Kamer der Staten-Generaal bij de 
totstandkoming van genoemd artikel voorge
vallene, in verband ook ip,et de artt. 20, 21 
en 22 dier wet, is af te leiden dat de wetgever 
kleine en onbeteekenende verwondingen niet 
als ongevallen heeft ,villen beschouwd zien en 
derhalve gerequireerde, nu bij dagvaarding 
omtrent het aan S. ~verkomen ongeval alleen 
was gestelcl dat deze aan de rechterhanJ werd 
verwond, terecht van rechtsveryolgin5 is ont
slagen; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jnr.) 

6 Februari 1916. BESLUI'l', tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 29 April 190& 
(Staatsblad n°. 122) tot organisatie van het 
personeel voor den dienst der Landsge
bouwen. S. 71. 

WIJ WlLHELMlN A, 1':NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterst~at van 7 Januari 1916, L•. A., afdee
ling W aterstaat ; 

Den Raad van State gehoord, .(ad vies van 
1 Februari 1916, no. 48); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 14 Februa1i 1916, L•. F, afdee
ling Waterstaat; 

Hebben goedgeyondeµ en verstaan : 
te bepalen: 
dat het Koninklijk besluit van 29 April 1908: 

(Staatsblad n°. 122) tot organisatie van het per
eoneel voor den dienst der Landsgebouwen 
zal worden gewijzigd als volgt : 

In de zinsnede volgende op het bepaalde 
sub a (;o, worden tusschen de woorden .,zoo
veel" en ,,tijdelijke" ingevoegd de v.:oorden: 
,, tijdelijke Ingenieurs en". 

In de daarop volgende zinsnede, eerste lid, 
vervallen de woorden: ,,adjunct-Rijksbouw· 
meesters", terwijl mede vervalt het tweede 
lid van die zinsnede luidende: ,,voor de adjunct
Rijksbouwmeesters na 2, 4, 6, 8 en 10 jaar 
dienst in dien rang tot f 2200,-;-; f 2400.-; 
f 2600.-; f 2800.-; en f 3000.- 's jaars". 

Achter deze zinsnede volgt eene nieuwe 
luidende : ,, Bij vaste aanstelling in een der 
betrekkingen bij de Landsgebouwen, in dit 
besluit bedoeld, waarin de betrokken ambte- ' 
naar reeds tijdelijke diensten heeft bewezen, 
die voor de toekenning van pensioen in aan
merking zijn gebracht, wordt door Ons bepaald 
welk gedeelte van den tijd, gedurende welken · 
deze tijdelijke diensten zijn verricht, in aan
merking komt als dienst, die aanspraak geeft 
op periodieke rangs- en tractementsverhoo• 
ging." 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscourant waarin het is 
geplaatst. 

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

Amsterdam, den 16den l<'ebruari. 1916. 
WILHELMINA. 

De lliinister van TVaterstaat, 0. LELY. 

( Uitgeg. 7 JJiaart 1916.) 
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!16 Februari 1916. MISSIVE van den Minister i 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
declaratien wegens daggeld. 

Uit de declaratien wegens door Burgemeesters 
:ingevolge het ,, Voorschrift betreffende dienst
reizen, enz." betaalde daggelden, ad f 0.25, 
-of verstrekte i nkwartiering, blijkt niet steeds 
-of de gedeclareerde bedragen betrekking hebben 
-0p verstrekkingen aan dienstplichtigen der 
Militie, dan wel aan landstormplichtigen. 

Vermits de kosten van aan beide categorieen 
-van dienstplichtigen gedane verstrekkingen uit 
-verschillende artikelen der Oorlogsbegrooting 
worden gekweten, mag eene nadere aanwijzing 
•omtrent degenen aan wie daggeld·is uitbetaald, 
•of te wier behoeve inkwartiering is verstrekt, 
niet ontbreken. 

Zoodanige aanwijzing zou kunnen worden 
:gesteld door in de eerste kolom der declaratie 
na het woord ,,Landmacht" tevens te vermelden 
,,:Militie" of ,,Landstorm", al naar mate de 
dienstplichtigen tot een dezer ea tegorieen 
behooren. (W. v. d. B. A.) 

17 Febi·uari 1916. BESLUIT, tot nadere WIJZI• 
ging van het ·Koninklijk besluit van 7 Fe
briiari 1906 (Staafsblad n• .. 22), gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 25 Mei 1909 
(Staatsblad n•. 127), 7 Juli 1910 (Staatsblad 
n•. 196), 11 J anuari 1912. (Staatsblad n•. 9) 
-en 2 Juli 1912 (Staatsblad n•. 211), tot nadere 
uitvoering van de artt. 6, eerste lid, en 35, 
eerste lid, van de Drankwet (Staafsblad 1904, 
no. 235 ). S. 72. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 20 December 1915, n•. 14160, Afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende, dat aaovulling en wijziging 
wenschelijk is gebleken van Ons besluit van 
7 Februari 1906 (Staafsblad n°. 22), gewijzigd 
bij Onze besluiten van 25 Mei 1909 (Staatsblad 
n°. 127), 7 Jnli 1910 (Staatsblad n°. 196), 11 
Januari 1912 (Staatsblad n°. 9) en 2 Juli 1912 
1_8taatsblad n•.- 211), tot nadere uitv:oering van 
<le artikelen 6, eerste lid, en 35, eerste lid, 
van de Drankwet (Staatsblad 1904 no. 235); 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
. J anuari 1916, no. 69) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
. Zaken van 8 Februari 1916, n°. 1197, Afdeeling 
Volksg~zonilheirl en Armwczcn; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Tusschen <le artikelen 7 en 8 van Ons 

bovenaangehaald besluit wordt een nieuw ar. 
tikel ingevoegd, luidende als volgt : 

Art. 1a. In 'de localiteit mogen niet aanwezig 
zijn vaste of verpla!ttsbare schotten, schermen, 
gordijnen of andere afscheidingen, hooger dan 
1.25 M. van den vloer af gemeten, die van de 
localiteit een dee!, waarin zich een deur be
vindt, die, al of niet rechtstreeks; van den 
openbaren weg toegai:ig geeft tot de localiteit, 
afzonderen, tenzij dit dee! der localiteit niet 
meer ruimte bevat dan noodig is voor het 
draaien van de deur. 

Het eerste lid van artikel 8 van Ons voor
meld besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Van iedere der bepalingen van de artikelen 
3-7a kan, op schriftelijk verzoek, afwijking 
worden toegestaan door den Inspecteur voor 
het toozicht op de naleving van de Drankwet, 
binnen wiens ambtsgebied de ''locali teit, voor 
welke afwijking wordt verlangd, gelegen is." 

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 geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat geliJktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden · gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 17den J<'ebruari 1916. 

WILHELMINA. 

De ~'l'Iinister van Staat, 
lliinister mn Binnenlandsche Zaken, 

CottT V·. D. LINDEN. 

. ( lfitgeg. 2 Maart 1916.) 

17 Fobruari 1916. WE1·, houdende verhoo• 
ging van de koloniale huishoudelijke be
grooting van Curai;ao voor het <lienstjaHr 
1915. s. 73. 

17 Februa,·i 1916. WET, houdende nadere 
verhooging van het eljde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 74. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd . 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de !Ude afdeeling en het eindcijfer van dat 
hoofdstuk verhoogd met f 30,000 . 
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17 Februari 1916. WE'l', tot goedkeuring van 
de overeenkomst, den 24sten Februari 1915 
door den Minister van Landbouw, Nijver
heid en - Handel aangegaan met den Ko
ninklijken Hollandschen Lloyd, tot nadere 
wijziging van de met het Oomite tot re
organisatie der Zuid-Amerikalijn onder 
dagteekening van 15 November 1906 ge
sloten overeenkomst, aangevuld bij nadere 
overeenkomst van 18 ,Tuni 1907, betref
:fende het onderhouden van een stoom
vaartdienst onder Nederlandsche vlag tus
schen Nederland, Brazilie en Argentinie, 
goedgekeurd bij de wet van 29 November 
1907 (Staatsblad n°. 309). S. 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 

Alzoo. wij in overweging genomen hebben, 
dat het wensd1elijk is, dat door de wet worde 
bekrachtigd de door den Minister van Land
bom~, Nijverbeid en Handel met den Konink
lijken Hollandschen Lloyd onder dagteekening 
van 24 Februari 1915 gesloten overeenkomst 
tot nadere wijziging van de door voornoemden 
Minister met bet Oomite tot reorganisatie der 
Zuid-Amerikalijn gesloten overeenkomst van 
15 November 1906, zooals ::lie luidt met in
acbtneming van de wijzigingen, aangebracbt 
bij nadere overeenkomst van Iii Juni 1907, 
betreffende bet onderhoudc,n van eenen stoom
vaartdienst onder N ederlandscbe vlag tusscben 
Nederland, Brazilie en Argentinie, goedge
keurd bij de wet van 29 November 1907 (Staats
blad n•. 309); 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in afschrift bij deze, wet ge, 

voegde nadere overeenkomst, den 24sten Fe
bruari 1915 door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aangegaan met den 
Koninklijken Hollandschen Lloyd, wordt goed
gekeurd. 

2. De in duplo opgemaakt~ overeenkomst, 
bij artikel 1 vermeld, wordt gratis geregistreerd 
en is, evenals de daaruit voortvloeiende be
i;alingen, vrij van de belling der bij de wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n•. 80) bedoelde 
kanselarijleges. 

Lasten en bevelen, em:. 

Gegeven te Amsterdam, den 17den Fe
bruari 1916. 

WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 29 Febr. 1916.) 

AFSOHRIFT van de oi:ereenkomst den 24 
Februari 1915 gesloten met den Konink
lijken Hollandschen Lloyd, te Amsterdam. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, barideleilde namens den Staat der Ne
derlanden, ter eene zijde, en de Koninklijke 
Hollandscho Lloyd, te Amsterdam, vertegen
woordigd door zijne directie, en !'net goed
keuring van zijne commissarissen, blijkens hun 
besluit van 24 Februari 1915, ter andere zijde, 
zijn overeengekomen de uavolgende wijziging 

-te brehgen - behoudens bekrachtiging door 
de wet - in de overeenkomst aangegaan onder 
dagteekening van 15 November 1906, gewijzigd 
bij nadere overeenkomst van 18 .Juni 1907, 
tusschen den Minister van Landbouw, Nijver
heid en. Handel, ter eene zijde, en bet Oomite 
tot reorganisatie, der Zuid-Amerikalijn, ter 
andere zijde (door welk comite de uit deze 
overeenkomsten voortvloeiende rechten en ver
plicbtingen aan den Koninklijken Hollandschen 
Lloyd zijn overgedragen). 

In artikel 6 wordt tusscben bet eerste en bet 
.tweede lid ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

,,lbis. In afwijking in zooverre van het be
paalde bij het vorige lid,. wordt van de gelden, 
welke blijkens de afrekeningen van de transit
kosten tusschen de Nederlandsche· Postadmi
nistratie en de· Postadministratien van andere 
Staten wegens het vervoer van de brievenmalen 
en van de voorwerpen der pakketpost door de 
stoomschepen van den Koninklijken Holland
schen Lloyd ten voordeele komen van de 
NP.derlandscbc Postadministratie, de helft nit
gekeercl aan bedoelde stoomvaartmaatschappij, 
terwijl de andere helft wordt geacht door die 
stoomvaartmaatschappij aan den Staat te zijn 
terug betaald ter afiossing van het van den 
Staat genoten en nog niet terugbetaalde voor
scbot," 

Deze wijziging wordt geacbt op 1 Januari 
1914 in werking te zijn getreden. 

's-Gravenbage, 24 Februari 1915. 
Amsterdam 

De Min. van Landbouw, Nijverheid e1t Handel, 
(get.~ PosTRUM.A.. 

Koninklijke Hollandsche Lloyd, 
De Directie, 

(get.) WILMINK. 

(get.) MEURS, 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Genera-al van het Depa,·tement van 

Landbouw, Nfjverheid en Handel, 
VERSTEEG. 
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17 Februari 1916 .. HESLUIT, 'houdende bepa
lingen betreffende het vervoer en de neder
lage van goederen. S. 76. 

WIJ WILHELM.IN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien, van 15 Februari 1916, no. 193, afdee
ling In voerrechten ; 

Gezien artikel 1 der wet van 31 December 
l915, Staatsblad n°. 533; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Voor de toepassing van de artike

len 2 en 9 der wet van 31 December 1915, 
.Staatsblad n•. 533, warden aangewezen : 

1. Van het grondgebied des Rijks, gelegen 
tusschen de naar aanleiding van artikel 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) vastgestelde linie eenerzijds 
en het vreemde grondgebied anderzijds : 

a. in de provincie Gronin_qen het geheele 
gebied; · · 

b. in de provincie Drente het geheele gebied; 
c. in de provincie Overijssel. het geheel~ ge

bied met uitzondering van de gedeel.ten lig
gende- in de gemeenten den Ham en Arnbt
Ornmen; 

d. in de provincie Gelderland het geheele 
gebied, met uitzondering van de gedeelten lig
gende in de gemeenten Neede en Borculo, het 
gebied ten Noorden van den spoorweg Arn· 
hern-Zevenaar-Didam-Wehl en het gebied 
gelegen benoorden de Waal, tusschen deze 
rider en den Rijn; 

e. in de provincie Lirnburg het geheele gebied; 
f. in de µrovincie Noordbrabant het geheele 

gebied; 
g. in de provincie Zeeland het geheele gebied. 
2. Van het grondgebied· des Rijks gelegen 

tusschen de naar aanleiding van artikel 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n•. 38)

0 

vastgestelde linie en de zee: 
a. de eilanden Ameland, Schiermonnikoog en 

Rot/uni; 
b. de Friesche Wadden benoorden Harlingen, 

de Groninger Wadden, de Lauwerszee en de 
Dollard. 

3. Van de vVesterschelde, het gedeelte ten 
Oosten van de haven van Walsoorden. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 April1916. 
Om,;e Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal warden 
geplaatst. 

Amsterdam, den 17den Februari 1916. 
WILHELM.IN A. 

De Minister van Financii!n, ANT. VAN GIJN. 

(Uitge,q. 7 JJf aai·t 1916.) 

18 Februari .1916. BESLUlT, houdendc wijzi
ging van het Koninklijk Besluit van l No
vember 1915 (Staatsblad n•, 456). S. 77. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 
Overwegende, dat het in h,;it belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van staniol en 
capsules 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 11 .Februari 1916, 
Kabinet, Litt. u19; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 .Februari 1916, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 .Februari 1916, Ka
binet, Litt. !23 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Het Eenig Artikel van Ons· Besluit van 

l November 1915 (Staatsblad n°. 456), wordt 
gelezen als volgt: 

De uitvoer van tin en tinlegeeringen, als 
grundstof en bewerkt, tenzij gebruikt als on
derdeel van eenig vervaardigd artikel, waarvan 
tin of tinlegeering geen hoofdbestanddeel 
vormt, .is verboden van den dag der afkondi
ging van dit ·Besluit. Of van eenig artikel 
tin of tinlegeering een hoofdbestanddeel vormt,. 
wordt zoo noodig door Onzen Minister van 
Financien bcslist. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk: 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

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

Amsterdam, den 18den .Februari 1916. 

WILHELM.IN A. 

De .ilfinister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financien, ANT. v. GIJN. 

De 211in. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 21 Febr. 1916.) 

19 Februari 1916. BESLUIT, houdende afwij
king van artikel 7 van de Regeling van 
de bevordering, het ontslag en het op
non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren bchoorende bij de Nederlandsch
Indische landmacht_ (Staatsblad 1910, n°. 
278, Indisch Staatsblad 1910 n°. 592). S. 78. 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van 0nzen Minister van 

Kolonien van 31 Januari 1916, Afdeeling C2, 

no. 32; 
Den Raad van State gehoord (advies van 8 

Februari 1916, n°. 20); 
Gezien het nader rapport van' Onzen voor

noemden Minister van 16 Februari 1916, Af
<leeling C2, n°. 60; 

Nog gezien de wet van 15 Januari 1916, tot 
aanvulling van de wet van 21 Juli 1890 (Staats, 
olad n°. 126), tot regaling van het _militair 
onderwijs bij de landrnacht, voor zoover daarbij 
<le opleiding voor den officiersrang en de hoo
gere vorming van den officior zijn betrokken ; 

alsmede, 
de regeling van de bevordering, het ontslag 

en het op non-activiteit stellen van de ·Euro· 
peesche offioieren behoorende tot de N eder
landsch-Indisohe landmacht, vastgesteld bij 
Ons besluit van 8 September 1910, n°. 39 
(Indisch Staatsblad no. 592), en laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 13 Juli 1915, n°._ 17 
(Indisch Staatsblad n•. 580); · 

Reuben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Een ig artike l. 

Met afwijking van bet bepaalde in artikel 7 
van de bovenaangebaalde regeling in Indisch 
Staatsblad 1910, n•. 592, zal de ouderdom in 
rang voor de bevordering en de rangschikking 
van de bij de verschillende wapens en diensten 
van de Nederlandscb-Indische landmacbt be
noemde of te benoemen 2de luitenants, die 
alsnog moeten volgen den applicatiecursus, 
bedoeld in de artikelen 32bis en 39bis van de 
wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad n•. 126), zooals 
die wet laatstelijk is il.angevuld bij de wet van 
15 Januari 1916 (Staatsblad n•. 31), door Ons 

'opnieuw worden bepaald na afloop van het na 
bet doorloopen van dien cursus door hen a£ 
te leggen examen. , 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
· de uitvoering van dit besluit, dai in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen· ~Iinister van 
Oorlog en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Februari l!-!16. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Kolonien, TH.· B. PLEYTE. 

(Uit_qeg. 2 Maart 1916.) 

19 Februari 1916. MISSIVE van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betre:ffende het verkrijgen van Arbeiter
legitimationskarte. 

Ik heb de eer het volgende onder Uwe aan
dacbt te brengen. 

Nederlandsche arbeiders in Duitscbland wa
ren tot dusver gedwongen tot bet _bekomen 
eener ,,Arbeiterlegitimationskarte" hunne pas
poorten of nationaliteitsbewijzen aan de Duit
sche autoriteiten af te geven. Zij kregen deze 
legitimatiepapieren, zonder welke zij niet reizen 
konden, eerst na 6 weken of nog later terug, 
hetgeen bun gioote moeilijk)leden bezorgde. 

Teneinde deze bezwaren te voorkomen, heb 
ik besprekingen gevoerd met de Duitsche 
Regeering, welke tbans tot overeenstemming 
hebben geleid. 

Eene regeling is getroffen o·p dezen grondslag, 
dat voortaan voor het opmaken van de ,,Arbei
terlegitimationskarte" niet meer afgifte van het 
paspoort wordt vereischt, maar dat genoegen 
wordt genomen met eene door den betrokken 
Nederlandschen consulairen ambtenaar speciaal 
voor di t doel af te geven verklaring. De afgifte 
eener zoodanige verklaring zal door den con
sulairen ambtenaar op het paspoort worden 
aangeteekend. · 

Beleefd ~oep ik Uwe welwillende tusschen
komst in, opdat bij de uitreiking van paspoorten 
aan arbeiders, die naar Duitschland wenschen 
te vertrekken, bun er op worde gewezen, dat 
zij ter' verkrijging van eene ,,Arbeiterlegiti
mationskarte" _ zich vooraf tot den bevoegden 
Nederlandschen consulairen ambtenaar zullen 
moeten wenden teneinde de bovenv.ermelde 
verklaring te bekomen. De betrokkenen ZOU

den uitdrukkelijk kunnen worden gewaar
schuwd hunne paspoorten niet uit handen te 
geven, aangezien thans, nu voor het opmaken 
der arbeiderslegitimatiekaarten de inlevering 
der passen niet meer wordt vereischt, de 
Duitscbe autoriteiten ook kunnen vorderen, dat 
de paspoorten steeds op verlangen warden 
getoond. (Gem.-stem.) 

19 Februari 1916. MISSIVE ,;an ·den l'llinister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten, betre:ffende adviezen omtrent 
toepassing van art. 53 der Lageronderwijs
wet. 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van het ontwerp van hoofd
stuk V der Staatsbegrooting voor het loopende 
jaar is de klacht geuit, dat in de adviezen van 
Gedep. Staten omtrent de toepassing van art. 53 
det wet op het L. 0. niet altijd voldoende 
motieven zijn opgenomen, waaruit de nood
zakelijkheid van het toekennen • van buiten
gewoon subsidie blijkt. 
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Naar aanleiding daarvan heh ik de eer voor 
zooveel noodig Uw college uit te noodigen 
Uwe adviezen steeds zoo in te richten, dat zij, 
zonder verwijzing naar andere stukken, op zich 
zelf een geheel vormen en alle noodige motivee
ring bevatten. 

Mede ter_ bevordering daarvan is het mij 
wenschelijk voorgekomen voor deze adviezen 
een nieuw model vast te stellen, waarvan een 

·exemplaar hierbij gaat. In die gevallen, waarin 
door Uw college in afwijzenden zin wordt gead
viseerd, kunnen de uitvoerige gegevens volgens 
dit model desgewenscht achterwege worden 
gelaten, _en kan met eene meer algemeene moti
veering van Uwe meening worden volstaan. 

Het zal mij aangenaam zij·n bij elk advies, 
waarbij door Uw college in overweging wordt 
gegeven subsidie toe te kennen, een overzicht 
van de kosten van het lager onderwijs der 
gemeente aan te treffen volgens het eveneens 
hierbij gevoegde model. (Gem.-stem.) 

23 Februari llilti. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het bij de Koninklijke be
sluiten van 4 J uni 1878 (Staatsulad n•. 86), 
22 Juli 1893 (Staatsblad n°. 119), 28 Juli 
1894 (Staatsblad n°. 140), 26 April 1896 
(Staatsblad n•. 77), 13 Mei 1896 (Staatsblad 
n°. 78), 24 Juli 1901 (Staatsblad no. 196) 
en 24 December 1909 (Staatsblad n°, 411) 
gewijzigde Koninklijk besluit van 27 April 
1877_ (Sfaatsblad n°. 87), waarbij de in de 
artt.131, 137 en 141 der hooger-onderwijswet 
bedoelde examens en promotien zijn vast
gesteld. S. 79. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, -Minister van Binnenlandscbe Zaken van 
3 Januari 1916, n°. 17187/3, afdeeling Onderwijs; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 April 
1877 (Staatsblad n°. 87), 4 J uni 1878 (Staats-

1 

blad n°. 86), 22 Juli 1893 (Staatsblad n°. 119), 
28 Juli 1894 (Staatsblad n•. 140), 26 April 1895 
(Staatsblad n•. 77), 13 Mei 1896 (Staatsblad n•. 
78), 24 Juli 1901 (Staatsblad n°. 195) en 24 
December 1909 (Staatsblad n•. 411); 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
de~ Rijks-universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Februari 1916, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Februari 1916, n•. 
2070, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen :-
Art. I. In paragraaf 2 van artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 27 April 1877 
(Staatsblad n•. 87), zooals dat sedert is gewij
zigd, wordt onder B de aanhef van -het tweede 
lid gelezen·: ,,Het doctoraal examen A omvat :" 

Na het derde lid onder B warden vijf nieuwe 
leden ingevoegd, luidende als volgt : 

,,het doctoraal examen B omvat: 
a. het ·staatsrecht; 
b. de staatsinstellingen van N ederland en 

zijne kolonien en overzeesche bezittingen ; 
- c. de hoofdtrekken van het volkenrecht ; 

d. het Mohammedaansche recht en de 
overige volksinstellingen en gebruiken in Ne
derlandsch-Indie ; 

e. de hoofdtrekken van het N ederlandsch-
Indisch burgerlijk-, handels- en strafrecht; 

f. de staathuishoudkunde ; 
g. de theorie der statistiek. 
De vakken onder a en b vormen het eerste, 

die oncler c, d, e, f en g het tweede gedeelte 
van het examen. 

Het examen A of B wordt afgelegd naar 
keuze van den candidaat. 

o·p de diploma's dezer tweeerlei doctorale 
examens wordt aaugeteekend, of het exapien 
A of B is afgele'gd. 

De na de promotie uit te reiken doctorale 
diploma's zijn eensluidend. 

Art. II. In artikel 3 van het Koninklijk 
besluit bedoeld in het vorig artikel worden 
na de woorden : ,,in dezelfde faculteit" inge
voegd de woorden: ,.of aan een der aanvullings
examens, bedoeld in de artikelen 24 en 24a, 
in de aldaar genoemde vereenigde faculteiten." 

Art. III. In het eerste lid van artikel 24 
van het Koninklijk besluit, bedoeld in artikel I, 
wordt achter het woord ,,aanvullingsexamen" 
tusschen baakjes ingevoegd het woord ,,facul-
teitsexamen". 

Art. IV. .Achter artikel 24, 'in het voor
gaande artikel bedoeld, wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 24bis, luidende als volgt : 

,,Doctorandi in de staatswetenschap, in de 
rechtswetenschap of in de taal- ·en letterkunde 
van den Oost-Indischen Archipel, die de be
voegdheid wenschen te verkrijgen om,- be
houdens nadere vereischten in bijzondere w:et
ten of verordeningen gevorderd, in Neder
landsch-Indie bij het binnenlandsch bestuur te 
worden benoemd, leggen voor de vereenigde 
f_aculteiten der recbtsgeleerdheid en der let
teren en wijsbegeerte een aanvullingsexamen 
(Indologisch examen) af in : 

a. de grondbeginselen der staathuisboud
kunde; 

I b. het Mobammedaansch recht en de overige 
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leeftijd zulk een omvang heeft genomen, dat 
in het belang van het onderwijs een ontsl'ag 
gewenscht moet· heeten ; dst uit het boven
titaande volgt, dat - al mag bij de beslissing 
-over al of niet ontslag van een ·onderwijv.er 
-rekening worden gehouden met het feit van 
het bereiken van den pensioengerechtigden 
foeftijd - ook een onderwijzer, die 65 of meer 
jaren telt, niet ontslagen zal mogen worden 
-dan wanneer gebleken is, dat zijne mindere 
geschiktheid znlks wenschelijk maakt ; dat 
-dan ook niet, gelijk Burgemeester en Wethou-
-ders beoogen - en met hen de Raad, die 
zich met hunne beschouwingen blijkbaar ver
-eenigde - het ontslag op 65-jarigen leeftijd 
-tot een regel mag worden gemaakt, waarvan 
,nitzondering- alleen wordt toegelaten, als het 
gemeentebelang het tegendeel eischt, doch om-

.. gekeerd het ontslag slechts gerechtvaardigd is, 
zoo het gemeentebelang het vordert ; dat mits
clien het raadsbeslnit, hetwelk zijn ee1;igen 
.grond vindt in het feit, dat de betrokkene 
.den pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt, 
niet voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van het besluit van Gecleputeerde Sta
cten de .Raad der gemeente 's-Gravenhage den 
·20sten October 1915 bij Ons in beroep is ge
'komen, aanvoerende, dat hij zich daarmede 
·niet kan vereenigen en derhalve vernietiging 
van dat besluit verzoekt, terwijl Burgemeester 
-en Wethonders in eene nadere - ongedag
teekende - memorie van toelichting, inge
komen bij Ons op 19 November 1915, aan

·voeren, dat volgens de beslissing van Geclepu
teerde Staten hot r3:adsbesluit zijn eenigen 

_grond zou vinden_,,in het bij de werklieden- en 
nmbtenarenreglementen der gemeente 's-Gra
venhage en bij de bebandeling der salaris
-regeling voor de leeraren van voorbereidend 
·11ooger en midclelbaar onderwijs door den 
Ra~d aanvaarde beginsel, dat aan den amb
·tenaar, die wegens den door hem bereikten 
leeftijd recht op pensioen kan doen gelden, 
-in den regel, zoo niet ·het gemeentebelang het 
tegendeel eischt, eervol ontslag wordt ver
leend" ; dat deze weergave van 's .Raads mo
-tieven minder juist schijnt, daar niet bloot 
om der consequentie wille tot het aangeval
len ontslag is overgegaan, doch we! dege
. Jijk omdat het gemeentebestuur van oordeel 
wa~ - en is - dat het gemeentebelang, 
i. c. het belang van het openbaar lager onder
wijs der gemeerite 's-Gravenhage, dat ontslag 
-vorderde ; dat de verwijzing naar vroegere 
regelingen derhalve niet een gemis aan mo
tieven bemantelde, integendeel, uit den aard 

der zaak in zich sloot een verwijzing naar de 
motieven, welke tot die regelingen hadden ge
leid ; dan ook in het bijzohder minder juist 
schijnt de voorlaatste overweging uit het be
sluit van Gedeputeerde Staten, waarin zij als 
him meening vaststellen, dat ,,het ontslag 
sleohts gerecbtvaardigd is, zoo het gemeente
belang het vordert" ; dat· de tegenstelling nl. 
niet is, dat Gedeputeerde Staten deze meening 
zouden zijn toegedaan, -tenwijl ,,omgekeerd" 
de Raad ook in andere gevallen tot ontslag 
zou ,venschen over te gaan ; dat Burgemees
ter en Wethouders en met hen de Raad, gelijk 
van zelf spreekt, de stelling aanvaarden, dat 
ongevraagd ontslag aan een ambtenaar slechts 
verleend mag worden, zoo het gemeentebelaug 
of eenig antler ~lgemeen belang dat vordert ; 
dat het verschil in opvatting tnsschen Pro
vinciaal en Gemeentebestnnr dns hierin ligt, 
clat het Gemeentebestunr in het algemeen van 
oordeel is, dat een onderwijzer, die den leef
tijd van 65 jaren heeft bereikt, in den regel 
niet meer de kracht, de frischheid van geest 
en de -veerkracht bezit, noodig voor een be
hoorlijke vervulling van zijn taak, en derhal
ve meent, dat de onderwijzer, die dien leef
tijd bereikt heeft, ontslagen dient te worden, 
zoo de wenschelijkheid van het tegendeel niet 
bepaaldelijk blijkt, terwijl daartegenover het 
Provinciaal Bestuur, de juistheid dezer stel
ling in het algemeen niet betwistend, noch
thans voor ieder geval in het bijzonder den 
eisch meent te moeten stellen, dat van de 
ongeschiktheid van den betrokken ambtenaar 
het pd1itieve bewijs worde bijgebracht ; dat 
het weinig betoog behoeft, dat het in den re
gel niet gewemcbt is, dat een onderwijzer 
!anger dan tot zijn 65ste jaar zijne betrekking 
waarneemt ; dat de wetgever zich op dat stand
punt plaatste, toen hij den onderwijzers op 
dien leeftijd recht op pensioen toekende ; dat 
door belanghebbenden sinds jaar en dag met . 
klem van redenen wordt betoogd, dat deze 
grens eer te hoog dan te !aag is gesteld ; dat 
ook de ervaring van het gemeentebestuur in 
dezelfde ricbting wijst ; dat het dan ook met · 
het oog zoowel op. het belang der betrokken 
personen zelven als op h.et belang van het 
onderwijs is, indien het gemeentebestuur de 
verplichting niet meent te knm:en aanvaar
den om in elk geval, ook nadat die' leeftijd 
is bereikt, van de ongeschiktheid nog het 
positieve bewijs te leveren ; dat de nitkomsten 
van het werk 'van den onderwijzer niet meet
en weegbaar zijn ; dat, zoo bewijsmateriaal 
moet worden verzameld om ook aan anderen, 
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. dan huu. die den onderwijzer bij de vervul
ling van zijn taak waarnamen, aan te toonen, 
dat zijrni geschiktheid voor verdere dienst
vervulling zoozeer is verminderd, _ dat daar
om ontslag gewettigd is, een onderz_oek_ zal 
moeten worden_ ingesteld, dat een marteling 
is zoowel voor den betrokken persoon als 
voor hem die bet instelt ; dat, zoo een ge, 
meentebestuur tot zulk een onderzoek niet 
wenscht over te gaan, de uitkomst zal · zijn, 
dat, wanneer een onderwijzer nief uit. ~igen 
beweging heengaat, wanneer de tijd . daartoe 
voor hem gekomen is, zijn gedwongen ontslag 
oerst . wordt doorgezet, wanneer _belangrijke 
schade aim het onderwijs is toegebracht ; dat, 
d aargelaten derhalve,- of, waar de wet zwijgt, 
oen ontslag, verleend alleen op grond dat 
de betrokken persoon den pensioengerechtig
den leeftijd bereikt heeft, niet voor goed
keuring vatbaar . zou zijn, door de strekking 
van het ontslagbesluit aldus te omschrijven, 
daaraan niet'voldoende recht wordt gedaan; 

. dat grondslag van het besluit is de ongeschikt
heid van de betrokken leerkracht, welke in
direct b_ewezen wordt door een beroep op het 
feit, dat .geen omstandi,qheden aanwezig zijn, 
welke het aannemelijk maken, dat voor lmn 
niet geldt, wat in de meerderheid der gevallen 
waat· is ,-, dat aan D. KANON ontslag is ver
leend als hoofd der open bare lagere school 
on der herhalingsschool O I aan de Sirtema-

-straat n•. 179 ; dat Gedeputeerde. Staten blij-
- kens. hunne beslissing van oordeel zijn, dat 
_ slechts .bet ontslag als hoofd der dagschool 
aan hunne . goedkeuring onderworpen is ; dat 
·oene beslissing ook omtrent dit punt, met be
trekking waartoe het gemeentebestuur zich 

. overigens van het uitspreken van e~n oordeel 
. me_ent te .mogen onthoud,eu, gewenscht is, om
dat te 's-Gravenhage voor benoeming en ont
slag "an het personeel _der herhalfogsscholen, 
in overeenstemming met al de betrokken le
den van het ·Rijksschooltoezicht, de regelen 
worden toegepast, voor benoeming en ontslag 
van onderwijzers aan gemeentescholen verbon-

. den, door. de wet gesteld ; 
dat de belanghebbende D. KANON. en het 

hoofdbestuur der Vereeniging van -Hoofden 
van Scholen in Nederland zich tot Ons heb
ben gewend met verzoek goedkeuring aan 
het · betrokkon raadsbesluit te onthouden ; 

Overwegende : dat het bestreden besluit te
recht berust op de stalling, dat de wet tot 
regaling van het lager _onderwijs, die op een 

. raadsbesluit tot ongevraagd ontslag van een 
onderwijzer de goedkeuring van Gedeputeerde 

1916. 

Staten eischt, bun da:ardoor den plicht oplegt 
-om in elk bijzonder geval te beoordeelen of de be_
langen van het onderwijs het ontslag vorderen; 

dat het vestigen v_an een oordeel daaromtrent 
niet. mogelijk is wanneer een gemeenteraad 
als regel aan een onderwijzer ongevraagd 
eervol ontslag verleent uit zijne betrekking 
zoodra hij den 65-jarigen leeftijd heeft bereikt, 
en zonder dat-blijkt, dat andere redenen aan bet 
verleenen van het ontslag ten grondslag liggen; 

dat het, verleenen van ongevraagd eervol ont. 
slag, aldus gemotiveerd, is te beschouwen als 
het stellen van een algemeenen regel nopens 
bet ontslaan van _onderwijzers, verbonden aan 
openbare lagere scholen in die gemeente; 

dat het stellen van zoodanigen algemeenen 
regel in strijd is met art. 30, eerste lid, on
der b en c, in verband met art. 19, eerste lid, 
onder f, der wet tot regaling van bet lager 
onderwijs ; 

dat mitsdien terecht door Gedeputeerd·e 
.Staten van Zuidholland bij hun besluit van 
20/24 September 1915, B, n°. 1414 (4de afdee
ling), G. S. n•. 117, aan het beslui t van den 
Raad der gemeente 's- Gravenhage van 28 J uni 
1915, voor- zoover daarbij aan D. K.ANON on
gevraagd eervol ontslag is verle.end als lioofd 
der openbare lagere school aan de_ Sirtema
straat · n•. 179, de goedkeuring is on thou-den.; 

Gezien de wet tot regaling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ongegrondverklaring van hat daartegen 

.ingesteld beroep het evengenoemd .besl~it 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland te 
handhaven. · ' 

Onze Minister v.an Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en tege
lijk met de in hoofde dezes vermelde voor
dracht. van genoemden Minister .in de Neder
lan,dsche Staatscourant opgenomen zal worden, 
en waarvan afschrift _ zal ,vorden gezonden 
aan den Raad· van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D. LINDEN: 

(UitgeiJ. 13 Maart 1916'.) 

De Raad van Stn,te, Afd. van de Geschillen vein 
Bestuur had geadviseerd tot•goedkeuring alsnog 
van het besluit. van den gemeenteraad van 
's-Gravenhage; op de volgende overwegingen : 

6 
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dat het bestreden besluit berust op de stel
ling, dat de wet tot regelng van het lager 
onderwijs, die op een raadsbesluit tot onge
vraagd ontslag van een onderwijzer de goed
keuring van Gedepureerde Staten eischt, hun 
daardoor den plicht oplegt om in elk bijzonder 
geval te beoordeelen of de belangen van het 
.onderwijs het ontslag vorderen ; 

dat dit niet kan warden toegegeven ; 
dat we] is waar de beoordeeling en besHssing, 

·zoowel van Gedeputeerde Staten als van den 
Raad, telkens elk afzonderlijk geval b ehoort 
te betreffen, maar het goedkeuringsrecht' van 
Gedeputeerde Staten niet deze verre strekking 
heeft daarbij telkens te onderzoeken of het 
belang van het onderwijs het ontslag eischt 
-, welk onderzoek de zaak is van Burgemeester 
en Wethouders en van den Gemeenteraad -
maar uitsluitend beoogt te waken dat bij het 
nemen van het besluit tot ontslag willekeur 
is uitgesioten gebleven, doordien ernstige 
redenen, aan het belang van het onderwijs 
ontleend, tot het bes]uit hebben geleid en het 
den ontslagene niet onbillijk benadeelt ; 

dat nu in het onderhavige geval, nada-t Bur
gemeester en Wethouders het hadden nagegaan, 
het ontslag blijkens de tpelichtende voordracht 
en de aan het besluit voorafgegane beraad
slaging, is verleend wegens ongeschiktheid als 
gevolg van ver gevorderden leeftijd, dus om 
ernstige redenen aan het be]ang van het onder
wijs ontleend, en het eervol is verleend, zooda,t 
de pensioengerechtigdheid van den ontslagene 
onverlet blijft en derhalve van onbillijke bena
deeling als gevolg van het besluit geen sprake is ; 

dat onder deze omstandigheden het besluit, 
nu het ook met de wet niet in strijd is, behoort 
te worc.len goedgekeurd. 

23 Februari 1916. BESLUIT, 1tot onthouding 
van goedkeuring aan een raadsbesJuit• tot 
onderhandschen verkoop van twee oude 
torenklokken, zoowel met het oog op de 
belangen der Nederduitsch-Hervormde ge
meente, die van oudsher die klokken ge
bruikt heeft, als om redenen van historisch
monumentalen aard. 

WIJ WILIJELMINA, ENZ. 

Beschikkende op· het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Baardwijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 December ·1915, no. 84, IIIde 
Afd. waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van dien Raad van 17 J;uli 1915 tot 

onderhandschen verkoop van twee oude klok· 
ken, zich bevindende in den gemeentetoren al
daar, voor de som van ·f 900.- ; 

Den Raad van State Afdeeling voor de· Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Februari 1916, no. 39 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
21 Februari 1916, N°. 449, Afd. K. en W.; 

0. : dat de gemeenteraad op· 17 Juli 1915 _ 
besloten .heeft tot-onderhandschen verkoop van 
bovenvermelde klokken.aan de firma Petit en 
Fritsen, klokkengieterij te Aarle-Rixtel, op 
grond van de navolgende overwegingen; 

da.t de grootste klok onbruikbaar is, wijl zij 
is gebarsten, terwijl de 'kleinste. eertijds dienst 
deed voor de Nederduitsch-Hervormde Gemeen
te bij plechtige gelegenheden, brand enz. doch 
nu hare bestemming als luidklok heeft verloren 
wijl het kerkgebouw vroeger aan den toren ge
hecht en in gebruik bij de Nederduitsch
Hervormde Gemeente, thans is gesloopt en 
sedert eenige jaren is vervangen door een nieuw 

·kerkgebouw met toren, terwijl volgens contract 
bij plechtige gelegenheden, brand enz. door de 
gemeente kan warden beschikt over de klok 
hangende in den toren der Roomsch-Katholieke 
Gemeente; 

dat het behoud der klokken welke de firma 
Petit en Fritsen wenscht te koopen, niet alleen 
blijkens hetgeen is vermeld in vorenstaande 
overweging doch ook uit een oogpunt van ge
schiedenis, wetenschap en kunst voor de ge
meente van geen waarde is, zoodat de vervreem
ding dezer voorwerpen door de gemeente z. i. 
dan ook geenszins in strijd is te achten met 
het algemeen belang ; · 

dat de slechte finantieele toestand waarin de 
gemeente verkeert een dergelijke verkoop alles
zins rechtvaardigt ; 

dat de klokken c. a. te zamen 900 K.G. wegen 
en de aangeboden prijs van f 1.- per K.G. 
klokkenspijs naar ingewonnen deskundig advies 
zeer hoog is te noemen ; 

dat na gedane bekendmaking geene bezwaren 
tegen dezen· onderhandschen verkoop zijn ge-
rezen; . 

dat, nadat door den Kerkeraad der Neder
duitsch-Hervornide Gemeente te Baardwijk bij 
Gedeputeerde Staten bezwaren tegen het raads
besluit waren ingediend, Gedeputeerde Staten 
bij Besluit van 1 December 1915 aan het raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat plaatseiijke en alge
mee;i;_e belangen zich tegen de vervreemding 
van de klokken verzetten ; 
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dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat de bezwaren van den 
Kerkeraad ondervangen zouden kunnen worden 
indien door hem het voorbeeld werd gevolgd 
van het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur, da_t 
eenige jaren geleden in zijn eigen kerkgebouw 
een klok heeft aangebracht ; 

dat wat betreft de historische argumenten 
tegen, den verkoop, welke door den Kerkeraad 
zoo breed zijn uitgemeten, de Raad naar de 
gronden verwijst daaromtrent door hem in het 
besluit aangevoerd, waaruit moge blijken dat 
het algemeen belang bij dezen verkoop niet in 
het minst _betrokken is ; 

dat, daarbij gezien de zeer hooge som, welke 
voor de klokken wordt aangeboden, het plaat
selijk belang dezen verkoop alleszins recht
vaardigt ; 

0., dat blijkenshet aan Gedeputeerde Staten 
gericht adres van den Kerkeraad der Ne

0

der
duitsch-Hervormde Gemeente te Baardwijk van 
oudsher een der klokken gebruikt wordt om te 
luiden bij begrafenissen, om de geloovigen op te 
roepen tot de godsdienstoefening en de beide 
klokken geluid worden op de verjaardagen der 
Leden van liet Vorstelijk Huis; 

dat door den verkoop der klokken aai1 de 
Protestanten de gelegenheid zou worden ont
nomen om onder klokgelui hunne· dooden te 
begraven en te luiden voor de godsdienstoefe
ningen; 

dat zich wijders onder de stukken -bevindt 
een rapport van den Rijksarchitect voor de 
monumenten waaruit blijkt datJde beide klok
ken welke met den dorpstoren te Baardwijk 
te zamen een architectonisch geheel [vormen, 
sedert eeuwen dienst hebben gedaan voor gods
dienstoefeningen, begrafenissen, brand enfeest
viering en beide het werk van beroemde klok
kengieters zijn ; 

· dat mitsdien zoowel met het oog op de be
langen der Nederduitsch-Hervormde Gemeente 
te Baardwijk als uit Historisch-monumentaal 
oogpunt bezwaar bestaat tegen den verkoop 
der klokken en hiertegenover door den gemeen
teraad niet aannemelijk is gemaakt dat het 
plaatselijk belang waaronder in dit geval blijk
baar het financieel belang der gemeente is te 
verstaan, den verkoop rechtvaardigd ; 

dat naar aanleiding van een en antler Gede
puteerde' Staten van Noord-Brabant te recht 
hunne goedkeuririg aan het besluit van den 
Raad der gemeente Baardwijk van 17 Juli 1915 
hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het' beroep ongegrond te vei·klaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

24 Febmar i 1916. WET, tot tijdelijke afwijking 
van de Kieswet. S. 81. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, n°. 286, 1-6. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 1040-1047. 
Hand. 1° Kamer 1915/16, bladz. 107, 180-

187, 192, 193. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, met het oog op de tegen
woordige buitengewone omstandigheden op
nieuw over' te gaan tot tijdelijke afwijking van 
de Kieswet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Oe kiezerslijst, van kracht geworden 

den 15den Mei 1914, met de wijzigingen en toe. 
voegingen tot en met 14 Mei 1916, ingevolge de 
wet van 30 Januari 1915, Staalsblad n°. 37, blijft, 
in zooverre met afwijking van artikel 34 der 
Kieswet, van kracht tot den 15den Mei 1917. 

2. Van de lijst warden afgevoerd zij: 
a. die hun Nederlanderschap hebben ver

loren; 
b. wien het kiesrecht bij onherroepelijk ge

worden rechterlijke uitspraak is ontzegd; 
c. die bij onherroepelijk geworden rechter

Fike uitsprnak de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben V'clrloren; 

d. die hebben ·opgehouden ingezetenen der 
gemeente te zijn; 

een en antler beoordeeld naar den toestand 
op 1 Februari 1916. 

3. Aan de lijst worden toegevoegd de daarop 
nag niet voorkomende namen der inwoners van 
de gemeente, die de voor _de kiesbevoegdheid 
gevorderde vereischten bezitten op den lsten 
]'ebruari 1916, of op een anderen dag in 1916, 
wanneer de Kieswet met betrekking tot eenig 
vereischte een anderen dag dan den lsten Fe-
bruari aangeeft. ' 

4. Is eene gemeente in kiesdistricten ver- · 
deeld, dan worden de kiezers, die blijken op 
den lsten Februari 1916 binnen de gemeente 
hunne woning te hebben in een antler kies
district dan datgene, waartoe zij op den 15den 
Mei 1914 behoorden, geacht te behooren tot 
het kiesdistrict, waarin op eerstvermelden 
datum hunne woning gelegen is. 

In de gemeenten, waar toepassing is gegeven 
aan het tweede lid van _artikel 8 der Kieswet; 
worden de namen van de kiezers, als vorenbe
doeld, overgebracht naar de afzonderlijke kie• 

6"' 
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zerslijst van het district, waartoe zij ingevolge 
het eerste lid van dit artikel geacht ,vorden te 
behooren. 

5. De beslissingen tot uitvoering van de ar
tikelen 2, 3 en 4 worden genomen op de wijze 
en met de gevoliren, als gold het de vaststelling 
van eene nieuwe kiezerslijst ,·oor het tijdperk 
van den 15den Mei 1916 tot den 15den Mei 1917. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten :B'e

bruari 1916. 
WILHELn<IINA. 

De Minister van Staal, 
1liinister van Binnenlandsche Zaken, 

O0RT V. D. LINDEN. 
(Uitgeq. 24 Febr. 1916.) 

24 Febrnari 1916. BESLUIT, houdende tijde
lijke ophefling van het verbod van uitvoer 
van rond spinrrziezaad en peenzaad S. 82. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 22 Februari 1916, Ka
binet, Litt. E25 ; 

Gezien Ons Besluit van 27 September 1915 
(Staafsbiad n°. 410) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer ·van rond· spinazie

zaad en peenzaad, uitgevaardigd bij Ons boven
gemeld Besluit, is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbonw, 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 24sten Febrnari 19lti. 
WILHEL~UNA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
De Minister van Financiifn, ANT. V.A.N GJJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 2/i Feb,·. 1916.) 

24 Feb,·uari 1916. BEsLUIT, houdende tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van uienzaad en preizaad. S. 83. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verbeid en Handel van 22 Februari 1916, Ka
binet, Litt. E 25 ; 

Gezien Ons Besluit van l November 1915 
(Staatsblad n°. 457); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van uienzaad en 

preizaad, uitgevaardigd bij Ons bovengemeld, 
Besluit, is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorl~g, van Financien 
en van Landbonw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
ni\voering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplantst. 

's-Gravenhage, den 24sten :B'ebruari 11116. 

WILHELMINA.. 

De Minister van Oorlog, BosB0OM. 

De Minister van Financien, A.NT. V.A.N GrJN. 

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

(Uitgeg. :Z5 Febr. 1916.) 

24 Februari 1916. BESLUIT, tot toepassing 
van de Rivierenwet. S. 84. 

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

Waterstaat van 21 December 1915, n°. 221, 
afdeeling Waterstaat; 

Gezien de ·Rivierenwet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

25 Januari 1916,' n°. 68; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 22 Februari 1916, n°. 232, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen de volgende bepalingen tot 

toepassing der Rivierenwet : 
Art. 1. De grenslijn, hedoeld in artikel 2 der 

Rivierenwet, zijn : 
a. voor de Scheide, de lijn, gaande over bet 

inidden van de directiekeet van den polder 
Borssele aan den hoek van Borssele en den toren 
der Hervormde Kerk te Hoofdplaat ; 

b. voor het Veergat, de lijn gaande over den 
toren van V rouwepolder op W alcheren en den 
meest noordelijken hoek van den dijk van den 
Onrustpokkr op Noord-Beveland; 

c. voor de Ooster-Schelde, de lijn, gaande· 
over den toren bij de Hervormde Kerk te 
Zierikzee en den oostelijken molen van Oolijns
plaat op Noord-Beveland; 

d. voor het Brouwershavensche Gat, de lijn, 
gaande over den toren van Her1cingen op Over
ff,akkee en het licht op den dijk van den Sir 
Janspolder (Stelhoek) op Duiveland; 

e. voor het Goereesche Gat, de lijn, gaande 
over het licht op den dijkshoek bij de Hoornsche 
Hoofden beoosten Hellevoetsluis en het baken 
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de Pieter aan de westzijde van den mond· 
haven van Dirksland; 

f. voor de Brielsche Nieuwe .Maas, de lijn, 
gaande over de strandpalen no. 121 en n°. 122½ ; 

g. voor den Roiterdamschen Waterweg, de 
lijn, gaande over de zeeeinden van het Noorder
en van het Zuiderhoofd aan den Hoek van 
Holland; 

h. voor den IJssel: 
I·'. wat betreft het Keteldi~p, de lijn, gaande 

over de zeeeinden van den Noorderleidam en 
den Zuiderleidam ; 

2°. wat _betreft de .andere IJsseltakken, de 
lijnen, gaande over· de zeewaartsche uiteinden 
der wederzijdsche oevers ; 

i. voor het Zwolsche Diep, de lijn, aan het 
zeeeinde van den Zuiderleidam bewesten 

~ Kraggenburg, loodrecht gericht op de as van 
dien dam, en van het punt, waar die loodlijn 
de zeewaarts verlengde as van ... den onder
duikenden Noorderleidmn snijdt, die verlengde 
as en verder landwaarts de as van laatstgenoem
den leidam. 

2. Als terreinen, bedoeld in artikel 3 § 2 der 
Rivierenwet, dienende tot zijdelingsche afleiding 
van hoog opperwater, worden aangewe~en de 
navolgende daartoe van ouds gediend hebbende 
gebieden: 

a. tot zijdelingsche afleiding van hoog opper
water van den Boven-Rijn, het gebied van den 

, Ouden-Rijn in de gemeenten Herwen en Aerdt, 
Zevenaar, Pannerden en Duiven, hetwelk zich 
uitstrekt landwaarts van den Boven-Rijn bij 
Tolkamer (Lobith) en de langs die river liggende 
Beneden- en Boven-Spijksche di:jlcen tot eene 
lijn gedacht ter plaatse, als op de bij dit besluit 
behoorende kaart, bijlage I (1), in rood is ge
teekend, en welk gehied overigens wordt ·be-

• grensd, voor het bovendeel eenerzijds· door de 
buitenkruinlijnen van de daarlangs gelegen 
hoogwaterkeerende dijken en anderzijds door de 
N ederlandsch-Pruisische grens, voor het beneden
deel wederzijds door de buitenkruinlijnen van 
de daarlangs gelegen hoogwaterkeerende dijken. 

Dat terrein is in rood en blauw op genoemde 
kaart aangegeven. 

De plaats van bovenbedoelde lijn wordt be
paald door de punten A en B, welke die lijn 
verbindt, punt A liggende op den Duivenschen 
bandijk en samenvallende met bet uiteinde van 
de loocllijn lang 110 M., in noordelijke richting 
opgericht op het westwaarts verlengde van de 
driehoekszijde 43-45, op 262 M. uit hoekpunt 

(1) De hierbij behoorende kaarten, bijlag~ 
1--10, worden hierna niet opgenomen. 

45, punt B liggende op den DuikerdiJ'k en samen
vallende met het uiteinde van de loodlijn lang 
535 M. in zuidwestelijk~ richting opgericht op de 
driehoekszijde 34--34a, op 145 M. uit hoek
punt 34a. 

b. tot_zijdelingsche afleiding van hoog opper
water van de JYlaas: 

1°. het gebied van den Heugemschen overlaat 
aan de rechterzijde der rivier, waarvan de 
bovenmonden zijn gelegen in de gemeenten 
Gronsveld en St. Pieter en de benedenmonden 
in de gemeenten Borgharen, ltteren en Bunde ; 

.2°. het gebied van den overlaat van Oontelmo 
aan de rechterzijde der rivier, waarvan de 
bovenmond is gelegen in de gemeenten Roosteren 
en Ohe en Laak en de benedenmond in de ge
meente 111aasbracht ; 

3°. het gebied van den overlaat bewesten 
Roermond aan de linkerzijde der rivier, waarvan 
de bovenmond is gelegen in de geineenten 
Beegden en Roermond en de benedenmond in de 
gemeenten Roermond en Buggenum. 

Deze overlaatsgebieden zijn op de hij dit 
besluit behoorende kaarteIJ., bijlagen II en III, 
met blauw en groen gestreepte tint aangeduid. 

3. A1s hoogwater keerende dijken en hooge 
gronden, bedoeld in artikel 5 § 4 der Rivieren
wet, worden aangewezen : 

a. de dijken en dammen langs het Panner
densch kanaal, van 385 M. boven kilometerraai 
X · tot 30 M, beneden kilometerraai XIII op 
den rechteroever, en van het boveneinde van 
qen Hoofddam to~ 565 M. beneden kilometerraai 
XIII op den ).inkeroever, van welke dijken en 
dammen de buitenbeloopen in. rood zijn aan
gegeven op kaa.rt, bijlage IV ; 

b. de hooge gronden in de gemeente JYJoolc en 
de benedenwaarts daaraan aansluitende dijk 
in de gemeenten J.l'look en Heumen op den 
rechteroever van de Maas van 210.M. beneden 
kilometerraai CLXIV tot 10 M. boven kilo
meterraai CLXVI, alsmede de dijken in de 
gemeente Linden op den linkeroever van die 
rivier van 215 M. boven kilometerraai CLXIV 
tot 15 M. beneden kilometerraai CLXVI, alle 
aan weerszijden van de spoorwegbrug aldaar, 
van welke gronden en dijken de buitenrand en de 
buitenbeloopen in rood zijn aangegeveh op de 
kaart, bijlage V. 

4. Ingevolge artikel 6 · der Rivierenwet 
wordt bepaald, dat van artikel 4 dier wet buiten 
toepassing blij ft : 

a. § l sub c, § 1 sub den§· l sub e, het laatste 
evenwel uitsluitend · voor het verandering 
brengen in een vischtoestel als onder § 1 sub c 
bedoeld, een en antler ten aanzien van de· in 
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artikel 1 sub g der Rivierenwet aangeduide 
wateren; 

b. § l sub a voor zooveel betreft het storten,
stapelen of nederleggen van grond, bagger
specie, puin of andere zinkende stoffen in of op 
bij gewoon laagwater droogvallende gedeelten 
van het zomerbed en § 1 sub b, een en antler 
ten aanzieh van de wateren bedoeld in artikel 1 
sub g der Rivierenwet, voor zoover gelegen in 
den Biesbosch of het Bergsche Veld ter weers
zijden van het zomerbed der Nieuwe 1Werwede 
en omsloten door de grenzen, welke in rood zijn 
aangeduid op de kaart, bijlage IX, te weten : 

1°. de hoogwater keerende dijken beoosten 
de Bakkerskil van het punt, waar de Rijksdijk 
langs den linkeroever der Nieuwe Merwede 
aansluit aan den hoogwater keerenden dijk 
van het Oud Land van Altena tot het snijpunt 
der buitenkruinlijn van den dijk van den 
Nieuwen Dussenschen polder met de westelijke 
kruinlijn van den Rijksweg Breda-Gorinchem ; 

2°. de westelijke kruinlijn van den Rijksweg · 
Breda-Gorinchem en het v~rlengde daarva-n tot 
het snijpunt met de rechter ·normaallijn van de 
Bergsche 111 aas ; 

3°. de rechter normaallijn van de Bergsche 
1Waas en den Amer van het sub 2 omschreven 
snijpunt west~vaarts tot bij het roode licht op de 
Anna Jacominaplaat; 

4°. de rechte lijn, getrokken over het roode 
licht op de Anna Jacominaplaat en het snijpunt 
der oostelijke kruinlijn van de baan van den 
Staatsspoorweg bij de halte Willemsdorp en de· 
zuidelijke kruinlijn van den dijk van den vaii 
Dijkpolder; . 
. 5°. het niet binnen hoogwater keerende dijken 

liggend gedeelte van de baan van den Staats
spoorweg op het eiland van Dordrecht wederzijds 

. de halte Willemsdorp en de zuidelijke en noorde
lijke hoog~ater keerende dij;!i:en van dat eiland 
vanaf die baan tot de Noordersluis te Dordrecht; 

6°. de lijn, getrokken van het midden van 
het .noordelijk sluishoofd der N oordersluis te 
Dordrecht naar het punt, in de linkernormaallijn 
van de Beneden Merwed; gelegen in de as van 
de eerste dwarskrib boven den mond van het 
Wantij; 

7°., de linkernormaallijn van de Beneden 
Merwede vanaf laatstgemeld punt tot het eind

·punt van het separatiewerk tusschen Beneden 
en Nieuwe 1Werwede; 

8°. de lijn getrokken vana.f laatstgenoemd 
eindpunt naar het ·sub 1°. in de eerste plaats 
beschreven punt; 

c. § 1 sub a voor zooveel betreft het maken 
van onderzeesche oeverbekleedingen en be-

stortingen tot 'verdediging van dijken, oevers 
en stranden, het stellen van peiischalen en 
van bakens ten behoeve van de scheepvaart, 
het storten, stapelen en neder1eggen van zin
kende stoffen ten dienste van de schelpdieren
cultuur, alsmede bet storten van grond en bag
gerspecie in die wateroppervlakten, waar de 
diepte 15 M. onder laagwater en meer bedraagt, 
zoomede § 1 sub b, § l sub c, § 1 sub d en § 1 
sub e, dit laatste voor zooveel betreft het ver
andering brengen in een vischtoestel als in 
§ 1 sub c genoemd, of in een bestaand werk, 
waarvoor § 1 sub a voorzoover boven aangege
ven buiten toepassing blijft, ~en en antler ten 
aanzien van de Schelde en van de Zuidholland
sche en Zeeuwsche stroomen, welke gelegen zijn 
bezuiden de eilanden V oorne en Putten en de 
Hoeksche Waard, en beneden of zeewaarts van 
den westelijken voet. van de spoorbanen, 
·wederzijds aansluitende aan de spoorwegbrug 
over het Hollandsch Diep. 

5. Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet wordt 
bepaald, dat artikel 5 § 1 dier wet buiten 
toepassing· blijft ten aanzien ·van: 

a. de gedeelten van het in artikel 2 sub a 
van dit besluit omschreven gebied, die op de 
kaart, bijlage I, in rood zijn aangeduid; 

b. het gedeelte van het 1Vlliterbed van den 
IJssel in de gemeenten Deventer en Voorst 
gelegen aan de linkerzijde dier rivier en omsloten 
door de grenzen, welke warden bepaald door de 
volgende lijnen, die in rood zijn aangegeven 
op de bij <lit besluit behoorende kaart, bijlage 
VI, te weten : 

1°. de rechte lijn, getrokken door de hoek
punten CCXLIIa en CCL ; 

2°. de lijn, getrokken langs de kruin van 
den spoorwegdijk van de spoorweglijn Apel
doorn-Deventer; 

3°. de lijn, getrokken langs de kruin van den 
linkerbandijk ; 

4°. de lijn, in het snijpunt van de sub 1°. 
omschreven lijn, van CCXLIIa naar CCL, met 
de grens tusschen de gemeenten Vo'orst en De
venter, getrokken loodrecht op de rechte lijn 
gaande door de hoekpunten- CCXLIV en 
CCXLVI; 

c. het gedeelte van bet winterbed van den 
IJssel in de gemeente Deventer, gelegen aan de 
rechterzijde dier rivier en omsloten do.or de 
grenzen, welke worden bepaald door de vol
gende lijnen, die in rood zijn aangegeven op de 
bij dit besluit behoorende kaart, bijlage VI, 
te weten: 

.1°. de recbte lijn, getrokken van het punt 
gelegen in het verlengde van de rechte lijn 
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gaande door de hoekpunten CCL en CCXLIX: 
op 50 M. uit laatstgenoemd boekpunt naar bet 
punt gelegen in het verlengde van de rechte lijn 
gaande · door de hoekpunten CCL en CCLI op 
100 M. uit laatstgenoemd boekpunt; 

2°. de lijn, in laatstgenoemd punt opgeriobt 
1oodreoht op de sub 1°. omsohreven grenslijn; 

3°. de lijn, getrokken langs de kruin van den 
spoorwegdijk van de spoorweglijn Zwolle
Deventer; 

4°. de lijn, getrokken langs de kruin van den 
spoonyegdijk. van de spoorweglijn Apeldoorn
Deventer; 

d. het gedeelte van het winterbsd van den 
IJssel beneden ·den bovenmond van het Ganzen
diep, alsmede dat. van het Regterdiep, van bet 
Ganzendiep en van de Goat, gelegen landwaarts 
van de roode lijnen, aangegeven op de bij dit 
besluit behoorende kaart, bijlage VII ; 

e. het gedeelte van het winterbed van het 
Zwartewater, gelegen zuid- of bovenwaarts van· 
lrilometerraai VI van het Zwartewater even 
boven ·de uitmonding daarin van de Vecht; 

f. het gedeelte van het winterbed van de 
Maas in de gemeenten Dreumel, lleerewaarden 
en Rossum, gelegen aan de reohterzijde dier 
rivier en landwaarts. van de grenzen, welke 
worden bepaald door de volgende lijnen, die in 
rood zijn aangegeven op de bij dit besluit be
hoorende kaart, bijlage VIII, te weten : 

1 °. de reohte lijn, getrokken van dijkpaal 
246 van den Maasbandijk in de gemeente 
Dreumel naar hoekpunt XVII en bet verlengde 
dier lijn tot de buitenkruinlijn van de hooge 
kade bewesten dat hoekpunt- ; 

2°. de buitenkruinlijn dier kade tot het 
.snijpunt daarvan met de as van de krib, bekend 
-onder· het afstandscijfer 220,820 ; 

3°. de gebroken lijn, getrokken van dit 
snijpunt over de hoekpunten XIX en XXI naar 
hoekpunt XXIII :; 

4°. de buitenkruinlijn van den Sander- of 
Koekoeksdijk van hoekpunt XXIII tot hoek
punt XXV; 

5°. de rechte lijn, getrokken van hoekpunt 
XXV naar hoekpunt XXVII ; 

6°. de rechte lijn, getrokken van hoekpunt 
XXVII naar den toren van de Hervormde kerk 
te Rossum tot waar deze den Maasbandijk 
•onder Rossum snijdt; 

g. het winterbed van de 111aas tusschen de 
.afdammingen nabij Well .en Andel; 

h. het winterbed van de Schelde, van den 
Hollandschen IJssel en van alle wateren vocir 
:zoover gelegen zeewaarts van : 

· 1 o. de rechte lijn, · gaande van den 'toren der 

Hervormde kerk van Krimpen aan de Lek over. 
die rivier naar het punt, waar de as van den· 
veerweg op den linkeroever de rivier aan den 
Elshout aansluit aan de buitenkrµinlijn van den 
dijk van de Alblasserwaard ; 

2°. de nabij de splitsing in Beneden en Nieuwe 
W erwede gelegen lrilometerraai CIII, van de 
Boven JJf erwede ; 

3°. de nabij Keizersveer gelegen kilometer
raai LIII van de Bergsche Maas. · 

6. Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet 
wordt bepaald, dat van artikel 5 § 1 dier wet 
buiten toepassing blijft, voor zooveel betreft 
het daar bepaalde in : 

a: § l sub c, § l sub d, alsmede § 1 sub b, 
voor zooveel betreft bet maken of veranderen 
van een bouwwerk of getimmerte, of het maken 
van eene ophooging van tijdelijken aard met 
goederen of bouwstoffen, een en antler ten aan
zien van bet deel van het winterbed van de 
J)faas, dat op de bij dit besluit behoorende 
kaarteri, bijlagen II, III en X, in blauw is 
aangeduid; 

b. § I sub d ten aanzien van het winterbed 
van bet Zwartewater, gelegen noord- of beneden
waarts van de in artikel 5 sub· e van dit besluit 
genoemde lijn. 

7. De in dit besluit genoemde hoekpunten 
en kilometerraaien zijn di~ van de herziene 
rivierkaart. 

II. te bepalen, dat met het in working 
treden van de sub I bedoelde bepalingen zijn 
vervallen de bepalingen, vastgesteld bij d'e 
Koninklijke besluiten van 29 October. 1909 
(Staatsblad n°. 349), van 17 Maart 1914 (Staats
blad n°. 149) en van 9 Juli 1914 (Staatsblad 
n°. 300). 

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 24sten Februari 1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 12 Mei 1916.) 

24 Feb,·iwri 1916. BESLUIT, houdende aan
WIJzmg van de Psychiatrisch-Neurolo
gische Klinick van het Al gemeen Provin
ciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis te 
Groningen als eene inricbting, die niet als 

. krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd .. S. 85, 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
21 Februari 1916, n°. 1866, afdeeling Volks· 
gezondheid en Armwezen ; 

Gelet op art. 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt ingevolge 
de wet van ]6 Juli 1904 (Staatsblad n°. 167) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 17 Fe

bruari 1905 (Staatsblad n°. 73), te bepalen-: 
Art. 1. De aan het Algemeen Provinciaal-, 

Stads- eh Academisch Ziekenhuis te Gronin
gen toegevoegde Psychiatrisch-Neurologische 
Kliniek wordt onder de voorwaarden, behoo
rende bij ~it besluit, aangewezen als eene in
richting, die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer di t noodig blijkt, aan te vu lien of te 
wijzigen . 

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

's,Gravenhage, den 24sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, ' 
Minister ,,an Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D._L1NDEN, 
(Uit_qeg. 22 llf_aart 1916.) 

YOORW AARDEN waaronder de Psy
chiatrisch-Neurologische Kliniek van het 
algemeen Provi,wiaal•, Stads- en Acade
misch Ziekenhuis te Groningen wordt 
aangewezen als eene inrichting, die niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wannee,· daarin meer dan twee krank
zinnigen wo,·den verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten alien 
tijde vrije toegang verleend aa'n de inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

2. Het bestuur draagt zorg, dat de verpleeg
den onder geregelde genoeskundige behandeling 
en observatie zijn. 

3. Het bestuur draagt zorg, dat in de inrich
ting steeds aanwezig is een stel plattegrond -
teekeningen, waaruit de bestemming van alle 
vertrekken duidelijk blijkt ; deze teekeningen 
worden den inspecteurs op verlangen ter inza
ge voorgelegd. 

Het bestuur, de geneeskundie;en aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, g·even 
den inspecteurs de door dezen verlangde in-
lichtingen. · 

-4. J aarlijks, v66r 15 J anuari, wordt den 

inspecteur, meer )n het bijzonder belast met 
het toezicht op de krankzinnigen buiten de 
krankzinnigengestichten verpleegd, toegezon
den e'ene opgave van het aantal der krank
zinn igen, die in het afgeloopen jaar zijn op
genomen, ontslagen en overleden, zoomedc 
van het aantal op 31 December aanwezig. 

5. Het is verboden den krankzinnigen te 
beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de inspecteuril en tot den officier 
van justitie. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 24 
Februari 1916 (Staatsblad .n°. 85). 

Mij bekend, 
De Min. 1,. S/aat, Min. v. Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

24 Februari 1916. BESLUIT, houdende beslis
sing dat het raadslid, wiens zoon, die in 
den regel bij hem knecht is, plotseling aan
nemer wordt van een gemeentewerk om. na, 
de uitvoering daarvan weer in dienst va.n 
zijn vader te komen, in strijd met art. ·24 
Gemeentewet handelt. 

WrJ WILHELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Bosma te Lemmer, gemeente Lemsterland, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, van 25 November 1915, n°. 61, 
2• afdeeling, waarbij de appellant ambtsha.lve 
vervallen is verklaard van het lidmaatscha,p 
van den Raad van Lemsterland ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 
9 Februari 1916, n°. 22; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 10 :J!'ebruari 1916, n°. 1203, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

0., dat Burgemeester en Wethouders van 
Lemsterland aan den Raad dier gemeente heb
ben medegedeeld, dat in de maal).d September 
1914 door M. A. Bosma, zoo van en inwonende 
bij A. Bosma, lid van den Raad der gemeente 
Lemsterjand, leveringen van bouwmateriaal 
zijn gedaan aan den heer George Wilson te 
's-Gravenhage, aannemer· van het leggen der 
hoofdleidingen voor de gemeentelijke gas
fabriek, en clat in de maand Mei 1915 door dezen 
zelfclen zoon leveringen van bouwmaterialen 
zijn gedaan aan de firma KoeJstra en Dolle te 
Balk, a,annemers van den bouw van den ge
meentelijken windmotor ; 

clat Burgemeester en vVethouders aan deze 
mededeeli~g hebben verbonden het voorstel 
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om A. Bosma als raadslid te schorsen, doch dat 
·dit voorstel door den Raad met 6 tegen 5 stem
men is verworpen ; · 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland in 
een en antler aanleiding hebben gevonden een 
onderzoek in te stellen, en het b()trokken .raads
lid te hooren en als gevolg daarvan bij hun 
besluit van 25 November 1915, n°. 61, 2° afd. 
het ra~dslid A. Bosma, ambtshalve van zijn 
raadslidmaatschap hebben vervallen verklaard; 

dat zij daa;:bij hebben overwogen, dat uit de 
ingekomen bescheiden en uit de gehouden ver
hooren is gebleken dat M. A. Bosma, zoon van 
het raadslid A. Bosma, timmerma.n te Lemmer, 
bij zijn vader inwoont en tot hem staat in dienst
betrekking als knecht tot baas, terwijl hij bij 
!rem werkt op· uurloon ; 

dat hij bij andere dan gerneentewerken nooit 
zelfstandig als baas of aannemer optreedt, noch 
bij aanbestedingen mededingt omdat hij, zooals 
dit door vader en zoon gelijkelijk wordt uitge
drukt, zijn vader geen concurrentie kan aan
doen, maar we! optreedt wanneer het gemeente
werken betreft, waarop de vader, wegens zijn 
lidmaatschap van den Raad, niet mag inschrij
ven; 

dat de zoon M. A. Bosma:, tot nag toe slechts 
bij de in dit besluit bedoelde gemeentewerken 
en anders nimmer nag zelfstandig is opgetreden, 
op eigen naam of voor eige,n rekening ; 

dat, terwijl in de raadsvergadering van 
7 Augustus 1915 tegen het. raadslid A. Bosma 
de beschuldiging is uitgebracht, dat hij .ari.. 24 
der Gemeentewet zou ·hebben overtreden, de 
aangifte van den zoon, als werkgever bij de 
Rijksverzekeringsbank op 23 Augustus 1915 
heeft plaats gehad ; 

dat waar oak volgens de eigen erkentenis van 
het Raadslid Bosma, de toestand aldus is, dat 
zijn zoon als knecht bij hem client en hij als een 
werk 'zich voordoet dat de vader niet mag aan
nemen, plotseling als werkgever optreedt, om 
daarna weder knecht te warden, en waar de 
zoon volgens zijn verklaring bij de uitvoering 
van dergelijk ,~erk kneohts gebruikt die op de 
loonlijsten van den vader voorkomen, naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten het lid van 
den Raad, wien·s ·zoon onder dergelijke omstan
digheden het werk uitvoert, en daarvoor leve
ringen doet, bij de uitvoering van het gemeente
werk betrokken wordt op een wijze die de 
Gemeentewet met haar verbod van middellijke 
deelneming door raa~lsleden aan aannemingen 
en leveringen ten behoeve der gemeente bepaal-
delijk heeft willen keeren ; · 

dat derhalve het raadslid A. Bosma, middel-

lijk cleelgenomen heeft aan vorenomsohreven, 
ten name van zijn zoon gedane aannemingen: 
en leveringen, ten behoeve der gemeente ; 

clat A. Bosma. van het besluit van Gedepu
teerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, clat uit het door Gedeputeerde 
Staten ingesteld onderzoek, naar zij zelve aan
geven, gebleken is dat des appellants meercler
jarige zoon bij de in hun besluit bedoelde werken · 
is opgetreclen op eigen naam en voor eigen 
rekening, als zelfstandig aannemer ; 

dat uit het door Gedeputeerde Staten over
wogene betreffende de aangifte van zijn zoon 
bij de Rijksverzekeringsbank ten. hoogste kan 
volgen, dat zij te laat is gesohied en dat hij 
direo_t nooh indirect heeft cleelgneomen aan 
aannemingen of leveringen ten behoeve der 
gemeente Lemsterlancl ; 

1 
·O., dat de feiten neergelegd in de v_anwege 

Gedeputeerde Staten door eene commissie nit 
hun midden gehouden verhooren en in het, 
ingevolge art. 26 der Gemeentewet door hun 
College gehouden verhoor van het betrokken 
raadslid, in hun onderling verband besohouwd, 
wettigen de gevolgtrekking van Gedeputeerde 
siaten dat het lid van den Raad der gemeente 
Lemsterlancl A. Bosma middellijk heeft cleel
genomen aan leveringen ten behoeve der ge
meente Lemsterland, dus heeft gehandeld in 
strijd met art. 24 der Gemeentewet en daarom 
tereoht door Gedeputeerde Staten van zijn 
raad~lidmaatschap is vervallen verklaard ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

belast, enz. (A. B.) 

24 l!'ebruari 1916. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsohe Zaken, be
treffende de zitting, van het hoofdbestuur 
in verband met de verkiezing van leden 
van den Raad der gemeente Heerlen. 

De Minister· van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken ; 

Gehoord Gedeputeerde Staten van Limburg ; 
Gelet op art. 93, derde lid, en art. 128 der 

Kieswet; 
Heeft goedgevonden : 

1°. enz.; 
20. te bepalen, dat in het kiesdistrict v9or 

de verkiezing van leden van den raad der 
gemeente Heerlen de zitting van het hoofd
stembureau, tot het vaststellen van den uitslag 
der verkiezing, gehouden wordt omniddellijk 
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na afloop van de w·erkzaamheid bedoeld in 
.art. 92, eerste zinsnede, d~r Kieswet. 

's-Gravenhage, 24 Februari 1916. 
. Voor den i\!linister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

24 Februari 1916. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsohe Zaken, be
treffende de zitting van het hoofdbestuur 
in verband met de verkiezing van leden van 
cl,en Raad der gemeente Deventer. 

De Minister van Staat, i\!linister van Binnen
landsohe Zaken ; 

Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet ; 
Heeft goedgevonden, na ingewonnen advies 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel, te 
bepalen, dat in het lste en het 3de kiesdistrict 
voor de verkiezing 'l(an leden van den raad der 
gemeente Deventer, de zitting van het hoofd
stembureau tot het vaststellen van den uitslag 
der verkiezing gehouden wordt onmiddellijk na 
.afloop van de werkzaamheid bedoeld in art. 92, 
,eerste zinsnede, der Kieswet. 

's-Gravenhage, 24 Februari 1916. 
Voor den i\!linister, 

De Secretaris-Ger/eraal, J. B. KAN. 

25 Febrnari 1916. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderw.ijswet, van het ,, Willern-Lodewi{ik
Gyrnnasimn", te Groningen, der vereeniging 
voor Christelijk Middelbaar en voorberei
dend Hooger Onderwijs te Groningw. S. 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de- voordracht y;in Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
_22 Januari 1916, n°. 619/3, afdeeling Onderwijs; 

Ge let op artikel 157 der Hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State geho'ord (advies van 15 

Febrnari 1916, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van ~3 Februari 1916, n°. 
2541, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en .verstaan : 
het ,, Willern-Lodewijk· Gymnasiurn", te Gro

ningen, van de vereeniging voor Christelijk 
Middelbaar en voorbereidend Hooger Onder
wijs, gevestigd te Groningen, metcingang van 
1 Maart 1916, vo0r een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan zijne leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi• 
taire studien af te geven, dat met het getuig-

schrift, in artikel 11 der Hooger- onderwijswet 
vermeld,. wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van- State. 

's-Gravenhage, den 25sten Febrnari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minis/er mn Stai1t, 
Minister 'l!an Binnenlandsche Zaken. 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uifgeg. 16 Maart 1916.) 

25 Fehrnm·i 1916. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 der Hooger-onder
wijswet, van het gymnasium ,,R. K. lyoeum 
voor meisjes" ·te 's-Gra.venhage, van het 
Kerkbestuur van · de paroohie van den 
H. Antonius Abt, te 's-Gravenhage. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
22 Januari 1916, n°. 506/3, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 15 

Februari 1916, n°. 27) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 Februari 1916, n°. 
2540, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het gymnasium ,,Roomsch Katholiek lyceum 

voor meisjes" te 's-G1·avenhage, van het Kerk
bestuur 

0

van de parochie van den H. Antonius 
Abt, te 's- Gravenhage, met in gang van 1 Maart 
1916, voor een tijdperk van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
.zijne leerlingen, die het onden~ijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studien af te 
geven, dat met het getuigsohrift, in artikel 11 
der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt ·ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bela~t met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat. 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uilgeg .. 16 l\faart 1916.) 
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25· Febi·uari 1916. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zont ten dienste van fabrieken van 
middelen tot het brandvrij maken vim dak
bedekkingen. S. 88. · 

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

1Financien van 5 Februari l\Jl6, n°. 103, Ac
djnzen; 

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

· Den Raad van State gehoord (ad vies van 
15 Februari 1916, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Februari 1916, n°. 
122, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eeni_q artikel. 

Voor · het zout ten dienste van fabrieken van 
middelen tot het brandvrij maken van dakbe
-dekkingen, wordt vrijdom van den accijns toe
.gestaan · en zulks op den voet van het' Km;ink
lijk besluit van 19 Augustus 1898 (Staatsblad 
n°. 202). · 

Onze Minister van Financien is belast met 
-de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
ilfschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 16 Maart 1916.) 

:25 Februari 1916. BESCHIKKING van den 
lVIinister van Waterstaat tot intrekking van 
zijne beschikking van 6 Juli 1910, houdende 
nadere vaststelling van de grenzen .der 
bakenkwartieren en de standplaatsen der 
bakenmeesters. 

De Minister van Waterstaat; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 5 Juni 

1915 (Staatsblad n°. 234), houdende vaststelling 
van een reglement voor den bakendienst op 

,eenige openbare wateren ; 
Heeft goedgevonden : 

in te trekken de beschikking van 6 Juli 
1910 La. H., afdeeling Waterstaat, gewij,zigd 
bij die van 20 November 1912, n°. 246, afdeeling 
Waterstaat, houdei:J.de vaststelling van de 
:grenzen der bakenkwartieren en de standplaat
.sen der bakenmeesters. 

's-Gravenhage 25 Februari 1916. 
De )'Ylinister voornoemd, C. LELY: 

25 Februari 1916. MISSIVE van den i\'.linister 
van O_orlog aan de Burgemeesters, betref
fende vergoeding wegens kostwinnerschap. 

Het is mij ge bleken, da t' met be trekking tot 
de toepassing van het vergoedings-instituut 
geen eenheid van inzicht bestaat omtrent ver- · 
schillende punten. 

Naar aanleiding daarvan acht ik het wen
schelijk, hierbij aan te geyen, welke gedragslijn 
ware te volgen bij het nemen van de beslissing 
op vergoedingsaanvragen. _ 

Inkoinen van den dienstplichtige. 
Met het inkomen van den dienstplichtige

beneden ·den rang van sergeant, hetwelk deze 
als zoodanig geniet aan soldij en mobilisatie
toelage, wordt geen rekening gehouden. 

Met het inkomen van den dienstplichtigen 
onderofficier, hetwelk deze als zoodanig geniet 
aan jaarwedde en mobilisatie-toelage, wordt 
rekening gehouden in dien zin, dat het ver
goedingsbedrag 70 cent per dag minder be
draagt dan het bedrag, hetwelk de vergoeding 
zou . beloopen, zoo hij geen rang of een rang 
beneden dien van sergeant bekleedde. 

:pe inkomsten, welke de dienstplichtige in 
geld geniet, boven soldij of jaarwcdde en 
mobilisatie-toelage, warden, na aftrek van 
25 cent per dag, in rekening gebracht. 

De militaire autoriteiten zullen, voor zoover 
noodig, den burgemeesters de opgaven verstrek
ken, welke dezen. dienaangaande bekend 
moeten: zijn. 

Huwelijk na de opkomst. 
Aan de echtgenoote wordt in het algemeen 

geen vergoeding toegekend, zoo zij v66r haar 
huwelijk sam_enwoonde met verwanten, die in 
haar onderhoud voorzagen, en na haar huwelijk 
met die verwanten is blijven samenwonen. 

Spruiten uit het huwelijk kinderen voort en 
kunnen de verwanten der echtgenoote en deze 
zelve geacht warden niet in staat te zijn 66k 
in het onderhoud van de kinderen te voorzien, 
dan wordt op haar verzoek het voor het levens
onderhoud der kinderen benoodigde vergoedings- · 
bedrag toegekend. Nochtans beloopt dit be
drag in geen geval meer dan de som, welke 
de dienstplichtige v66r zijn opkomst verdiende, 
verminderd met het bedrag, waarop ·de kosten 
van zijn levensonderhoud kunnen warden 
gesteld. 

Heeft de vrouw na haar huwelijk een eigen 
huishouden opgezet, dan wordt zij op haar 
verzoek in het genot van vergoedirig gesteld·, 
zoo haar dan voldoende middelen tot levens
onderhoud ontbreken en aangenomen kan 
warden, dat de dienstplichtige met de inkom-
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sten, welke hij voor zijn opkomst gonoot, in 
haar ondorhoud had kunnen voorzien, tenzij 
blijkt, dat de dienstplichtige niet instemt met 
het toekennen van vergoeding aan zijn echt
genoote. Ten astnzien van het vergoedings
bedrag geldt hetgeen in den tweeden volzin van 
het vorige lid is vermeld. 

Inkomsten van volwassen k·inderen. 
Het inkomen.van het gezin wordt gevormd 

door het totaal van de inkomsten van ieder der 
inwonende gezinslede_n. 

Echter doet zich meermalen het geval voor, 
d:tt niet alle leden van het gezin hun inkomsten 
ten volle beschikbaar stellen ten behoeye van 
het gezin, vaak omdat die gezinsleden volwassen 
personen zijn en voor bijzondere uitgaven staan. 
Uit dien hoofde is het geoorloofd, om indien 
blijkt, dat in het gezin wonende kinderen boven 
den 17-jarigen leeftijd een gedeelte van hun 

- verdiensten niet ·voor het gezin beschikbaar 
stellen, · bij de berekening van het inkomen 
van het gezin buiten aanmerking te laten het 
door die kinderen achtergehouden gedeelte 
hunner verdien_sten, voor zoover <lit niet meer 
·clan 25 % van die verdiensten beloopt. 

Loon van den dienstplichtige. 
Bij de beoordeeling van het vergoedings

bedrag, .dat in verband met het loon van den 
dienstplichtige ten hoogste mag worden toege
kend, wordt als loon aangenomen niet het 
bedrag, dat de vakgenooten van den dienst
plichtige in dezen tijd op een gegeven oogenblik 
verdienen, doch het bedrag, dat de dienstplich
tige in zijn burgerlijken werkkring verdiende ten 
tijde van den aanvang van zijn tegenwoordig 
verblijf in werkelijken dienst als dienstplichtige 
of, zoo zijn verdiensten wisselvallig waren, op 
het bedrag, dat hij in zijn burgerlijken werkkring 
gemiddeld verdiende per week, berekend over 
het jaar, voorafgaande aan den datum, waarop 
zijn tegenwoordig verblijf in werkelijken diens·t 
als dienstplichtige aanving. 

Uitkeering van den werkgever. 
Hetgeen de werkgever van den dienstplichtige 

van het loon van dezen uitkeert aan de achter
gebleven betrekkingen ter verhooging van de 
inkomsten van dezen, wordt in beginsel bij de 
berekening van het vergoedingsbedrag _niet in 
aanmerking genomen. 

Nochtans m~g op grand van art. 4 van het 
Militie-Vergoedings-Besluit, art. 4 van het 
Landweer-Besluit III en art. 28, tweede lid, 
van het Landstorm-Besluit het vergoedings
bedrag niet hooger zijn dan de baten, welke ten 
gevolge van het verblijf in werkelijken dienst 
van den dienstplichtige door zijn betrekkingen 

worden gemist. Er dient derhalve te wordeu 
gezorgd, dat het vergoedingsbedrag en de uip
keering van den werkgever tezamen niet stijgeu 
boven het bedrag der inkomsten, welke van 
den dienstplichtige werden genoten v66r diens. 
opkomst, verminderd met hetgeen hij ~ijn 
betrekkingen aan levensonderhoud kostte. 

Terugwerkende kracht .. 
Indien een aanvraag om vergoeding of ver

hooging van vergoeding aanleiding geeft daarop
in gunstigen zin te beslissen, werkt in beginsel 
de beslissing niet terug over verblijf in werke
lijken dienst, vallende v66r den datum, waarop 
de aanvraag is ingediend. Van dit beginsel 
wordt slechts afgeweken, indien in een bijzonder
geval stellig blijkt, dat belanghebbende door
het gemis van de gevhagde vergoeding of de 
gevraagde verhooging der vergoeding schulden 
heeft moeten maken. 

1Ylaatsta; . 
. De maatstaf, welke bij de bepaling van het

vergoedingsbedrag wordt aangelegd, is zoo
danig, dat belanghebbenden voor zoover ,het
voor hen geldend wettelijk maximum er niet
door zon warden overschreden of er geen strijd 
door zou ontstaan met art. 4 van het Militie
Vergoedings-Besluit, art. 4 van het Landweer
Besluit III of art. 28, tweede lid, van het, 
Landstorm-Besluit, met de vergoeding en het
geen zij uit anderen hoofde nog aan inkom
sten mochten genieten, kunnen bestrijden : 

a. de noodzakelijke uitgaven voor voeding; 
b. de noodzakelijke ui tga ven voor kleeding 

en schoeisel ; · 
c. de noodzakelijke .uitgaven voor vuur en 

licht; 
d. de huishuur, tenzij deze onnoodig hoog is 

en belanghebbenden zonder overwegend be
zwaar zich goedkoopere huisvesting kunnen ver
schaffen; 

e. zieken- en begrafenisfondsen. 
In de toeplLsing leidt deze maatstaf tot ver

schillende uitkomsten ten aanzien van gezinnen 
van gelijke getalsterkte, i_n het bijzonder als 
gevolg hiervan, dat de maatschappelijke om
standigheden, waarin het eene gezin verkeert, , 
medebrengt, dat het een hoogere huishuur moet 
betalen clan het andere gezin. Het voor de 
vergoedingsbedragen bezigen van een schaal, 
uitsluitend gebouwd op de getalsterkte der 
gezinnen, is uiet raadzaam. Zulk een schaal 
toch geeft voor gezinnen, die uit een gelijk 
getal leden bestaan doch in ongelijke levens
omstandigheden verkeeren, een gelijk vergoe
dingsbedrag tot uitkomst, niettegenstaande de 
nooclzakelijke behoeften verschill~nd zijn. 



'93 26 F I•: B R U A R I. 1916 

Het vorenstaande heeft geen verdere strek -
king dan hot, geven van algemeene regelen, van 
welke kan worden afgewekeri, zoo een bijzonder 
geval tot afwijking daarvan noopt en de wette
lijke vciorschriften zoodanige afwijking toelaten. 

Ik heb de eer Ute verzoeken, om, voor zoover 
dit niet reeds door U geachiedde, voortaan bij de 
beslissing nopens vergoedingsaanvragen eri bij 
de vaststelling der vergoedingsbedragen de 
hiervoren aangegeven regelen als richtsnoer 
aan te nemen: ! 

Met betrekking tot de categorieen van 
militairen, genoemd in het sedert uitgebreid 
Koninklijk Besl~it van 21 Augustus 1914, 
n°. 42 (Ministerieele Aanschrijving van 23 Au
gustus 1914, III0 Afd., n°. 4), kan in het alge
meen dezelfde gedragslijn worden gevolgd. 

Echter wordt er de aandacht op gevestigd, 
dat in sommige gevallen de jaarwedde van 
militairen, als in dat Besluit bedoeld, de ge
middelde jaarwedde van den dienstplichtigen 
onderofficier niet onbelangrijk overtreft. Als
dan zal het ·verschil in jaarweclde in mindering 
behooren te worden gebracht bij het bepalen 
van het beclrag der vergoeding. 

De .Minis/er 1•an Oorlog, BosBOOM. 

26 Februari 1916. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het bij Koninklijk 
besluit van 22 Januari 1902 (Staatsblad 

· n°. 5) vastgestelde gewijzigd Algemeen 
Reglement op den loodsdienst met het 
daarbij behoorend tarief van vergoeding 

·voor reis- _en verblijfkosten der loodsen, 
zoomede van de bij genoemd besluit vast
gestelde Bijzondere Reglementen in de ver
schillende loodsdistricten, zooals die zijn 
gewijzigd bij de besluiten van 31 Januari 
1903 (Staatsblad n°. 42), 8 Februari 1904 
(Staatsblad n°. 40), 24 December 1904 
(Staatsblad n°. 264), 7 Juli 1905·(Staatsblad 
n°. 233), 30 Mei 1908 (Staatsblad n°. 192), · 
24 Mei 1909 (Staatsblad n°. 126), 24 Fe
bruari 1912 (Staatsblad n°. 93), 30 Juli 1913 
(Staatsblad n°. 339), 9 Juni 1914 (Staats
blad n°. 222), 19 Februarf 1915 (Staatsblad 
n°. 112) en 8 December 1915 (Staatsblad 
no. 489). S. 89. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister va~ 

Marine van den 22sten Februari 1916, Bureau G 
no. 51; 

Gelet op Onze besluiten van 22 Januari 1902 
(Staatsblad n°. 5), 31 Janua~i 1903 (Staatsblad 
n°. 42), 8 · Februari 1904 (Staatsblad n°. 40), 
24 December 1904 (Staatsblail, n°. 264), 7 Juli 

1905 (Staatsblad-n°. 233), 30 Mei 1908 (Staats
blad n°. 192), 24 Mei 1909 (Staatablad n°. 126), 
24 Februari 1912 (Staatablad n°. 93), 30 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 339), 9 Juni 1914 (Staats
blad n°. 222), .,19 Februari 1915 '(Staatsblad 
n°. 112) en 8 December 1915 (Staatsbladn°. 489); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Den tekst van de bij Ons besluit van 22 Ja

nuari 1902 (Staatsblad n°. 5) vastgestelde 
gewijzigde reglementen op den Ioodsdienst voor 
zeeschepen, zooals deze luidt na de sedert 
daarin aangebraohte wijzigingen, algemeen 
bekend te maken · door bijvoeging van dien 
gewijzigden tekst in zijn gebeel bij dit besluit. 

Onze Minister van Marine is be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De 111.inister van JYiarine, J. J. RA!IIBONNET. 
(Uitgeg. 17 JYiaart 1916.) 

TEKST 

van bet bij Koninklijk besluit van 22 Januari 
1902 (Staatsblad n°_ 5) vastgestelde gewijzigd 
Algmneen Reglement op den loodsdienst met 
het daarbij behoorend tarief van vergoeding 
voor reis- en verblljfkosten der looclsen, zoo
mede van de bij genoemd besluit vastgestelde 
Bijzondere Reglementen op den loodsdienst in 
de districten : 

1. Eems; 
2. 'lel'Sohelling en het Vlie; 
3. Tex:el; 

4. } 
5_ Goedereede, Maas en Brouwe~shaven; 

6. Monden der Scheide, 
zooa!s die zijn gewijzigd bij de besluiten van 

31 Januari 1903 (Staatsblad n°. 42), 8 Februari 
1904 (Staatsblad n°. 40), 24 December 1904 
(Staatsblad n°. 264), 7 Juli 1905 (Staatsblad 
n°. 233), 30 Mei 1908 (Staatsblad n°. 192), 
24 Mei 1909 (Staatsblad- n°. -126), 24 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 93), 30 Juli 1913 (Staats
blad n°. 339), 9 Juni 1914 (Staatsblad n°. 222), 
19 Februari 1_915 (Staatsblad 1' 0 • 112) en 8 De
tember 1915 (Staatsblad n°. 489). 

ALGEMEEN REGLEMENT op den 
Loodsdienst. 

!STE HOOFDSTUK. 

B e s t u u r en i n d e e l i n g. 

Art. 1. Het bestuur van -den foodsdienst 
wordt onder den Minister van Marine uitge-
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oefend door een Inspecteur-Generaal ; in de 
districten door Inspecteurs en onder dezen 
door Commissarissen. 

De districten zijn : 
1. Eems ; .,,,., 
2. Terschelling en het -Vlie ; 
3. Texel; 
4. Goedereede en Maas ; 
5. Brouwershaven ; 
6. Monden der Scheide. 
De bijzondere reg1ementen bepalen voor elk 

district den werkkring der loodsen, het aan
tal en- de qualiteit van de ambtenaren en het 
voor de verschillende loodsdiensten benoo
digde materieel en personeel. 

2. De commissarissen zijn, ieder voor zijne 
. sta;ndplaats, belast met het belieer van het 
materieel. 

De afgifte van behoeften aan de vaartuigen 
geschiedt op. aanvrage van den schipper, die 
voor de ontvangst teekent. 

De beoordeeling der noodzakelijkheid, gelijk 
mede de uitvoering van kleine herstellingen 
en voorzieningen aan voor den dagelijkschen 
·dienst in gebruik zijnde -vaartuigen, daaronder 
begrepen het schoonmaken en. zooveel noodig 
schilderen van den romp onder water, berust 
bij den Inspecteur of onder <liens verantwoor
delijkheid bij den Commissaris ; van de nood
zakelijkheid tot meer belangrijke voorzieningen 
wordt door den Inspectenr gerapporteerd aan 
het Departement van l.lfarine. 

3. In elk loodsdistrict ·wordt door den In
specteur een stamregister gehouden, waarin 
al de bij den loodsdienst van dat district ·aan
gestelde personen zijn ingeschreven met namen 
en voornamen, het hun toegewezen nommer, 
<lag en plaats van geboorte, datum van aan
stelling, de bijzondere diensten door hen be
wezen, belooningen daarvoor ontvangen, over
tredingen en daarvoor opgelegde straffen, ein
delijk de datums van ontslag, op pensioen
stelling of overlijden. 

IInE H06FDSTUK. 

Regeling van het personeel. 

4. Het personeel van den loodsdienst be-
staa t uit: 

Loodsschippers der lste en 2de klasse ; 
Zee- en binnenloodsen ; 
Hnlploodsen; 
Loodskweekelingen der lste en 2de klasse ; 
Matrozen; 
Matroos-koks; 
Kwartiermeesters en roeiers der lste en 2de 

klasse; 

Machinisten ; 
l\fachinisten-motorist ; 
Eerste stokers ; 
Tweede stokers ; 
Hnlpstokers. 
5. De schippers der zeeloodsvaartnigen zijn 

loodsschippers der lste klasse ; zij worden ·ge
nomen nit de bekwaamste zeeloodsen. 

De schippers der overige .vaartnigen zijn 
loodsschippers der 2de klasse ; zij worden in, den 
regel genomen nit de zeeloodsen, binnenloo.dsen, 
hnlploodsen, loodskweekelingen en matrozen. 

6. De zee- en binnenloodsen worden in den 
regel gevormd nit de matrozen. 

De matrozen, die geschikt blijken voor den 
!9odsdienst, worden na een diensttijd van tien 
jaar of eerder, naar gelang der beh-0efte, be
noemd tot loodskweekeling der 2de klasse. 

De Ioodskweekelingen der 2de klasse kunnen 
bestemd worden· voor den zeeloodsdienst of 
voor den binnenloodsdienst ; zij worden meer 
bepaald voor een der beide diensten- opgeleid 
en vergezellen de loodsen op hunne loodsreizen, 
wanneer hun daartoe de last wordt verstrekt. 

De Ioodskweekelingen der 2de klasse voor 
den zeeloodsdienst zijn naar volgorde van 
diensttijd benoembaar tot Ioodskweekeling der 
lste klasse, die voor den binnenloodsdienst 
tot hnlploods, wanneer zij voldoen aan de 
vereischteri, respectievelijk voor de betrekking 
van zeeloods en van binnenloods gesteld. 

Bij vacaturen zijn de Ioodskweekelingen der 
lste klasse en de hnlploodsen, bij gebleken ge
schiktheid naar volgorde van diensttijd be
noembaar respectievelijk tot zeeloods en tot 
binnenloods. 

De loodskweekelingen der lste klasse komen 
tot het loodsen van schepen in den regel eerst 
in aanmerking, wanneer geen zeeloodsen meer 
beschikbaar zijn. · Zij dragen alsdan het loods
mansteeken. 

De hulploodsen kom.en tot het Ioodsen van 
sohepen met grooten diepgang eerst in aan
merking, wanneer geen binnenloodsen m.eer 
beschikbaar zijn. Wan'neer zij tot het loodsen 
van schepen warden aangewezen, dragen .zij 
het Ioodsmansteeken. 

Aan boord der loodsvaartnigen verriohten de 
loodskweekelingen en de hnlpioodsen den dienst 
met de matrozen. 

In de behoeften aan m.achinisten, machi
nisten-m.otorist, eerste stokers, tweede stokers 
en hulpstokers zal worden voorzien door aan 
te 11emen burgerpersoneel of door machine
kamerpersoneel van de zeem.acht. 

7. De loodsschippers, zee-, binnen- en hnlp
' 
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loodsen, kwartiermeesters, loodskweekelingen 
der lste en 2de klasse, zoomede de machinisten 
en machinisten-motorist, voor zoover die niei, 
van de zeemacht worden gedetacheerd, worden 
benoemd door den Minister van Marnie ; zij 
verkrijgen eene akte van aanstelling. 

·De matrozen, matroos-koks, roeiers der lste 
en· 2de klasse, zoomede de eerste stokers, 
tweede stokers en· hulpstokers, voor· zoover 
die niet van de zeemacht worden gedetacheerd, 
warden benoemd door den Inspecteur van 
het district, die van deze benoemi.,1g kennis 
geeft aan den Minister van Marine. 

Het verleenen van ontslag geschiedt door 
dien Minister. 

8. Indien de machinisten, mac1:iinisten
motorist, eerste stokers, tweede stokers en 
hulpstokers uit burgerpersoneel worden aan
ge:nomen, wo·rden zij gekozen uit lieden, ervaren 
in hun vak en van onberispelijk gedrag. De 
machiniste:n moeten bovendien in het bezit zijn 
van het diplo_ma B voor machinist, bedoeld bij 
de ·Wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 139). 
Zij allen, benevens de loodsschippers der 2de 
klasse, voor het geval dezen genomen worden 
uit buiten den loodsdienst staande personen, 
kwar'biermeesters, roeiers en matroos-koks mo
gen bij indiensttredi.ng den leeftijd van 40 
jar,m niet hebben overschreden. 

De matrozen worden gekozen uit ervaren 
· zeelieden van onberispelijk gedrag. Zij moeten, 
om voor den loodsdienst te worden opgeleid, 
den leeftijd hebben bereikt van 20 jaar en 
mogen niet ouder zijn dan 27 jaar ; zij moeten 
minstens 2 jaar hebben gevaren op zeeschepen, . 
goed kunne:n lezen en schrijven en de -eerste 
grondbeginselen der xekenkunst goed verstaan ; 
zij, die met goed gevolg het onderwijs hebben 
gevolgd aan eene zeevaartkundige school voor 
stuurman ter koo1Jvaardij of m het bezit zijn 
van het diploma van daarvoor voldoend afge
legd examen, zoomede zij, die bekend zijn met 
de Engelsohe, Fran sche of Duitsche taal, ge
nieten de voorkeur. 

De loodsschippers der 2de klasse, voor het 
geval dat dezen worden genomen uit buiten 
den loodsdienst staarde personen, benevens 
de roeiers der lste en 2de klasse worden ge
kozen nit flinke varensgezellen van 'onberispelijk 
gedrag. 

De matroos-koks worden gekozen uit zee
lieden van onberispelijk gedrag, die het bewijs 
kunnen overleggen dat zij als kok aan boord 
van een zeevaartuig hebbe:n voldaan. 

De in dit artikel bedoelde loodssohippers 
der 2de klasse, matrozen, matroos-koks, kwar-

tiermeesters, roeiers, machinisten, maohinisten
motorist, stokers en hulpstokers moeten v66r 
de indiensttreding eene geneeskundige verkla: 
ring van een offioier van gezondheid van de 
zeemaoht overleggen, waaruit blijkt dat de 
belanghebbende voldoet aa,n de eisohen van 
het yoor het personeel van den loodsdienst 
vastgesteld keuringsreglement en bovendien 
eene door hen onderteekende verklaring, waar-

. µit blijkt dat zij zich zullen onderwerpen aan 
alle dienstvoorschriften, voor 's Rijks loods
wezen gemaakt of nog .. te maken. 

9. Alvorens tot de uitoefening van den dienst. 
als loods te worden toegelaten, moet overigens 
aan de volgende vereisohten worden voldaan ~ 

1°. moeten de vaarwaters, waarop de dienst 
als loods zal worden uitgeoefend, voldoende 
zijn bevaren ; 

2°. moet ee:n examen worden afgelegd, om
vattende het gebied, waarop de loodsdienst 
zal worden uitgeoefend e:n bestaande in : 

a. grondige kennis van : 
de gronden en banken, loop e:n kracht der 

stroomen, invloed van den wind op die 
stroomen; 

ligging en plaa tsi.ng der tonnen en bakens 
aan en in de vaarwaters,; 

de ricbti.ng,der vaarwaters en de te sturen 
koersen onder de versohillende omstandigheden; 

b. grondige bekendheid met : 
de kust- e:n binnenliohte:n, liohtschepen, 

mistseinen en landmerken, waterstands- en 
stormseinen, semaphore- en kustwaohtposten; 

c. eenig begrip van : 
de inrichting der zeekaarten, miswijzing 

van het kompas, het afzette:n van peilingen 
en van het bestek ; 

d. voldoende bekendheid met : 
de besturing en behandeling van zeil- en 

stoomschepen, de bepalingen tot het voor
komen van aanvaringen, de politiereglementen 
voor de vaarwaters en havens, waarop de 
loodsdienst zal worden uitgeoefend ; 

de verplichti.ngen die bij de verschillende 
wetten en reglementen den loodsen zijn op
gelegd; 

3°. zullen meerdere proefreizen, minstem, · 
vier, met diepgaande schepen moeten zijn 
gedaan, onder het opzioht van een der be
kwaamste loodsen. 

10. De examens worden, zo'o dikwijls bet 
noodig wezen mooht, na bekomen maohtiging 
van den Minister van Marine, afgenomen door· 
eene oommissie, waarvan de Inspeoteur voor
zitter is. In deze oommissie hebben steeds
zitting een of rb.eer oommissarisse:n der loodsen,. 
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een of twee -daartoe uit te noodigen gezag
voerders van koopvaardijschepen en twee of 

: meer der bekwaamste schippers of loodsen_ 
De gezagvoerders genieten vergoeding van 

reis- en, verblijfkosten en vacatiegelden, over
eenkomstig de bij Koninklijk besluit vastge
stelde tarieven. 

Het examen wordt kosteloos afgenomen. 
11. Naar gelang van de behoeften voor 

den dieast kunnen ook buiten den loodsdienst 
staande personen tot loodsen of hulploodsen 
worden aangesteld, mits zij voldoen aan de 
vereischten, ·in de artt. 8 en 9 omschreven. 

Zij mogen niet jonger zijn dan 23 jaar en 
· niet ouder dan 40 jaar. 

Zij worden door de commissie van examen 
_gerangschikt en naar volgorde geplaatst. 

Een bewijs van.' voldoehd afgelegd examen 
-zal worden uitgereikt doo~ het voorzittend lid, 
namens die commissie onderteekend. 

Wanneer de plaatsing niet binnen den tijd 
van 18 maanden na. afgelegd examen is gevolgd, 
kan door het hoofdbestimr een nieuw examen 
worden gevorderd. 

12. Loodsen kunnen, na behoorljjk daar
voor afgelegd examen, toegelaten worden tot 
het loodsen van schepen op andere vaarwaters 
,of naar andere zeegat!')n, reeden of havens, dan 
-die tot welke zij behooren. 

Van deze bevoegdheid wordt melding ge
maakt op hunne akte van aanstelling. 

13. Alvorens tot de uitoefening van den 
1oodsdienst te worden toegelaten, zijn de 
ioodsen, de hulploodsen en de ·1oodskweeke
lingen der lste klasse gehouden den navolgen-. 
.den eed of belofte af te leggen : • 

,,Ik zweer (beloof) dat ik, in mijn dienst 
.als loods, mij stiptelijk zal gedragen naar de 
bestaande of nader uit te vaardigen verorde
ningen op den loodsdienst, en dat ik voorts 
in deze mijhe betrekking zal handelen, zooals 
-een goed, braaf, eerlijk en trouw loods schuldig 
is te doen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almailhtig ! 
{Met ware woorden.)" 

Deze eed wordt afgelegd in handen van 
-den. Inspecteur over het loodswezen in het 
-district, die daarvan eene door hem onder-
teekende verklaring stelt op de akte van 
.aanstelling en van de eedsaflegging kennis 
_geeft aan het Departement van Marine. 

14. Aan iederen loods wordt een zilveren 
loodsmansteeken, ter grootte van 7 centimeters 
middellijn, kosteloos uitgereikt, waarop voor 
-de zeeloodsen en 'loodskweekelingen der lste 
lklasse twee ankers over kruis en voor de bin-

nenloodsen en hulploodsen een enkel anker, 
beide met eene loodlijn en load daarover geslin
gerd, de qualiteit en het nommer der loodsen, 
zoomede het district waartoe zij behooren. 

15. De loodsschippers, kwartiermeesters,\ 
loodsen,. hulploodsen en loodskweekelingen 
dragen in dienst blauw lakensche jas, vest· en 
broek, met kuoopen van model, voorts blauw 
lakensche pet van model met kroon ; de loods
kweekelingen der 2de klasse evenwel een pet 

· zonder kroon. De pet van den loodsschippe:r 
der lste klasse moet tevens voorzien zijn van 
twee gouden galons, ter breedte elk van. 
5 millimeter, en die van den loodsschipper 
der 2de klasse en kwartiermeester van een 
gouden galon van gelijke breedte. 

De pijjakker wordt gedragen van blauw 
. duffel. of andere blauwe stof, ·met kuoopen 
van model ; bij regenachtig of slecht weder is 
geoorloofd het dragen van geoliede of andere 
overkleederen, zoomede van een onder die 
omstandigheden doelmatig hoofddeksel. 

De kuoopen, petteekens en galons worden 
kosteloos verstrekt. 

Overtreding van dit artikel ~ordt gestraft 
met eene boete van / 1 tot / 5. 

16. De loodsen, loodskweekelingen der lste 
klasse en hulploodsen moeten bij de uitoefe
ning v'an hun dienst hun loodsmansteeken 
zichtbaar op de borst dragen en mo.eten dan 
tevens voorzien zijn van hunne akte van aan
stelling en van de loodswet met bijbehoorende 
reglementen. 

Bij verzuim worden zij gestraft met eene 
boete van f 2.50 tot f 7.50. 

17. De loodsschippers, loodsen, loodskwee-
. kelingen der lste klasse en hulploodsen, in 
hunnen dienst geschorst, gedegradeerd of ont
slagen, zijn verplipht hunne loodsmansteekens, 
akten van aanstelling en reglementen af te 

. geven aan den Commissaris hunner stand-
plaats. 

18. Bij het afsterven van loodsschippers, 
loodsen, loodskweekelingep. der lste klasse en 
hulploodsen, zijn .de ·weduwen of. weezen ver
plicht de uitgereikte loodsmansteekens, ·akten 
van aanstelling en reglementen, binnen veer
tien dagen na het overlijden, aan den Com
missaris det standplaats, waartoe zij- behoord 
hebben, terug te geven. 

Indien zij geene weduwen of weezen nalaten, 
zijn hunne erfgenamen tot die teruggave ver
plicht. 

19. De loodsschippers ·der lste klasse, de 
loodsen, de hulploodsen en de loodskweeke

.lingen der lste klasse genieten in den regel 
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geen vaste bezoldiging; aan hen kan een vast 
maandgeld warden toegekend haven het loods
aandeel op die standplaatsen, waar het geringe 
bedrag der loodsaandeelen en daggelden · daar-
toe voldoenden grand geeft. · 

In plaats van aandee] in het loodsgeld kan 
vast maand- _of daggeld als loon warden toe
gekend aan loodsen, hulploodsen en loodskwee
kelingen der lste klasse, die als vaste loads 
dienst doen op in geregelde beurt varende 
stoomsohepen of op de versohil!ende Rijks
sohepeu gedurende de oefeningen, proeftochten 
en hydrograpbische opneminge'l. 

Met betrekking tot de hieronder genoemde 
verdeeling van loodsaandeelen, maand-_en dag
gelden, zijn de vaste zeeloodsen eµ de vaste 
zee- en binnenloodsen administra tie£ ingedeeld 
bij den zeeloodsdienst en de vaste binnen
loodsen bij den binnenloodsdienst van · hun 
district. Voor ieder district, waar behalve 
kustdienst ook kanaaldienst wordt uitgeoefend, 
wordt door den Minister van Marine bepaald, 
tot welk dezer onderdeelen van den zeeloods
dienst de beide eerstgenoemde categorieen ·van 
vaste loodsen administr~ tie£ zullen behooren. 

In ieder district warden de door de ·loods
~chippers der lste klasse, ~eelood_sen en loods
kweekelingen der lste k!asse. verdiende loods
aandeelen, maand- en daggelden, na aftrek 
van een · door den Minister· van Marine ·vast 
te stellen bedrag, strekkende tot vergoeding 
der uitga:ven, bedoeld-in art. 43, tweede lid, 
verdeeld als volgt : 

.voor den loodsschipper· der lste klasse 
en .den hem bij ziekte, besmetverklaring· 
van zijne waning, en schorsing vervangen-
den ioods . . . . .. . . . . . . . 1 ½ deel : 

voor den loads . . . . . ·. . . 1 
,, loodskweekeling der lste 

klasse . . . . . . . . . . . 2/ 3 ,, 

In de districten, waar behalve kustdienst 
ook kanaaldienst worq.t uitgeoefend, gescbiedt 
deze verdeeling voor elken dienst afzonderlijk, 
of voor den zeeloodsdienst in l';ijn geheel, zulks 
ter beoordeeling van den Minister van Marine. 

De door de ]oodsen en hulploodsel) van den 
binnenloodsdienst verdiende loodsaandeelen, 
maand- en daggelden warden verdeeld voor 
e!ke standp!aats of elken post als volgt: 

voor den loads. . . . . . . . . . 1 dee), 
hulploods. . . . . . . . 2fa ,, • 

De loodsaandeeien, maand- en daggelden, 
verdiend door de loodskweekelhgen der lste 
klasse, die niet zijn ingedeeld bij de bemanning 
der zeeloodsvaartuigen, 11-orden verdee]d voor 
elke standplaats, als volgt: 

1916. 

voor den loodskweekeling der' lste 
klasse . . : . . . . . . . . . . . . 1 dee!. 

De loodsschippers der 2de klasse, de loods
kweekelingen der 2de klasse, de matrozen, de 
matroos-koks, de kwartiermeesters, de .roeiers, 
do machinisten, de machinisten-motorist, de 
eerste stokers, de_ tweede stokers en de hulp
stokers genieten vaste maandgelden. 

20. In geval van ziekte, verwonding of ge
breken, in en door den dienst bekomen, kan de 
lijder door geneeskundigen in dienst van het 
Rijk of door particuliere geneeskundigen voor 
Rijksrekening warden bebandeld, en in een 
Rijkshospitaal, bij particul.ieren of in eene bij
zondere inricbting voor Rijksrekening Worden 
vorpleegd ; een en antler naar regelen, door 
den Minister van Marine vast te ste!len. 

Aan loodsschippers der 2de klasse, ]oodskwee
kelingen der 2de klasse, . kwartiermeesters, 
roeiers, matrozen en matroos-koks, zoomede 
aan maohinisten, machinisten-motorist, stokers 
en hulpstokers, . voor zoover die niet van de 
zeemacht zijn gedetacheerd, wordt, wanneer 
zij door ziekte, verwonding of gebreken; niet 
in en door den dienst bekomen, tijdelijk ·ver
hind(:lrd warden hunne betr~kking waar te 
nemen,. ingeval de yerhindering !anger dan 
vier weken mocht duren, waarna hµnne ·ver
diensten zullen stilgtaan, alsdan tijdelijke onder
stand toegekend naar de regelen en tot bet 
bedrag, door den Minister van Marine te 
bepalen. 

Alie ziektegevallen moeten ten genoege van 
den Inspeqteur worden geconstateerd. 

IIIDE HOOFDSTUK. 

Onderscheidingsteekenen der loodsvaartitigen. 
Loads-, nood- en andere seinen. 

21. De onderscheidingsteekenen der loods
vaartuigen zijn : 

a. voor zeilvaartuigen : 
de naam der standplaats zooveel mogelijk 

voluit met bet nummer van ·bet vaartuig in 
een of meer zeilen en op het achterste gedeelte 
van het vaartuig ; bovendien zoolang er loods
dienst kan worden verricht : 

bij dag eene blauwe vlag met .wit nummer, 
geheschen van top ; · 

bij nacht die, vastgesteld bij de gel den de 
voorschriften ter voorkoming · van aanvaring 
op zee.; 

b. voor stoomvaartuigen : 
het nummer van het vaartuig aan weers

zijden op. den boeg ; -bovendien zoolang er 
loodsdienst kan worden verricht : 

7 
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bij dag eene blauwe vlag met wit nummer, 
geheschen van top ; 

bij nacht ·en bij mist of nevelachtig weder, 
indien het sneeuwt of bij zware regenbuien, 
die, vastgesteld bij de geldende voorschriften 
ter voorkoming van aanvaring op zee. 

Voorts zoowel voor zeil- als stoomvaartuigen 
een bijzonder teeken ter aanduiding van het 
district of de zeegaten, waartoe de vaartuigen 
behooron, overeenkomstig de teekening, welke 
daarvan bij dit reglement is gevoegd. 

Het vaartuig voor inspectie gebezigd voert 
de districtsvlag of -wimpel met het woord 
,,Inspectie" van top geheschen. 

22. In havens of dokken moet de loads 
aan het loodskantoor warden aangevraagd, met 
vermelding van het tijdstip, waarop de loods 
,vordt verlangd. 

In zee of ter reede wordt het verlangen om 
een loads kenbaar gemaakt door de onder
staande seinen, afzonderlijk of gezamenlijk 
gedaan: 

a. bij dag: 
1°. de nationale vlag, omgeven door een 

witten rand, ter breedte van een vijfde van 
die der vlag, aan den voortop geheschen ; 

2°. het loodssein P. T. van het Internationaal 
Seinboek; 
- 3°. vlag S. van het Internationaal Seinboek 
met of' zonder, den onderscheidingswimpel er-
boven; -

4°. het afstandssein, bestaande, uit een kegel 
met den top naar boven, • boven welken twee 
ballen of voorwerpen, die op ballen gelijken, 
zijn geheschen ; 

b. bij nacht : 
1 °. een :pyrotechnisch licht, bekend onder 

den naam van ,,blauw licht", dat met tusschen
poozen van 15 minuten vertoond wordt ; 

2°. een helder wit licht, telkenmale gedu
rende den tijd van een minuut met korte of 
herhaalde tusschenpoozen getoond even boven 
de verschansing. 

Voor zeeschepen, bestemd van het Engelsche 
Kanaal naar een der hieronder volgende Ne
derlandsche zeegaten, zijn bovendien nog de 
navolgende seinen vastgesteld: 

a. bij dag : het hijschen van het naamsein 
der haven van bestemming uit het Internati
onaal Seinboek. 

b. bij nacht : 
1 °. voor schepen, bestemd naar dez eegaten van 

Texel en }Jmuiden, twee lantaarns verticaal 
onder elkander, waarvan de bovenste een rood 
en de onderste een wit licht toont; 

2°: voor schepen, bestemd ni;iar de zeegaten van 

Goeree, 1Yiaas en Brouwershaven, twee lantaan1s 
verticaal onder elkander, die beide een wit 
licht toonen ; 

3°. voor schepen, bestemd naar de zeegaten der 
Schelde, drie lantaarns verticaal onder elkander, 
waarvan de bovenste een rood en de beide 
andere een wit licht toonen. 

Wederkeerig hijscht het betrokken loods
vaartuig bij nacbt gelijk sein als contra-sein. 

23. Noodseinen zijn, afzonder!ijk of ge
zamenlijk: 

a. bij dag: 
1°. kanonscho'ten·of eenig antler ontploffings

sein met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2°. het noodsein N. C. van het Internatio
naal Seinboek ; 

3°. het afstandssein, bestaande uit eene vier
kante vlag, boven of ender welke een bal of 
een voorwerp, dat op een bal gelijkt, is ge-
heschen; -

4°. het afstandssein, bestaande uit een kegel 
met den top naar boven, boven of onder wel
ken een bal of een voorwerp, dat op een bal 
gelijkt, is geheschen ; 

5°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig ; 

b. bij nacht : 
1°. kanonschoten of eenig antler ontploffings

sein met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2°. vlammen boven het schip (als van een 
brandend teervat, olievat enz.); 

3°. vuurpijlen of lichtkogels, die sterren uit 
werpen, onverschillig van welke kleur of in
richting, die een voor een met korte tusschen
poozen worden ontstoken ; 

4°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig. 

24. Ten teeken voor in zicht komende loods
vaartuigen, dat eenig schip van een loods 
voorzien is, wordt eene kleine blauwe vlag 
met witte ster geheschen onder de natievlag 
aan den gaffe! of op eene andere geed zicht
bare plaats, doch niet van top. 

Ieder loads wordt kosteloos van eene derge
lijke vlag voorzien en is verplicht die te doen 
hijschen. 

De loads, hierin nalatig zijnde, wordt ge
straft met eene boete van f 7.50 tot f 15. 

25. Het teeken, dat een uit zee komend 
schip aan een gezondheidsonderzoek moet' wor• 
den onderworpen, is eene gele vlag van den 
top, of bij gebreke van die, de natievlag op 
eene zichtbare plaats nit het voorwant. 
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IVDE H O O F D S T U K. 

Dienstregeling. 

lSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

26. De bij net Ioodswezen in dienst zijnde 
personen zijn aan degenen, die over hen ge
steld zijn, ondergeschiktheid en bescheidenheid 
verschuldigd ; ook tegenover de militaire en 
civiele autoriteiten zullen zij de burgerlijke 
beleefdheid in acht nemen, Zij zullen de, in 
de uitoefening hunuer betrekking of dienst, 
gegeven bevelen ijverig en getrouw nakomen 
en zich buiten dienst behoorlijk gedragen. 

Hiermede in gebreke blijvende, worden zij, 
naar omstandigheden, gestraft met geldboete, 
schorsing, degradatie of ontslag. 

27. Geen der bij den loodsdienst aahgestelde 
personen mag eigendunkelijk den dienst ver
Iaten, dan na bekomen ontslag. Die hiertegen 
handelt, verbeurt zijn te goed zijnde loon. 
• 28. Bij den Ioodsdienst aangestelde per

sonen, zich zonder verlof van hunne stand
plaats verwijderd° hebbende, worden voor de 
eerste maal gestraft met eene boete van / 2.50 
tot f 7.50; voor de tweede maal met eene 
boete van f 15. 

Bij verzwarende omstandigheden worden zij 
in beide gevallen, naar bevind van zaken, 
gestraft met genoemde boete en bovendien 
met schorsing in dienst of met ontslag uit den 
dienst. 

Voor de derde maal zich zonder verlof van 
hunne standp!aats verwijderd hebbende, wor
den zij uit den dienst ontslageh. 
- 29. Bij den loodsdienst aangestelde personen 
voor de- eerste maal ·buiten dienst beschonken 
bevonden zijnde, worden gestraft met eene 
boete van / 15 ; voor de tweede maal buiten 
dienst of voor de eerste maal in dienst be
schonken bevonden zijnde, wordt deze straf 
verdubbeld. 

Deze boeten zullen bij verzwarende om
standigheden of bij dronkenschap voor de 
tweede maal, waarvan eenmaal in dienst, naar 
bevind van zaken gepaard gaan met schorsing 
in dienst of vervangen worden door ontslag. 

V oor de tweede maal in dienst of voor de 
tlerde maal beschonken bevonden zijnde, wor
den zij uit den dienst ontslagen. 

30. Wanneer door verzuim of onachtzaam
heid van eenen loods, een schip wordt aan 
den grond gevaren, schade bekomt of toe
brengt, wordt hij gestraft met geheele of ge
deeltelijke inhouding van het aandeel in het 

, loodsgeld, en daarenboven met geldboete, 
schorsing, degratlatie of ontslag, naar om
standigheden. 

31. De schippers en loodsen zijn verplicht 
gedurig de vaarwaters te peilen en nauw
keurig te onderzoeken, vooral na storm en 
hooge vloeden. De schippers zijn derhalve 
verplicht bij het bekruisen der kust en het 
bevaren der verschi!lende vaarwaters, een 
veelvuldig gebruik van het lood te doen maken, 
in het bijzonder door de jongere loodsen, loods
kweekelingen en matrozen. 

De schippers en loodsen geven acht op de 
Jigging der bakentonnen en de stelling der 
bakens. Zoo zij mochten bespeuren, dat de 
vaarwaters zijn verloopen, of dat er tonnen en 
bakens zijn vermist of verdreven, geven zij 
daarvan dadelijk keirnis aan den Commissaris 
ter standplaats van aankomst. 

Eveneens zijn zij verplicht hunne aandacht 
te vestigen op de kust- en andere lichten en 
landmerken. Zij moeten van· den uitslag hunner 
-opmerkingen daaromtrent almede kennis geven. 

De schippers en loodsen m·et dit een oi .antler 
in gebreke blijvende, worden gestraft met eene 
boete van / 2.50 tot / 7.50. 

32- Het is den schippers en verdere be
manning der loodsvaartuigen verboden heime
lijk passagiers of goederen te vervoeren, zul
lende dit, evenals alle sluikerij, gestraft Worden 
als in dit artikel nader is vermeld. 

Voor de eerste maal hieraan schuldig be
vonden zijnde, wordt gestraft een schipper of 
een machinist met een boete van f 16 tot f 30, 
een zeeloods-stuiuman of een loods van f 8 -
tot f 15, een loodskweekeling, matroos, ma
troos-kok, stoker of hulpstoker van f 2.50 tot 
f 7.50, naar bevind van zaken. 

Bij verzwarende omstandigheden of bij her
haling wordt de schuldige uit den loodsdienst 
ontslagen. 

33. Het loodsen van schepen geschiedt bij 
beurten, te regelen, in de havens door den 
Commissaris, op de loodsvaartuigen door den 
schipper. 

De bijzondere reglementen bepalen de ge
vallen, waarin de beurt bij. loting wordt aan, 
gewezen. 

De Inspecteur, de Commissaris of de schipper 
van het loodsvaartuig zijn nochtans bevoegd, 
uithoofde van grooten diepgang of om andere 
gegronde redenen, eenen loods v66r zijne beurt 
met het loodsen van een schip te belasten. 

De loods, die zich daartegen verzet, wordt 
gestraft met eene boete van / 7.50 tot f 15. 

De aangewezen loods wordt beschouwd eene 

7" 
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gewone reis op zijne beurt gedaan te hebben. 
In de havens zorgt de Commissaris, dat van 

de aan de beurt staande loodsen een voldoend 
getal zich in de nabijheid van zijn kantoor 
bevindt. 

-Een loods, hierin nalatig blijvende, wordt 
naar omstandigheden gestraft met eene boete 
van / 1 tot / 7.50. 

34. Aan boord van in geregelde beurt 
varende stoomschepen kunnen, -op verzoek der 
gezagvoerders, zoo voor den zee- als voor den 
binnendienst, geadmitteerde loodsen geplaatst 
warden, ten einde de diensten van het loodsen 

· uit en naar zee, en langs de binnenvaarwateren 
op en a/, door denzelfden persoon te doen ver
richten. 

Deze loodsen, buiten de gewone beurtregeling 
vallende, kunnen warden afgewisseld op zoo
danige tijden, als het loodsbestuur noodig 
oordeelt. 

Voor zoodanige loodsen is door den gezag
voerder, op de dagen dater niet geloodst wordt, 
~en daggeld van twee gulden verschuldigd: 

Het loon wordt voor hen afzonderlijk naar 
gelang van den gevorderden dienst bepaald. 

35. Wanneer het bewezen wordt, dat een 
loods zich ter behoorlijke plaa tse aan een gezag
voerder heeft aangeboden,- om zijn schip, van 
geen loods voorzien zijnde, te loodsen, doch 
afgewezen· is, wordt hem, indien er loodsgeld 
verschuldigd is, een derde van het loodsaandeel 
als verdiend loon toegekend. 

36. Geen loods mag zijne beurt aan eenen 
anderen overdoen, dan om zeer geldige redenen, 

.en niet zond()r de bewilliging van den gezag
voerder en van den Commissaris, ·. op eene 
boete van / 7.50 tot f 15. 

37. Voor den binnenloodsdienst wordt als 
eerste loodsreis van gelijktijdig aankomende 
schepen gerekend het schip, hetwelk het esrst 
binnen de daarvoor bepaalde merken komt. • 

Deze merken warden door het loodsbestuur 
in elk district bepaald en ten loodskantore 
aangeplakt. 

38. Bij de bijzondere reglementen warden 
voor elken kruispost de afstanden bepaald, 
waarop de loodsvaartuigen, zooveel mogelijk 
zich moeten ophouden, van wejke kruisposten 
zij zich, buiten noodzaak niet mogen verwij
deren, op eene boete voor den _schipper van 
J 7.50 tot / 15. 

39. · W anneer een loods op eenig schip 
overgaat op verderen afstand van het zeegat 
der bestemming, dan dien van den bepaalden 
kruispost, v66rgaats, is hij wel verplicht om 
bij de vaart door de Noordzee, den gezagvoerder 

ten dienste te staan met zijnen raad, doch 
neemt zijne verantwoordelijkheid eerst een 
aanvang op vier Duitsche mijlen (29.6 kilo
meters) afstand de! uitertonnen van dat zee
gat of van de buitenhoofden der aan zee ge
legen haven van bestemming. 

40. Afgescheiden van den kustloodsdienst, 
zullen er loodsvaartuigen, met loodsen aan 
boord, kruisen op een vooruitgezetten post of 
wel in het Engelsche kanaal bij Dungeness, ten 
dienste der gezagvoerders van naar de zeegaten 
in het 3de, 4de, 5de en 6de district bestemde 
schepen, die verlangen m9chten op dien voor
uitgezetten post een loods aan boord te nemen, 
ten einde de zekerheid te hebben, daarvan 
voorzien te zijn, wanneer het schip v66r de 
kust komt, alwaar de verantwoordelijkheid van 
den loods aanvangt. 

Den ioodsen, op dien vooruitgezetten post 
aan boord gekomen, wordt nadrukkelijk aan
bevolen, om aan de scheepsgezagvoerders de 
noodzakelijkheid voor te houden, om bij ae 
vaart door de N oordzee het dieplood te doen 
gebruiken, ten einde zich zooveel mogelijk te 
vergewissen van den afstand der kust of van 
het zeegat der bestemming. 

41. De loodsvaartuigen, welke, ingevolge 
de bepalingen der bijzondere reglementen, in 
zee moeten zijn, mogen niet dan op bepaalde 
tijden binnen komen, tenzjj door hoogen nood 
gedrongen of ingeval zij al hunne loodsen 
hebben afgegeven, op eene boete, voor den 
schipper van/ 16 tot f 30 met of zonder schor
sing in dienst, naar bevind van zaken ; hij is 
op gelijke straffe gehouden, bij de eerste ge
legenheid van wind, weer en stroom, of zoodra 
hij zijne beschikbare loodsen heeft terug be
komen, weder naar zee te vertrekken. 

42. De schippers der loodsvaartuigen, hunne 
loodsen overgezet hebbende, mogen hunne 
loodskweekelingen der lste klasse, _tot het ver
richten van den loodsdienst, op eenig schip 
doen overgaan, als dit met de veiligheid van 
het loodsvaartuig is overeen te brengen. 

Ingeval slechts een loods meer aan boord 
overig is, en twee schepen van verschillende 
grootte zich ter loodsing voordoen, het kleinste 
naderbij dan het grootere, zal het geoorloofd 
zijn een loodskweekeling der lste klasse, wan
neer hij op het loodsvaartuig kan worden ge
mist, op het kleinere, meest genaderde schi'p 
te doen overgaan en den loods voor den groo
teren, meer verwijderden bodem te bestemmen. 

Mocht, bij het binnenkomen van eenig zee
ga t, zich de gelegenheid tot het, voorzeilen of 
voorstoomen van een schip voordoen, · da t geen 
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loods aan. boord heeft, dan zijn de schippers 
daartoe gerechtigd, en kunnen zij bovendien, 
tot medewerking bij het loodsen, een hunner 
manschappen op zoodanig schip doen overgaan, 
als dit zonder gevaar voor · het loodsvaartuig 
kan geschieden. 

43. In de voeding aan boord der vaartuigen 
van het loodswezen wordt q.oor de bemanning 
zelf voorzien ; voor zooveel de zeeloodsvaar
tuigen betreft, volgens rege!en door den Minister 
van Marine vast te stellen. 

De uitgaven voor de voeding op de dagen, 
dat de vaartuigen in zee of varende zijn, 
wOFden door het Rijk vergoed door, voorzooveel 
de bemanning der .zeeloodsvaartuigen betreft, 
bij de vaststelling van de percentsgewijze aan
deelen in de loodsgelden met 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 / 1 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 herstellingen of het verrichten 
van bijzondere diensten buiten de standplaats 
dier beinanning verblijf houdt, een voedinggeld 
warden uitgekeerd voor den schipper, loads 
en machinist van / 1 en voor de overige opva
renden van / 0.60 per dag en per hoofd. 

44. Ieder loods, · op eene standplaats aan
komende, is verplicht zich dadelijk bij den 
Commissaris aldaar aan te melden of zich te 
gedragen naar bepalingen, dienaangaande door 
het plaatselijk loodsbestuur vastgesteld, op 
eene boete, bij verzuim, van / 2.50 tot / 7.50. 

45. · In zoover bij dit reglement niet uit
drukkelijk anders is bepaald, komen de kosten 
vaff de terugreis der loodsen naar hunne stand
plaats voor hunne rekening. 

In de gevallen, dat de reiskosten der loodsen 
door de gezagvoerders moeten warden be
taald, geschiedt die vergoeding volgens het bij 
dit reglement gevoegde tarief.· 

De verblijfkosten zijn onder de reiskosten 
begrepen. 

46. Wegens de ontvangst van loads-, dag 
en andere gelden wordt, desverlangd, quitantie 
aan den belanghebbende uitgereikt. 

47. Buitengewone omstandigheden uitge
zonderd, zullen de kantoren van den Commis
saris der loodsen en van den Ontvanger der 
loodsgelden in de buitenhaveiis warden ge
sloten 's avonds te 10 uren en in de binnen
havens 's avonds te 9 uren en zullen die worden 

geopend gedurende den winterdienst, 's mor- . 
gensr te 7 uren en gedurende den zomerdienst 
's morgens te 6 uren. 

48. De ::neting · van den diepgang, waarnaar 
het loodsgeld moet betaald worden, geschiedt 
in bijzijn van den gezagvoerder of van den 
op hem volgenden persoon en van den loads 
voor rekenm:g der administratie, door beeedigde 
meters, waar zulks mogelijk is. 

lIDE AFDEELING. 

Verleenen van hulp aan in nood verkeerende 
schepen. 

49. Den bij het loodswez~n in-dienst zijnde 
personen wordt 'uitdrukkelijk gelast, aan sche
pen in nood of gevaar zooveel doenlijk .hulp 
toe te brengen, voor zoover de uitoefening 
van den dienst daarmede niet belangrijk wordt 
benadeeld. 

Het wordt hun verboden, ter belooning 
daarvoor, eenige overeenkomst te maken, of 
eenige belofte af te vorderen. Zoodanige 
overeenkomst of zoodanige belofte zal in geen 
geval van waarde zijn. 

De voor het bewijzen van buitengewol).e 
hulp verschuldigde belooning aan de schip
pers, loodsen en hunne helpers wordt zooveel 
doenlijk in der minne tusschen partijen gere
geld door tusschenkomst van den Inspecteur, 
en overigens hieromtrent, gelijk mede ten 
aanzien van zeedriften of verlaten gevonden 
schepen, gehandeld naar de bepalingen van 
bet W etboek van Koophandel. 

Van deze belooning geniet het daarbij be
trokken personeel 75 percent; de overige 25 
percent worden, as vergoeding voor bet ge
bruik van 's Rijks materieel, in de schatkist 
gestort. 

Buitengewone belooningen voor hulp en 
barging, door meer dan een loodsvaartuig ver
richt, worden onderling verdeeld, naar gelang 
van het getal koppen, tijdens de hulp of ber
ging op die loodsvaartuigen aanwezig. 

Wanneer onderscheidene ioodsvaartuigen 
tegelijk eenig · schip of schepen ontdekken, 
welke bij reddeloosheid of andere omstandig
heden den bijstand van een of meer, m aar 
niet van al die loodsvaartuigen behoefden en 
erlangden, komen de loodsschippers onderling 
overeen, wie hunner, hetzij de hulp zullen. be
wijzen, hetzij tot het loodsen van schepen 
zich zullen verwijderen, en zullen in dat ge
val de loo·dsgelden en de huip- of bergloonen, 
inmiddels verdiend, te zamen worden gedeeld 

• 
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op de wijze, in het vorig lid van dit artikel 
vermeld. 

50. Indien schepen in nood verkeeren, is 
het bij het loodswezen in dienst zijnde perso
neel verplicht, op bekomen order, zich onver
wijld met zijne vaartuigen derwaarts te be
geven, op eene boete, voor den schipper, 
machinist en kwartiermeester, van / 16 tot 
f 30, ·Voor den zeeloods-stuurman en ieder der 
loodsen, van / 8 tot / 15, en voor ieder der 
loodskweekelingen, ma trozen, ma troos-koks, 
roeiers, maehinisten-motorist, stokers en hulp
stokers, van / 2.50 tot / 7.50, naar o~standig
heden. 

Wanneer echter, ter beoordeeling van den 
Inspecteur, den Commissaris, benevens een of 

· twee schippers of loodsen, werkelijk levensge
vaar bij de te verleenen hulp mocht bestaan, 
dan worden vrijwilligers uit het loodspersoneel 
daartoe opgeroepe11, die, naar gelang van be
wezen dienst, aanspraak hebben op beloo
ning. 

51. Het is aan het bij het loodswezen in 
(iienst zijnde personeel ten strengste verboden 
om, onder welk voorwendsel ook, aan boord 
van eenig schip, al ware het in nood, te komen, 
dan met goedvinden van den gezagvoerder 
of van diegenen der bemanning, welke aan 
boord gebleven zijn. 

Het wacht zich vooral, om ionder de uit
drnkkelijke toestemming van den scheepsbevel
hebber, of van de aan boord overgebleven 
bemanning, aan masten, touwen of antler takel
werk de handen te slaan, of zich dienaan
gaande eenig gezag aan te matigen, al ware 
het schip gestrand of met water bezet. Niemand 
van vorenbedoeld personeel zal, zonder de 
bovengenoemde toestemming, zich veroorloven 
luiken open te breken, aan boord zijnde 
goederen te lossen en te vervoeren, op straffe 
van schorsing, degradatie of ontslag, naar be
vind van zaken, onverminderd de strafbaar
heid naar de wet. 

52. Bij ijsgang op de reeden en in de zee
gaten, is de bemanning der loodsvaartuigen, 
daartoe gelast, verplicht de schepen zooveel 
mogelijk ten dienste te staan. 

53. Wanneer een schip gedurende de loods
reis aan den grond geraakt en door hulp van 
anderen weder in vlot water komt, waarvoor 
hulploon wordt toegekend, mag de loods, die 
het schip geloodst heeft, onder geen voor
wendsel in dat hulploon deelen, op straffe van 
ontslag, onverminderd de teruggave van het 
door hem genotene. 

VDE. -H O O F D ST UK. 

Verplichtingen ~·an het loodspersoneel en van de 
scheepsgezagvoerders. 

lSTE AFDEELING. 

Algemeene verplichtingeri. 

54. Zoodra van de loodsvaartuigen eenig 
schip ontdekt wordt, hetwelk wordt vermoed 
den wil naar eene der havens van dit Rijk te 
hebben, moet men zich beijveren het een loods 
aan te bieden. 

De vaartuigen, die zich het eerst v66r de 
zeegaten opdoen, moeten het eerst van een 
loods voorzien worden ; gevolgelijk wordt ver
boden de verst af zijnde boven de naastbij 
zijnde, of de grootste boven de kleinste schepen 
te verkiezen. Met opzicht tot schepen van 
grooten diepgang, welke alleen met hoog water
getij binnengebracht kunnen worden, kan eene 
uitzondering op den regel toegelaten worden. 

Niettemin moeten 's Rijks schepen bij voor
keur worden bediend, wanneer daartoe geseind 
wordt. 

In gevaar zijnde schepen moeten v66r alle 
andere geholpen worden. 

Alles op eene boete voor den loodsschipper 
van/ 16 totj 30. 

55. De gezagvoerder, die een loods begeert, 
is verplicht het sein of de aanvrage daarvoor 
tijdig te doen ; het sein moet des daags blijven 
waaien en des nachts herhaald worden, als 
bedoeld bij art. 22, totdat de loods aan boord is. 

De loods, tot de beurt aangewezen, is ver
plicht· zich ten spoedigste aan boord van het 
bestemde schip te begeven, zoodra het sein 
v9or eenen loods doet, of hij daartoe wordt 
gelast, op eene boete van / 2.50 tot / 7.50, 

56. vVanneer een gezagvoerder een loods 
verlangt.tot het uitbrengen van ankers, touwen -
of kettingen, het vertuien, verwisselen van 
anker- of ligplaats, en andere voor de veilig
heid van het schip noodige diensten, wordt 
daartoe in de eerste plaats een hulploods 
aangewezen. 

57. Niet meer dan een loods mag aan boord 
van een schip, om het te .loodsen, overgaan, 
tenware de gezagvoerder, ter meerdere zeker
heid, uitdrukkelijk een tweeden loods begeerde. 
Die begeerte des gezagvoerders moet bij ge
schrifte blijken. 

Wat den zeedienst betreft, mag de tweede 
loods alleen uit de kustloodsvaartuigen worden 
verstrekt. 

58. Met uitzondering van die standplaatsen, 
alwaar in het aan boord zetten en van bop.rd 
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afhalen der loodsen vanwege het loodsbestuur 
wordt voorzien, zijn de gezagvoerders verplicht, 
den loods van zijne standplaats te doen af
halen, en na volbrachte loodsreis, weder te 
doen aan wal zetten. 

59. Voor loodsreizen, welke aanvangen van 
havens, niet onder de loodsstandplaatsen op
genomen, moeten de gezagvoerders, wanneer 
zij een loods begeeren, dien intijds van de 
naastbijgelegen standplaats ontbieden. 

De reiskosten van die standplaats naar het 
schip worden door den gezagvoerder aan den 
loods vergoed. 

60. Na volbrachte loodsreis -is de gezag
voerder verplicht het aan hem door den loods 
aan te bieden certificaat, ten bewijze dat het 
schip naar behooren is geloodst, in te vullen 
en te teekenen. 

Indien naar meaning van den gezagvoerder 
het schip niet naar behooren is geloodst, of 
de loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat 
van het dieplood gebruik moest worden ge
maakt, moet de gezagvoerder daarvan in h~t 
certificaat melding maken. 

De loods geeft dit certificaat, na door hem 
te zijn afgeteekend, af aan den Commissaris 
van de standplaa ts van aankomst. 

Zonder voldoend certificaa t is de loods niet 
gerechtigd tot de ontvangst van zijn loon, 
tenware het bewezen mocht worden, dat de 
gezagvoerder om andere redenen, vreemd aan 
den loodsdienst, het certificaat niet mocht 
hebben geteekend, en de loods zich behoorlijk 
van z_ijnen plicht gekweten heeft. 

De loodscertificaten worden, naar de bij dit 
reglement gevoegde modellen, in de Neder
landsche, Engelsche, Fransche en .Hoogduitsche 
talen gedrukt. 

61. De gezagvoerders zijn verplicht te zor
gen dat in de havens, op de reeden en rivieren 
of in de zeegaten, geenballast, gruis van steen
kolen of asch over boord wordt geworpen. 

De loods zal zoo noodig den gezagvoerder 
op deze verplichting wijzen, en indien ·zij niet 
wordt nagekomen, daarvan zoo spoedig niogelijk 
kennis geven aan bet loodsbestuur ter plaatse, 
waar hij aankomt. 

62; De gezagvoerders zijn verplicht om, 
zoolang de loodsen aan board verblijven, hen 
kosteloos van behoorlijke voeding en eene be
hoorlijke sfaapplaats te voorzien. 

W anneer geen voeding aan boord kan war
den verstrekt, is daarvoor eene vergoeding 
verschuldigd van een gulden daags. 

Boven<lien is een daggeld van / 2·.50 ver
schuldigd in de navolgende gevallen: 

1 °. wanneer de gezagvoerder verkiest, tot 
veiligheid van zijn schip of voor de diensten, 
bedoeld bij art. 56 van dit reglement, een 
loods aan- b~ord te nemen of te houden, of 
hem na volbrachte loodsreis aan boord houdp 
om nader over hem te kunnen beschikken ; 

2°. wanneer de gezagvoercler den loods aan
genomen heeft en, bij het niet doorgaan der 
reis, hem weder afdankt ; 

3°. wanneer -een schip, gedurende de loods
reis, zonder toedoen van den loods is vas•ge
raakt,' schade bekomt of veroorzaakt, waar
door de reis niet kan worden voortgezet of 
door omstandigheden van weder en wind of 
getij opgehouden wordt en het oponthoud 
!anger duurt dan 24 uur, tenzij het schip, dat 
door omstandigheden van weder en wind of 
getij opgehouden wordt, een zeilschip is, in 
welk geval het daggeld aanvangt met den 
vierden dag van het oponthoud ; · 

4°. wanneer de gezagvoerder van een sohfp 
in zee of ter reede, nadat de loods reeds aan 
boord is, met het onder zeil of onder stoom 
gaan verwijlt, ofschoon weder, wind of getij 
zulks niet beletten en het oponthoud !anger 
duurt dan 2 uur, gerekend van bet oogenblik, 
dat de loods aan boord kwam, of wanneer 
bet vertrek van een schip uit een haven of dok, 
nadat de loods reeds aan boord is, door omstan
digbeden, onafhankelijk van weder, wind of 
getij, wordt vertraagd en het opontboud !anger 
·duurt dan 2 uur, gerekend V(l,n het tijdstip, 
waarop de loods aan boord was verlangd ; 

5°. wanneer het schip, nadat de loads reeds 
aan boord is of tijdens de loodsreis, wordt op
gehouden voor de doorvaart van bruggen of 
sluizen, onafhankelijk van den wil van den loods, 
alsmede tot het innemen van ballast, wan
neer het oponthoud !anger duurt dan 24 uur; 

6°. wanneer het schip, uit hoofde van zijn 
grooten diepgang, verplicht is te lichten of 
gedurende de loodsreis zich ophoudt, om goe
deren in .te nemen, als daarmede meer dan 
24 uur wordt· verloren; 

7°, wanneer de Joods venplicbt is a[m boord 
van zijn scbip te verblijven, waarvan de 
gemeenschap met den wal is verboden op 
grond der wet van 28 Maart 1877 ·(Stctatsblad 
n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij die van 31-Juli 
1915 (Staatsblad n°. 346) en van welke de tekst 
is.bekend gemaakt bij besluit van 24 September 
1915 (Staatsblad n°. 405); en het opon_thoud 
!anger heeft geduurd dan 6 uren ; · 
· 8°. wanneer de loads niet wordt ontsclieept, 
maar door den gezagvoerder naar zee wordt 
medegenomen, onverminderd de kosten der 
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ontscheping en die van zijne terugreis. Blijkt 
het later na gedaan onderzoek van het loods
bestuur, dat de loods door force-majeure naar 
zee is medegenomen en op geen der in zee 
zijnde Nederlandsche loodsvaartuigen is kunnen 
worden afgezet, dan zullen de hier bedoelde 
daggelden en reiskosten door het Rijk worden 
vergoed. 

Het daggeld wordt tot vier gulden verhoogd, 
wanneer de loods belast is met het doen van 
aanwijzingen en bij het onderzoek de, vaar
waters of naar de richtige plaatsing der tonnen · 
en bakens. 

Bij alle bepalingen in dit artikel wordt een 
gedeelte van een dag voor een geheelen ge
rekend en wordt de dag gerekend aan te 
vangen des middernachts en 24 uur te duren. 

63. Wanneer een loods een schip· binnen
brengt in een zeegat buiten zijn district, wordt 
door den gezagvoerder het reisgeld voor dien 
loods naar zijn standplaats boven het loods
geld betaald. 

lIDE AFDEELING. 

Verplichtingen van den loodsschipper. 

64. De loodsschippers zijn verantwoordelijk 
voor hun loodsvaartuig en inventaris. 

Zij moeten voor het goed onderhoud van 
een en antler waken, en wanneer er voorziening 
van behoeften of reparatie vereischt wordt, 
daarvan dadelijk kennis geven aan den Com
missaris. 

Zij moeten zorgen, dat hun loodsvaartuig 
altijd voor den dienst gereed en dat er voor 

. /den bepaalden kruistijd genoegzaam proviand 
aan boord zij. 

De loodsen zijn verplicht, zoo noodig, tot 
de aan hunne vaartuigen benoodigde voorzie
ningen mede_ te werken, wanneer hun dienst 
niet tot het loodsen van schepen wordt ver
eischt. 

65. De loodsschippers zijn verplicht, op 
den eed bij den aanvang hunner loodsmans
bediening afgelegd, aan boord der loodsvaar
tuigen; omstandig en naar waarheid journaal 
te houden, volgens het daarvoor bepaalde mo
del, op eene boete bij verzuim van / 16 tot 
/ 30; al of niet gepaard met schorsing, degra
da tie of ontslag, naar bevind van zaken. 

Zij zijn almede verplicht tot het bijhouden 
van een orderboek. · ' 

66. De loodsschippers der loodsvaartuigen, 
die in gebreke blijven de bij het eerste lid van 
art. 21 bepaalde onderscheidingsteekens of 
seinen, op de wijze zooals zulks is voorgeschre-

ven, te voeren of te toonen, worden gestraft 
met een boete van / 7.50 tot f 15. 

67. Indien de loodsschipper van een der 
in zee kruisende loodsvaartuigen zich verplicht 
mo~ht vinden naar binnen te stevenen, geeft 
hij zulks, door het neerhalen van de blauwe 
nummervlag en het hijschen van de districts
vlag of -wimpel aan den achtersten top, te 

,kennen aan de andere in zee zijnde loods
vaartuigen, opdat zij zich benaarstigen om 
ook zijnen post te dekken. 

68. De loodsschipper van een binnen
komend loodsvaartuig moet zich dadelijk aan
melden bij ,den Commissaris en de redenen 
van zijne binnenkomst doen kennen, op eene 

· boete bij verzuim van f 7.50 tot f 15. 

Il!DE AFDEELING. 

V erplichtingen van den loads. 

69. De loodsen zijn wegwijzers en raadgevers 
van de gezagvoerders. 

De loodsen moeten zich onthouden van 
rechtstreeks ingrijpen in het besturen van de 
schepen; als daar is : zelf commandeeren, de 
handel van de telegraaf banteeren, den roer
ganger vervangen, enz. 

Zij zijn gehouden zich jegens de gezagvoerders 
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 boord 
zijnde personen zijn jegens den loods weder
keerig bescheidenheid verschuldigd. 

70. Ieder loods, alvorens aan boord van 
een in zee zijnd of uit zee komend schip over 
te gaan, hetzij om het te loodsen, hetzij om · 
eenige andere beweegreden is verplicht het te 
praaien en onderzoek te doen naar den naam 
van het ·schip ·en dien van den gezagvoerder, 
vanwaar het komt en werwaarts zijne be 
stemming is, alsmede naar alle verdere om
standigheden. welke het van belang . fa te 
kennen. 

Ingeval het schip herkomstig is van een 
land, waarvan is aangekondigd dat het ver
dacht van besmetting is, of indien zich ge
durende de reis verdachte ziektegevallen 
hebben voorgedaan, zorgt de loods, die het 
bij v66rzeiling of v66rstooming of na aan boord 
gegaan te zijn, loodst, voor het dadelijk doen 
hijschen der bij art. 25 voor het gezondheids
onderzoek bepaalde vlag ·en gedraagt zich ver
der naar de voorschriften, vervat in de wetten 
van 28 Maart 1877 (Staatsbladen nos. 35 en 36), 
wat eerstgenoemde wet betreft, zooals die 
laa tstelijk is gewijzigd bij de wet van 31 J u]i 
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1915 (Staatsblarl, n°. 346), en waarvan de tekst 
is bekend gemaakt bij besluit van 24 Sep
tember 1915 (Staatsblad n°. 405). 

De gezagvoerder is gehouden de vore<1-
staande inlichtingen te geven, en zich naar de 
waarschuwingen van den loods nauwkeurig te 
gedragen. · 

71. De loodsen zijn verplicht van de ge
zagvoerders der binnenkomende koopvaardij -
schepen af te vragen of- en welke hoeveelheid 
buskruit of andere ontplofbare stoffen zij aan 
boord hebben, en daarvan dadelijk bij de 
binnenkomst in de havens of voorhavens kennis 
te geven aan de havenmeesters, onve;rminderd 
de bij de wetten of Koninklijke besluiten, om
trent het vervoer van buskruit of andere ont
plofbare stoffen, vo~rgeschreven verplichtingen. 

De loodsen zijn mede verplicht den gezag
voerders van binnenkomende koopvaardij
schepen aan te zeggen, de geladen vuurmon
den, waarmede die schepen gewapend mochten 
zijn, v66r de binnenkomst te doen ontladen. 

De loodsen zijn verplicht den gezagvoerders 
der schepen aan te zeggen, om bij het komen 
op- of verlaten van ·reeden of havens binnen 
dit Rijk, hunne natie-vlag te laten waaien. 

Alles bij nalatigheid op eene boete van 
f 2.50 tot f 7.50. 

De gezagvoerders zijn gehouden zich daar
naar te gedragen. 

72. Bij hunne aanboordkomst zijn de 
loodsen verplicht, in overleg met den gezag
voerder, de hoogte te bepalen, waarop het 
schip zich bevindt. Zij moeten vernemen 
naar den diepgang des bodems, naar zijne be
zeildheid, de afwijking van het kompas, en, 
zwaarden voerende, naar hun. diepsteken, als
mede naar de hoedanigheden en gebreken des 
bodems, ten einde bij hun voorlichting van 
den gezagvoerder daarmede rekening te hou, 
den. Bij verzuim worden .zij gestraft met ge
heele of gedeeltelijke inhouding van het aan
deel in het loodsgeld. 

Ingeval deze opgaven niet met de vereischte 
nauwkeurigheid door de gezagvoerders worden 
gedaan, zijn de loodsen. voor de daaruit ont
staande gevolgen niet verantwoordelijk. 

73. Indien de gezagvoerder de raadgevingen 
van den loods niet opvolgt, is de loads voor de 
daaruit ontstaande gevolgen nfot verant
woordelijk. 

Hij zal den gezagvoerder, zoo mogelijk in 
bijzijn van een lid der scheepsbemanning, ver
klaren dat de veiligheid van het schip gevaar 
loopt, hem naar zijn beste weten. met raad 
blijven dienen, en va:n het voorgevallene dadelijk 

verslag doen aan den Commissaris ter stand-· 
plaats van aankomst. 

74. Het wordt den loodsen uitdrukkelijk 
bevolen zich te overtuigen, dat bet dieplood 
steeds voor het gebruik gereed ligt en aan te 
geven watmeer daarvan een tijdig gebruik 
moet worden gemaakt, op straffe van geheele· 
of gedeeltelijke inhouding van bet aandeel in 
bet loodsgeld. 

75. De loodsen zullen onder geen voor
wendsels hoegenaamd de gezagvoerders van 
het voornemen tot het binnenloopen in eene 
bepaalde haven trachten af te brengen, of bij 
het vertrek een ander zeega t kiezen dan tot 
bevordering van de reis het voordee!igst is, 
op eene boete van f 16 tot f 30. 

76. Zonder bewilliging van den gezag
voerder mogen de loodsen het door hen ge
loodste schip niet v'erla ten, voorda t het veilig 
is gekomen daar, waarheen zij verplicht zijn 
het schip te loodsen, op straffe van geheele of 
gedeeltelijke inhouding van het aandeel in het 
loodsgeld. 

Voor naar zee varende schepen wordt de 
loodsreis als geeindigd beschouwd, zoodra zij 
veilig buiten de uitertonnen of buiten de in 
zee uitkomende havenhoofden zijn gekomen. 

Behoudens de uitzondering in art. 34 mogen 
de gezagvoerders, zonder voorafgaande toe
stemming van den. Inspecteur of Commissaris, 
de loodsen niet aan boord houden, wanneer 
de schepen de plaatsen des gevaa{S te boven zijn 
en z66ver zijn gekomen, als de loodsen verplicht 
zijn de schepen te loodsen . 

77. De loodsen zijn gehouden, bij het 
binnenkomen of vetlaten van havens, en het 
bevaren van kanalen, vaarwaters en stroomen, 
zich te gedragen naar de reglementen en ver. 
ordeningen daarvoor vastgesteld, op eene 
boete van / 2.50 tot / 15, onverminderd de 
bij die reglementen of verordeningen bedreigde 
straffen. 

78. De loodsen zijn verplicht · den gezag
voerder aauwijzing te geven ten aanzien van 
de geschiktste manoeuvres met het schip te 
maken om den loods, die hen vervangen moet, 
het aan boord komen gemakkelijk te maken, 
op eene boete van / 2.50 tot / 7.50. 

Wanneer, door het niet naleven dezer be. 
paling, een andere. loods in de uitoefening van 
zijn dienst mocht zijn benadeeld, kan deze 
boete vervangen worden door geheele of _ge
deeltelijke inhouding van het loodsaandeel, 
hetwelk, daartoe redenen bestaande, wordt 
toegekend aan · dengene, die zich aangeboden 
en recht op het loodsen had. 
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79. De loodsen zijn verplioht den gezag
-voerder aanwijzing te geven ten aanzien van 
,de gescbiktste manoeuvres met bet scbip te 
maken om de beambten der in- en uitgaaude 
,recbten aan board te doen kornen ; zijnde het 
bun, zonder verlof, niet geoorloofd rnede te 
-werken tot doorvaren, zonder dat de schepen 
ingeklaard zij,1, tenzij door storrnweder of 
.andere buitengewone ornstandigbeden daartoe 
gedwongen; terwijl bet uitvaren, zonder uitge
Jdaard te zijn, nimrner geoorloofd is. 

Geen loads vangt zijn dienst ter uitloodsing 
-~an, tenzij het hem gebleken is, dat het schip 
·:is uitgeklaard. Het bewijs daarvan bestaat in 

-,een, door de beambten der in- en uitgaande 
-rechten geteekend, af te geven kaartje, wa·arop 
het woord uitgeklaard, met de dagteekening 
in schrijfletters, benevens de naam van het 
;;chip en die van den gezagvoerder, staan uit
gedrukt. Dit bewijs moet door den gezag
voerder aan den Comrnissaris of aan den loods 
worden overhandigd. 

Bij overtreding wordt de loods gestraft met 
geldboete, schorsing, degradatie of ontslag, 
naar omstandigheden. 

80. De loodsen zijn verplicht, bij het laten 
zitten van ankers, touwen of kettingen, zoo
veel mogelijk te zorgen, dat go.ede. peilingen 
warden genomen, die zij onmiddellijk opgeven 
aan den Commissaris der standplaats van 
aankornst. 

Voor zoover de eigenaars of hmme ge
machtigden de lichting niet binnen de 14 dagen 
zullen hebben bewerkstelligd, ka,n de admi-
nistratie daarin voorzien. -

Wanneer het vaarwater door zoodanig ver
laten anker mocht warden belemmerd, kan 
de adrninistratie dadelijk tot de lichting 
overgaan. 

81. De loodsen mogen niet rneer dan de 
verschuldigde gelden vorderen. 

Het wordt hun insgelijks verboden, antler 
welk voorwendsel ook, eenige fooien of giften 
te vragen. 

Onverminderd de teruggave van het alzoo 
ontvangene, worden zij, daartegen handelende, 
gestraft met eene boete van / 2.50 tot / 20.-. 

VIDE H O O F D S T U K. 

Geschillen, oplegging van straffen en bevoegde 
rechtsmacht. 

82. Aan elk loodskantoor ligt een gefolieerd 
en geparafeerd register, waarin de gezagvoer
ders de klachten, die zij tegen de loodsen of 
tegen de nitoefening van den loodsdienst 

- hebben in te brengen, kunnen inschrijven,. 

onverrninderd hunne bevoegdheid om zich 
rechtstreeks tot den betrokken Inspecteur of 
tot den l\'linister van Marine te wenden. 

De Inspecteur of Commissaris is verplicht 
op dusdanige klachten onverwijld-'onderzoek te 
doen en naar bevinding van zaken te handelen. 

Van alle klachten wordt door den Inspecteur 
kennis gegeven aan den :Minister van Marine. 

83. De gescbiHeil _rakende-het hulploon en 
de schadeloosstelling der loodsen zullen zoo 
veel mogelijk door tusschenkomst van de In
specteurs of de Comrnissarissen, bij minnelijke 
schikking, warden nit den ·weg geruirnd. 

Wanneer dit niet mocht gelukken, zal de 
beslissing bij voorkeur aan scheidsmannen 
warden onderworpen. 

84. Geldboeten, wegens overtredingen door 
het loodspersoneel begaan, het bedrag van 
.f 7 .50 niet te boven gaande, kunnen warden 
upgelegd door den Inspecteur. 

Voorloopige schorsing van dienst kan warden 
opgelegd door den Inspecteur of door den 
Commissaris. 

De laatstgenoernde geeft daarvan kennis 
aan den Inspecteur en deze aan den Minister 
van Marine. 

Alie verdere disciplinaire straffen Worden, 
op het rapport van den Inspecteur, den In
specteur-Generaal gehoord, opgelegd door den 
Minister van Marine. 

85. Alie overtredingen tegen de bepalingen 
van !lit reglernent en_ van de bijzondere regle
rnenten warden gestraft ingevolge de wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64). 

De disciplinaire straffen, voor het loodsperso
neel bepaald, ontheffen niet van rechtsver
volging. 

Boete wordt op de verdiende gelden inge
houden. Zij kan met schorsing van dienst ge
paard gaan, doch zal het bedrag van / 30 
hoofdelijk niet overschruden. 

Gedurende schorsing van dienst, als straf 
opgelegd, staan alle verdiensten van den alzoo 
gestraften persoon stil. Zij gaat den tijd van 
zes maanden niet te boven. 

86. l\Hsdrijven, door de loodsen als zoo
danig aan boord van 's Rijks schepen en vaar
tuigen van oorlog gepleegd, worden gestraft 
naar de bepalingen van het Crimineel W etboek 
voor het krijgsvolk te water. -

87. Afschrift • van alle gewijsden, in zake 
van het Joodswezen, word t door het Departe
men t van J ustitie aan da t van Marine gezonden, 

S L O T-A R T I K E L. 

Uittrekiels uit de wet. en de reglementen, 
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. alsmede de tarieven op den Ioodsdienst liggen 
in de Nederlandsche, Engelsche, Fransche en 
Hoogduitsche talen gedrukt op elk loodskan
toor ter lezing, en zijn aldaar, zoowel als bij 
het Departement van Marine, verkrijgbaar 
tegen betaling der daarvoor door gezegd De
partement te bepalen prijzen. 

Op elk loodskan~oor is b1µtendien ter inzage 
voorhanden de hydrographische kaart van hot 
'Zeegat, met de daarop aangewezen lijn, be
doeld bij _ § / en § m der bepalingen voor de 
toepassing der tarieven van loodsgelden, be
hoorende bij de wet van 20 Augustus· 1859 
(Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij de wet van 
6 April 1875 (Staatsblad n°. 62), 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe
brµari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

Mij bekend, 
De Minister van 111arine, J .. J, RAMBONNET. 

No. 

MODELLEN van Loodscertificaten, bedoeld 
bi(i art. 60 van het Algemeen Reglement 
op de1i- Loodsdienst. 

OERTIFICAAT VOOR HET UIT ZEE LOODSEN. 

De gezagvoerder van het ·(a) . . . • schip, 
genaamd ( b) . . . • , komende van . . . . en 
bestemd naar . . . , diepgaande . . . deci
meters, verklaart, dat de loods (c) .... , be
hoorende tot het loodsdistrict van . . . , den 
•.. , 19 .. bij hem aan boord is gekomen 
op de hoogte van . . . , in peiling (d) • . • 
mijlen afstand, en diepte van . . . vadem, 
en het schip we! en behouden heeft geloodst 
tot (e) •.. 

(e) . . ., den (/) . . . 19 ... 
Handteekening van den loads, De Gezagvoerder, 

Onderhaakt voor . , . . ( . . ) d.M. diegpang. 
De Scheepsdiepgangmeter, 

Gezien, 
De Gommissaris der loodsen 

te ..... 
( Op de keerzij de te stellen : ) 

Art. 60 van het Algemeen Reglement op den 
Loodsdienst luidt: 

(In te lasschen de eerste twee. zinslleden.) 
N aam van den gemachtigde voor de betaling : 

de Heer .......... . 
Woonplaats . . . . . . . .. 

De Gezagvoerder, 

(a) Natie. (b) Naam van het schip. (c) Naam 
van den loods. (d) De afstand in zeemijlen 
van 60 in 1 breedtegraad. (e) Naam der reede 
of haveU: .. (/) Datum van aankomst. 

No . 
OERTIFIOAAT VOOR HET NAAR ZEE LOODSEN. 

De gezagvoerder van het (a) . . . . schip, 
genaamd (b) .•.. , komende van ... en 
bestemd naar . . . , diepgaande . . . deci
meters, verklaart naar behooren te zijn ge
loodst van (c) . . . tot in zee, den . . . 19. . 

. ... , den ... 19 .. 
Handteekening ·van den loads, De Gezagvoerder, 

Onderhaakt voor . . . ( . . ) d.JVI. diepgang. 
De Scheepsdiepgangmeter, 

_ Gezien,. 
De Gommissaris der loodsen 

te . . . . . 
(Op de keerzijde te stellen :) 

Art. 60 van het Algemeen Reglemen t op 
den Loodsdienst luidt : 

(In te lasschen de eerste twee zinsneden.) 
N aam van den gmnachtigde voor de betaling : 

de Heer .. 
Woonplaats. . . 

De Gezagvoerder, 

(a) Natie. (b) Naam van het schip. (c) Naam 
der reede of haver-. 

No. 
OERTIFIOAAT VOOR HET OP- EN AFLOODSEN. 

De gezagvoerder van het (a) . . •. schip, 
genaamd (b) ... , komende van . . . en 
bestemd naar ... , diepgaande . . . deci-
meters, verklaart op den (c) . . . . 19 
naar behooren te zijn geloodst van (d) . 

tot (e) ... . 
(e) .... , den (/) .... 19 .. 

Handteekening van den loads, De Gezagvoerder, 

Onderhaakt voor . . . ( . . ) d.JVI. diepgang. 
De· Scheepsdiepgangmeter, 

Gezien, 
De Gommissaris der loodsen 

te ...... . 
(Op de keerzijde te stellen :) 

~rt. 60 van het Algemeen Reglement op 
den Loodsdienst luidt : 

(In te lasschen de eerste twee zinsneden.) 
N aam van den gemachtigde voor de betaling : 

de Heer· . . . ..... . 

Woon plaa ts . . . _ . . . .. . . 
De Gezagvoerder, 

(a) Natie. (b) Naam van het schip. (c) Datum 
van vertrek. ( d) Reede of haven van vertrek. 
(e) Reede of haven van aankomst. (/) Datum 
van aankomst. 
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Behoort bij art 45 van het Algemeen 
Reglement op den Loodsdienst. 

TAR I E F van vergoeding voor reis- en verblijfkosten der loodsen. 
BINNENLAND S CHE REIZEN. 

V00R EENE REIS. 

van en naar: naar en van: 
Terschelling en het Vlie . . . . . 
Willemsoord . . . . . . . . . . 
IJmuiden en alle standplaatsen aan het 

Noordzeekanaal tot en met Amsterdam . 
den Hoek van Holland en alle standplaatsen 

Delfzijl. . . . . .- . . . . . . . ; . aan den Nieuwen Rotterdamschen Water-

Tersckelling en Het Vlie . . . . . . . 

weg tot en met Rotterdam 
Hellevoetsluis . 
Brouwersha ven 
Zierikzee 
Vlissingen 
Willemsoord 
IJmuiden en alle standplaatsen aan het 

· Noordzeekanaal tot en met Amsterdam . 
den Hoek van Holland en alle standplaatsen 

aan den Nieuwen Rotterdamschen. Water
weg tot en :inet Rotterdam 

Hellevoetsluis . 
Brouwershaven 
Zierikzee ... 
Vli~singen 
IJmuiden en alle standplaatsen aan het 

Noordzeekanaal tot en met Amsterdam . 
den Hoek van Holland ell alle standplaatsen 

aan den Nieuwen Rotterdamsch:en Water-
W ulemsoord . . . . . . : . . . . . weg tot en met Rotterdam 

IJmuiden en alle standplaatsen aan 
het Noordzeekanaal tot en met Am-
sterdam ............. · I 

den Hoek van Holland en alle stand-! 
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam-

. scken W aterweg tot en met Rotterdam. 

Hellevoetsluis . , 
Brouwershaven 
Zierikzee . . . 
Vlissingen 
den Hoek van Holland en alle standplaatsen 

aan den Nieuwen Rotterdamschen Water
weg to_t en met Rotterdam 

Hellevoetsluis . 
Brouwers haven 
Zierikzee . . . 
Vlissingen 
Hellevoetsluis . 
Brouwersha ven 
Zierikzee . . . 
Vlissingen 

H ellevoetsluis . . { 

. Brouwershaven 
Zierikzee . 
Vlissingen 

Brouwerskaven . . . . . . . . . · t Zierikzee 
· · Vlissingen . . . . . 

108: 

I 10.-
16.-

" 
13-

13.-
15.-
18.-
18.-
18.-
12.-

10.-

14.-
14.-
17.-
17.-
16.-

" 
4.-

9.-
10.-
14.-
14.-
13.-

6.-
8.-

12.-
12.-
10.-
2.-
6.-
6.-
7.-
9.-
9.-
9.-
3.-
8.-

Zierikzee . . . . . . . . . . . . . . Vlissingen . . . . . 4.-
Voor reizen, bedoeld bij artikel 59 van bet Algemeen Reglement op den loodsdienst, wordt 

de vergoeding door bet loodsbest-uur bepaald. 
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B U I T E N L A N D S C H E R E I Z E N. 
VOOR EENE REIS, 

van en naar: naar en van: 
Duitsche, Deensche, Noorsche en Zweedsche kust. 

Emden . . . . . . . . . . . . / 16.-

-1Jmuiden en alle standplaatsen aan het 
Noordzeekanaal tot en met Amster
dam, den Hoek va_n. Holland en alle 
standplaatsen aan den Nieuwen Rotter
damschen W aterweg, tot en met Rotter
dam, Hellevoetsluis, Brouwershaven, 
Zierikzee en Vlissingen. 

Bremen en Bremerhaven 
Altona, Brunsbuttel, Cuxhaven en Ham-

burg ........... ·. 
Elseneur en alle verdere havens tot en met 

Kopenhagen . . . . . . . . . . . . . 
Helsingborg en alle verdere havens tot en 

met Malmo. 
Stettin ... 
Gothenburg .. 
Christiania . . 
Frederikstadt . 

. De bovenstaande bedragen worden voor : 
eene reis naar en van Delfzijl verminderd met . . . . 

Terschelling en het Vlie verhoogd met 
Willemsoord verhoogd met . . . . 

den Hoek van Holland en alle stand
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam
schen W aterweg tot e~ met Rotterdam, 
Hellevoetsluis, Brouwershaven, Zierik
zee en Vlissingen. 

· Zuidoost- en Zuidkust van Engeland. 
Londen 
Margate en alle verdere havens tot en me·t 

Sandgate ....... - ....... . 
bewesten Sandgate en alle verdere havens 

tot en met Southampton . . . . . . . 
het eiland Wight . . . . . . . . . . . . 
bewesten Southampton en alle verdere havens 

tot en met Portland . . . . . . . . . . 
bewesten Portland eD alle verdere havens tot 

en met Plymouth . . . . . . . . . . . . 
bewesten Plymouth en alle verdere havens 

tot en met Penzance . . . . . . . . . 

" 

• 

W estkust van Engeland en Sohotland en 
Oostkust van lerland. 

benoorden Penzance langs de Westkust van 
Engeland en aile verdere havens tot en 

21.-

24.-

42.-

42.-
42.-
48.-
62.-
62.-

6.-
4.-
3.-

16.-

20.-

25.-
32.-

32.-

36.-

44.-

den Hoek van Holland en alle stand
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam
schen W aterweg tot en met Rotterdam, 
Hellevoetsluis, Brouwershaven, Zierik
zee en Vlissingen. 

met Fleetwood . . . . . . . . . . . . ,, 36.
benoorden Fleetwood langs de westkust_ van 

Engeland en Schotland en alle verdere 

den Hoek van Holland en alle stand-\ 
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam
schen W aterweg tot en met Rotterdam;/ 
Hellevoetsluis, Brouwershaven, Zierik
zee en Vlissingen. 

den Hoek van Holland en alle stand-
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam
schen W aterweg tot en met Rotterdam, 
Hellevoetsluis, Brouwershaven, Zierik
zee en Vlissingen. 

I 

havens aan de Oostkust van Ierland . ·. 
Oo .. tkust van Engeland en Schotland. 

benoorden Margate (behalve Londen) en 
alle verdere havens tot en met Lynn .. 

benoorden Lynn en alle verdere havens tot 
en met Hull·, ......... . 

benoorden Hull en alle verdere havens tot 
en met Newcastle . . . . . . . . . . . 

benoorden Newcastle en alle verdere havens 
· tot en met Edinburgh . . . . . . . . 

benoorden Edinburgh . . . . . . : . . 
BelgisGhe en Fransche kust. 

_Antwerpen .............. , 
alle verdere havens tot en met Duinkerkeµ. ,, 
bezuiden Duinkerken en alle verdere havens 

tot_ en met Honfleur. . . .· ..... 

44.-

20.-

30.-

36.-

42.--
48 . .:.. 

10.-
14.--

30.-
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De bovenstaande bedragen worden verhoogd voor 
eene reis naar en van Delfzijl met . . . . . . . . . I 13.--

,, ,, ,, Terschelling en het Vlie met 12.-
,, ,, ,, iVillemsoord met . . . . . · . 6.-
,, ,, ,, IJmuiden en alle standplaatsen aan het Noordzeekanaal tot 

en met Amsterdam met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.-
Voor buitenlandsche reizen, hiervoren niet omschreven, wordt het bedrag door den 

Minister van Marine bepaald. 
Wanneer op de reis van den loods, door besloten water of andere omstandigheden, _waar-- · 

door hij niet van de gewone reisgelegenheden heeft kunnen gebruik maken, belemmering in 
de rechtstreeksche reis wordt ondervonden, wordt de vergoeding van de kosten der reis. 
do.or het loodsbestuur bepaald. 

BIJZONDER REGLEivIENT op den loods
dienst in het lste district. 

(EEMS.) 

Art. 1. De werkkring der loodsen in dit 
district is : 

a. het uit zee loodsen in de Eerns naar de 
reede of, ~antler op de reede te ankeren, in de 
haven van Delfzijl; 

b. het loodsen van de reede of dadelijk uit 
de ha.;~n van Delfzijl naar zee; 

c. het loodsen van de reede tot in de haven 
van Delfzijl en omgekeerd. 

2. De standplaats is Delfzijl. 
3. Het bestuur wordt gevoerd : in het dis

trict door een Inspecteur, op de standplaats 
Delfzijl door e·en Commissaris. 

Op de genoemde standplaats is tevens een 
Ontvanger der l~odsgelden en een scheepsdiep
gangmeter. 
. De betrekkingvan Ontvanger der loodsgelden 
is met die van Commissaris v·ereenigbaar. 

Aan den Commissaris kan het meten van 
den scheepsdiepgang worden opgedragen. 

4. Het materieel bestaat uit: 
3 zeeloodsvaartuigen, 
;l loodsafh_aalvaartuigen, waarvan een tevens 

inspectie-vaartuig, 
1 reserve-zeeloodsvaartuig en 
1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten. 
5. Twee ankers van verschillende zwaarte, 

met kabelkettingen, touwen en verdere toebe
hooren, moeten _op_ de standplaats Delfzijl in 
gereedheid gehouden word_e,:;, tot het verleenen 
-van hulp, tegen billijke betaling. 

6. Het loodspersoneel bestaa t uit : 
3 loodsschippers · der 1ste ··klasse, 
2 Ioodsscbippers der 2de klasse, 

2± zeeloodsen, 
3 loodskweekelingen der iste klasse, 

{ 
loodsloveekelingen 22 
matrozen, 

3 matroos-koks. 

der 2de klasse, 

7. De zeeloodsvaartuigen worden bemancl 
met: 

1 loodsschipper der lste klasse, 
8 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

4 { loodskweekelingen der 2de klasse, 
1!1-atroze.i, 

l · matroos-kok; 
de loodsafhaalvaartuigen met : 

1 loodsschipper der 2de klasse en 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

5 matrozen. · 
8. Voor de monden der Eems moeten, van. 

16 Maart tot 15 November, twee van de drie 
loodsvaartuigen steeds, zoo bij dag als bij 
n~cht, in zee zijn, zooveel mogelijk op een a. 
twee Duitsche mijlen buiten de verkennings
tonnen; en wel het meest in die richting, van 
~~ar, naar de bestaande gelegenheid, de meeste 
schepen te verwachten zijn. 

Van 16 November tot 15 Maart wordt de 
dienst in zee v66r de monden der Eems in den 
regel slechts door een loodsvaartuig verricht. 

Deze datums kunnen- echter door het loods
bestuur gewijzigd worden, naar gelang dit in 
het belang van de scheepvaart en den loods
dienst wenschelijk zal blijken. 

De afwisseling der loodsvaartuigen geschiedt 
om de zeven dagen, naar een door den commis
saris der haven van uitvaart, antler goedkeu
ring van den inspecteur, te houden rooster. 

9. De dienst van het loodsen naar zee wordt 
verricht: 

1°. door de loodsen van de rustbeurt heb
bende zeeloodsvaartuigen ; 

2°. door de aan wal zijnde Ioodsen van de 
kruisende · roodsvaartuigen, in zociver de dienst 
da~rdoor ge~n nadeel lijdt; 



111 26 F E B- R U A. R I. 191(>; 

3°. door de aan wal zijnde loodskweekelingen 
der lste kiasse, bij beurten. 

De loodsafhaalvaartuigen moeten de uit
gaande schepen vergezellen, om de loodsen in 
zee over te nemen ; voorts tegelijkertijd de 
op de in zee kruisende loodsvaartuigen be
hoorende loodseii., die schepen binnengeloodst 
hebben, weder op hunne vaartnigen overbren
gen en eindelijk alle verdere diensten verrichten, 
die in het belang der scheepvaart bevolen 
worden. 

Bestaat _ wegens den weerstand geen ge
legenheid den loods in zee af te halen,. dan · 
wordt deze afgezet op een der buitengaats 
krnisende kustloodsvaartuigen. 

10. Bij den knstloodsdienst wordt tweemaal 
in het jaar toegekend eene premie van / 100 
aan den loodsschipper, die gedurende de laatst 
verloopen zes maanden op zijnen krnispost, 
het grootste-, en eene premie van / 50 aan den 
loodsschipper, die gedurende dat tijdvak, in 
zee, het naastbijkomend getal schepen van 
loodsen heeft voorzien. 

11. Ten aanzien van de naar Pruisische 
havens aan de Eems hestemde of van daar 
komende schepen, worden opgevolgd de voor
schriften, die daaromtrent door den Minister 
van Marine zijn of zullen worden gegeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe
brnari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

Mij bekend, 
De ~.Minister van Marine, J .. J. RAMBONNET. 

BIJZONDER REGLEMENT op den loods
dienst in het IIde district. 

(TERSCHELLING EN HET VLIE,) 

Art. 1. De werking der loodsen in dit 
district is : 

I. V oor den zeeloodsdienst : 

a, het uit zee loodsen in de Zeegaten van 
Terschelling en het Vlie naar de Vliereede, of, 
zonder op de reede te ankeren, tot v66r of in 
de haven van Terschelling of Vlieland; 

. b. het loodsen van de Vliereede, of dadelijk 
nit, of van v66r de haven van Terschelling of 
Vlieland naar zee. 

II. V oor den binnenloodsdienst : 

het loodsen over de vaarwaters tusschen de 
haven of reeden van Terschelling en het Vlie, 
en de havens en plaa tsen gelegen aan de 
Zuiderzee· en· het IJ tot Amsterdam, alsmede 
naar de reede van Texel en het Nieuwediep. 

\ 

2. De standplaatsen zijn: 
Ter schelling ; 
Vlieland; 
Harlingen. 

3. - Het bestnur wordt gevoerd : in het dis
trict door een Inspecteur ; op elk der stand-
plaatsen door een Commissaris. " 

Op elk der standplaatsen Vlieland en Har-· 
linge1~ is een Ontvanger der loodsgelden. 

Bovendien is op elk der standplaatsen Ter
schelling en Harlingen een scheepsdiepgang
meter. 

Op standp!aatsen, • waar znlks noodig is, 
·knnnen Adjnnct-commissarissen worden ge
plaatst. 

De betrekkingvan Ontvanger der loodsgelden 
is met die van Commissaris of Adjnnct-com-
missaris vereenigbaar. 

Aan Commissarissen en Adjnn_ct-commis
sarissen kan bet meten: van den' scheeps-
diepgang worden opgedragen. 

4. .Het materieel bestaat -nit: 
3 zeeloodsvaartuigen, 
1 uitlegger voor den dienst ter Vliereede, 
5 vaartnigen · tot het afhale1;i <1n aan boordt 

brengen· der loodsen, als : 
2 te Ter schelling, 
2 te Vlieland, 
1 te Harlingen, 

1 inspectie-vaartuig, 
1 reserve-zeeloodsvaartuig, 
2 reserve-vaartuigen, voor de afhaaldiensten_ 
5. Twee ankers van verschiJ_lende zwaarte,._ 

met kabelkettingen, touwen en verder toebe
hooren, moeteu op Terschelling, of op den nit-. 
!egger ter Vliereede, in gereedheid· gehonden. 
Worden tot het V"lrleenen van hulp, tegen bil
lijke betaling. 

6. Het loodspersoneel bestaat uit: 

A. Voor den zeeloodsdienst, 

Standplaats Terschelling : 
3 loodsschippers der lste klasse, 

24 zeeloodsen, 
3 loodskweeke!ingen der lste klasse,. 

J loodskweekelingen der 2de klasse,. 
12 ) matrozen,' 
3 matroos-koks; 

B. V aor den binnenloadsdienst, 

3 

11 

Standplaats Terschelling : 
loodsschippers der 2de klasse, 
loodskweekelingen der 2de klasse,.. 
matrozen; 

Standplaats Vliela-nd: 
loodsschippers der 2de klasse, 
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8 binnen1oodsen, die tevens toegelaten 
kunnen zijn tot het loodsen naar zee, 

{ 
Ioodskweekelingen der 2de k!asse, 

13 matrozen; 
Standplaats Harlingen : 

1 loodsschipper der 2de klasse, 
: 6 binnenloodsen, 

4 
{ loodskweekelingen der 2de k!asse, 

matrozen. 
1Iulploodsen, naar behoefte. 
7. De zeeloodsvaartuigen worden bemand 

met: 
1 loodsschipper der lste lrlasse, 
8 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der, lste klasse, 

. · f { loodskweekelingen der 2de lr!asse, 
·3 0 4 matrozen, 

1 matroos-kok. 
·De uitlegger ter Vliereede met : 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

7 
{ loodskweekelingen der 2de k!asse, 

matrozen. 
De Ioodsafhaalvaartuigen te Terschelling 

,elk met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

4 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
De loodsafhaalvaartuigen te Vlieland elk met: 

1 loodsschipper der 2de klasse, 
' f Ioodskweekelingen der 2de klasse, 

3 ( matrozen. 
1Iet loodsafhaalvaartuig te Harlingen met: 

I loodsschipper der 2de klasse, 

4 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
1Iet inspectievaartuig met : 

I loodsschipper der 2de klasse, 

3 
·{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
8. Twee der drie zeeloodsvaartuigen mooten 

-van 16 Maart tot 15 November steeds, zoo bij 
nacht als bij dag; in zee ~ijn, zich ophoudende, 
·het eene om de Oost, het andere om de West, 
:zooveel mogelijk op een a twee Duitsche mijlen 
buiten de verkenningstonnen, en wel het meest 
-in die rich ting, van· waar, naar de· bestaande 
gelegenheid, de meeste schepen te verwach
-ten zijn. 

Van 16 November tot 15 Maart wordt de 
dien st in zee in den regel- slechts door een 
1oodsvaartuig verricht. ·Deze datums kunnen 
-echter door het loodsbestuur gewijzigd worden, 
naar gelang dit in het belang ,;an de scheep
vaart en den loodsdienst wenschelijk zal blijken. 

De afwisseling der loodsvaartuigen geschiedt 
.om de zeven dagen, naar een· door den Com-

i missaris der haven van uitvaart, onder goed
keuring van den Inspecteur, te houden rooster. 

Geen dier vaartuigen mag zich naar den 
opvolgenden kruispost, of tot het houden der 
rustbeurf naar binnen begeven, alvorens ver
vangen te zijn. 

9. Bij den kustloodsdienst wordt tweemaal 
· in het jaar toegekend eene premie van / 100 

aan den loodsschipper, die gedurende de laatst 
verloopen zes ni.aanden, op zijnen kruispost, 
het grootste-, en eene premie van / 50, voor 
den Ioodsschipper, die gedurende dat tijdvak, 
in zee, het naastbijkomend getal schepen van 
Ioodsen heeft voorzien. 

10. De dienst ter Vliereede wordt, overeen
komstig de hierna volgende algemeene voor
schriften, dagelijks geregeld door den Com
missaris der standplaats Vlieland, kantoor hou- , 
dende aan boord van. den uitlegger, welke -
ijsgang uitgezonderd - te bekwamer plaatse 
op de Vliereede post moet houden, en tegelijk 
dient tot wachtverblijf der Ioodsim. 

Bij afwezigheid van den Commissaris, volgt 
de schipper des uitleggers hem op. 

11. De loodsafhaalvaartuigen te Terschelling 
en te Vlieland moeten dagelijks, volgens roos
ter, op de Vliereede, en zooveel noodig, in ge
meenscha p zijn met den Uitlegger ter Vliereede. 

Zij moeten de naar zee bestemde schepen 
van loodsen voorzien ; die vergezellen of we! 
zorgen intijds buiten te zijn om de Ioodsen 
in zee weder over te nemen ; alsmede de, op de 
in zee kruisende Ioodsvaartuigen behoorende 
loodsen, die schepen hebben binnengeloodst, 
weder op hunne vaartuigen te brengen. 

Voorts moeten zij, voor zoover noodig ge
assisteerd door sloepen van den Uitlegger, de 
zeeloodsen van de binnenkomende schepen 
overnemen en deze van ·binnenloodsen _ voor
zien ; de binnenloodsen van de uit de Zuider
zee komende schepen overnemen, die van zee
Ioodsen voorzien; · en eindelijk alle verdere 
diensten verrichten, welke in het belaag van 
de scheepvaart en den Ioodsdienst bevolen 
warden. 

Bestaat wegens den weerstoestand geen ge
Iegenheid den Ioods in zee af te halen, dan 
wordt deze afgezet op een der Buitengaats 
kruisende kustloodsvaartuigen. 

12. Het loodsafhaalvaartuig te Harlingen is 
bestemd voor het afhalen en voorzien van 
loodsen van 'schepen in de Blauwe Slenk en 
tevens tot het terugbrengen der binnenloodsen 
van de Vliereede naar Harlingen en van met 
schepen medegenomen zeeloodsen van Har
lingen naar de Vliereede. 
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13. De binnenloodsen van Vlieland zijn 
bestemd tot het loodsen van schepen : 

a. van de Vliereede tot in de Sloot, in het 
Schuitengat en in de- havens van Vlieland en 
Terschelling, en omgekeerd ; 

b. van de havens of reeden van Terschelling 
en Vlieland naar de reede van Texel of in het 
Nieuwediep, naar Harlingen en naar alle andere 
aan de Zuiderzee en het IJ tot Amsterdam 
gelegen havens en plaatsen. 

14. De binnenloodsen van de standplaats 
Harlingen zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen nit de hav~n of van de reede van 
Harlingen: 

a. naar de reede of haven van Vlieland en 
Terschelling ; 

b. naar de reede van Texel of in het Nieuwe
diep en naar alle havens en plaatsen aan de 
Zuiderzee en het IJ tot Amsterdam gelegen. 

15. De beurten der binnenloodsen worden 
door den Commissaris op iedere standplaats 
geregeld, die tot dat em.de eene doorloopende 
beurtlijst houdt van alle beschikbare binnen
loodsen zijner standplaats. 

Zij worden, voor de eerste maal, daarop ge
bracht naar ouderdom van dienst, en vervol
gens, zoodra zij aankomen en zich aanmelden 
( voor de Vliereede, op deli uitlegger ), hetzij na 
volbrachte loodsreis, hetzij na herstel van 
ziekte, terugkomst van verlof, of wel opheffing 
van schorsing van dienst. 

Bij aanmelding van meerderen te gelijker 
tijd, worden zij op de beurtlijst gebracht in de 
volgorde, waarin zij daarvan waren afgevoerd. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ge
rekeod. 

16. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis, 
op eene andere standplaats aankomende, kun
nen bij gebrek aan loodsen, door den Com
missaris tot terugloodsen naar hunne eigen 
standplaats worden gebezigd. 

Zij worden echter tot dat einde niet ]anger 
opgehouden dan uiterlijk vier ·en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

De kosten, zoo van verblijf op eene andere 
standplaats, als van de forugreizen, komen ten 
laste van de loodsen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

Mij bekend, 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

1916. 

BIJZONDER REGLEiVIENT op den loods
dienst in het IIIde district. 

_(TEXEL.) 

Art. 1. De werkkring der loodsen in dit 
district is : 

V oor den zeeloodsdienst, 
I. het uit zee .loodsen : 
a. in de zeegaten van Texel, tot op de reede, 

of, zonder op de reede te ankeren, in het 
Nieuwediep; 

b. in het zeegat van IJmuiden tot in de 
N oordzeesluizen ; 

II. het loodsen naar zee : 
a. van de reede van Texel of dadelijk uit 

het Nieuwediep; 
b. van uit de Noordzeesluizen te JJmuiden. 

Voor den binnenloodsdienst, 
a. het loodsen over de vaarwaters van de 

Zuiderzee, tusschen de reede van Texel en het 
Nieuwediep en d_e havens en plaatsev, gelegen 
aan de Zuiderzee en het IJ, alsmede naar 
Vlieland en Terschelling ; 

b. het loodsen van Amsterdam, van Zaandam 
en van IJmuiden door het Noordzeekan(J,al en 
zijne zijkanalen ; 

c. het loodsen uit het Nieuwediep en van 
Amsterdam door het Groot Noordhollandsch 
kanaal. 

2. .De standplaatsen zijn: 
Willemsoord," Amsterdam, 
IJmuiden, Zaandam. 

3. Het bestuur wordt gevoerd : in het 
district door een Inspecteur ; op elk der stand
plaa tsen door een Commissaris. 

Bovendien zijn op elke standplaats een Ont
vanger der loodsgelden en een scheepsdiep
gangmeter. 

Op standplaatsen, waar zulks noodig is, 
kunnen Adjunct-commissarissen warden ge
plaatst. 

De· betrekking van Ontvanger der loods
gelden is met die van Commissaris of Adjtrnct
commissaris vereenigbaar. 

Aan Commissarissen en . Adjunct-comniis
sarissen kan het meten van den scheepsdiepgang 
worden opgedrageri. 

4. Het materieel bestaat uit: 
8 zeeloodsvaartuigen, waarvan ten hoogste 

4 stoomvaartuigen, 
2 vaartuigen tot het aan boord brengen en 

afhalen van loodsen, · 
1 inspectievaartuig, 
·l peilingvaartuig, 
4 reserve-zeeloodsvaartuigen, waarvan 1 

stoomvaartuig, dat tevens bestemd •is om met 

8 
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of zonder zijn vaste bemannillg als zoodanig 
dienst te doen ill het IV de e,1 V de district, 

2 reserve-vaartuigen voor den afhaaldienst. 
5. Het loodspersoneel bestaat uit: 

A. Voor den zeeloodsdienst, 

8 loodsschippers der lste klasse, 
3 loodsschippers der 2de klasse, 

80 zeeloodsen, 
7 loodskweekelingen der 1 ste klasse, 

53 { loodskweekelin gen der 2de klasse, 
matrozen, 

8 matroos-kol(s, 
5 meachmisten, 
9 eerste stokers, 
5 tweede stokers, 

10 hulpstokers. 

B. V oor den binnenloodsdienst, 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

10 
loodskweekelillgen der 2de klasse, 
matrozen, 

Standplaats Willemsoord·: 
8 binnenloodsen, tevens toegelaten tot 

het loodsen naar zee, 

Standplaats IJmuiden: 
18 billnenloodsen, tevens toegelaten tot 

het loodsen naar zee, 

Standplaats Amsterdam: 
24 billnenloodsen, tevens toegelaten tot 

het ioodsen naar zee, 

Standp]aats_ Zaandam: 
.10 billllenloodsen, tevens toegelaten tot 

het loodsen naar zee. 
Hulploodsen naar behoefte .. 
Het bepaalde getal loodsen kan vermeerderd 

worden met de helft van het getal dergenen, 
die als vaste loods op ill geregelde beurt 
varende stoomschepen mochten zijn ge
plaatst. 

6. De zeeloodsvaartuigen worden bemand 
met: 

a. Voor den dienst in het. Engelsche kanaal: 

de stoomvaartuigen, 

1 loodsschipper der lste klasse, 
1 zeeloods-stuurman, 

13 zeeloodsen, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

8 matrozen, 
1 matroos-kok, 
1 machmist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers_; 

de zeilvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 

10 zeeloodsen, 

4 
{ loodskweekelillgen der 2de klasse, 

matrozen, 
1 matroos-kok. 

b. Voor den K ustdienst : 

de stoomvaartuigen,. 

1 loodsschipper der lste klasse, 
1 zeeloods-stuurman, 

10 zeeloodsen, 
2 loodskweekelillgen der lste klasse, 

6 
loodskweekelillgen der 2de klasse, 
matrozen, 

1 matroos-kok, 
1 machillist, 
2 eerste stokers, 

.1 tweede stoker, 
2 hulpstokers ; 

de zeilvaartuigen, 

1 
6 
l 

3 

1 

loodsschipper der lste klasse, 
zeeloodsen, 
loodskweekelillg der lste klasse, 
loodskweekelingen der 2de klasse, 
matrozen, 
matroos-kok. 

c. H et reserve-stoomvaartiiig, 

1 machinist, 
1 eerste stoker, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers, 
2 matrozen, 
1 ma troos-kok. 

De loodsafha~lvaartuigen te Willemsoord 
worden bemand met: 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

{ 
loodskweekelillgen der 2de klasse, 

3 of 4 matrozen, 
De illSpectie- en peilingvaartuigen worden 

bemand met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

3 matrozen. 
7. Twee of drie loodsvaartuigen, waarvan 

_ten hoogste 2 stoomvaartuigen, zijn bestemd 
voor den dieJJst ill het Engelsche kanaal. 

Zij moeten bij dag, zooveel de gelegenheid 
slechts eenigszills toelaat, steeds binnen twee 
·Duitsche mijlen afstand van den lichttoren 
van de Singels (Dungeness) kruisen en bij nacht 
ill de nabijheid van dien lichttoren zich op
houden of in buitengewone omstandigheden 
ankeren, onverminderd de verplichtillg om, bij 
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het ontdekken van sein van schepen om een 
Joods, deze zoodra mogelijk daarvan te voorzien. 

De in het kanaal kruisende loodsvaartuigen 
mogen hunnen kruispost niet verlaten, alvorens 
al hunne loodsen te hebben afgegeven, tenzij 
een antler loodsvaartuig ter vervanging aldaar 
is aangekomen en hunne nog overige loodsen 
kan overnemen, die het eerst aan de beurt 
komen om schepen te loodsen. 

Zoodra het aantal aan boord nog beschik
bare loodsen is gedaald beneden het getal, 
door ],et loodsbestuur te bepalen, geeft de 
loodsschipper · daarvan· per telegram kennis 
aan dat bestuur, dat nu onverwijld het binnen
en aan de beurt zijnde loodsvaartuig doet 
vertrekken. 

Op reis naar het Engelsclie kanaal kunnen 
.twee a drie loodsen worden overgegeven in 
schepen, bestemd naar havens, waarop de 
loodsen geadmitteerd zijn. 

8. Twee stoomvaartuigen doen den dienst 
voor het zeegat van lJmuiden, waarvan een 
zoowel bij nacht als bij dag in zee moet zijn. 

Drie zeilvaartuigen zijn bestemd voor den 
dienst der zeegaten van Texel, waarvan twee, 
zoowel bij nacht als bij dag in zee moeten zijn. 

Het stoomvaartuig v66r lJmuiden zal, voor 
zooveel de gelegenheid van wind en zee zulks 
toelaat, zich ophouden binnen de· voor dien 
kruispost gestelde grenzen. 

Bijzondere bepalingen regelen den post van 
het aldaar gestationneerde vaartuig. 

De zeilvaartuigen voor de Texelsche zeegaten 
zullen :dch bewegen : 

het eene vaartuig, zooveel de gelegenheid 
zulks toelaat, tusschen de verkenningston van 
het .Westgat en het lichtschip Haaks, waar het 
naar gelang van wind en getij, de meeste 
schepen kan verwachten, kunnende door dit 
vaartuig ook schepen, bestemd voor de haven 
van JJmuiden,. van loodsen worden voorzien; 
het andere vaartuig, zooveel de gelegenheid 
zulks toelaat, tot 2 Duitsche mijlen ui_t de -
·kust tusschen de peilingen Kamperduin 0. Z. 0. 
(magnetisch) en verkenningston Westgat O.Z.O. 
(magnetisch), waar het naar gelang van wind 
en getij de meeste schepen kan verwachten, 
in acht nemende hoofdzakelijk het Schitlpengat 
zooveel mogelijk gedekt te houden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden 
bij het afankeren van het getij, bij stilte, 
altijd onder "de verplichting om op het eerste 
sein van schepen voor een loods deze daarvan 
te voorzien. 

De afwisseling der loodsvaartuigen in zee 
geschiedt om de zeven dagen, naar een door 

den · Commissaris der haven van uitvaart, 
onder goedkeuring van den Inspecteur,, te 
houden rooster. 

Geen dier vaartuigen mag zich naar den op• 
volgenden kruispost of tot het houden der 
rustbeurt n:i,ar binnen begeven, alvorens ver
vangen te zijn. 

Binnenloopende ter aanvulling van loodsen, 
. mogen de loodsvaartuigen buiten noodzaak 
niet op de haven komen, maar moeten zij de 
loodsen ter reede, in het zeegat of in cj.e buiten
haven overnemen. 

9. Bij den dienst v66r het zeegat van 
lJmuiden wordt tweemaal in het jaar toegekend 
eene premie van / 100 aan den loodsschipper, 
die gedurende de laatstverloopen zes maanden 
op zijn kruispost het grootst getal schepen van 
loodsen heeft voorzien. 

Bij den dienst v66r de zeegaten van Texel 
wordt tweemaal in het jaar toegekend eene 
premie van / 100 aan den loodsschipper, die 

· gedurende de laatstverloopen'. zes maanden op 
zijn kruispost het grootste - en eene premie 
van / 50 aan d~n loodsschipper, die gedurende 
dat tijdvak in zee het naastbijkomend getal 
schepen van loodsen heeft voorzien. 

10. De dienst van het loodsen naar zee op 
de standplaats W illemsoord geschiedt als volgt : 

1°. door de loodsen van de rustbeurt heb
bende zeeloodsvaartuigen, bij beurten ; 

2°. door de aan -wal zijnde loodsen, behoo
ren de tot den dienst in het · Engelsclie lcanaal, 
bij beurten; 

3°. door de aan wal zijnde loodsei1 van den 
kustdienst, in zoover die dienst daardoor geen 
nadeel lijdt, bij opvolging, door het lot te be
slissen ; 

4°. door de aan wal zijnde loodskweeke
lingen der lste klasse, bij beurten ; 

5°. door de binnenloodsen, tevens toegelaten 
tot het loodsen naar zee, bij beurten. 

De dienst wordt, naar de voorschreven 
volgorde voor elken dag geregeld. 

11. De dienst van het loodsen naar zee op 
de standplaats lJmitiden geschiedt als volgt: 

1 °. door de daartoe ter standplaats gedeta
cheerde zeeloodsen, bij beurten ; 

2°. door de aan wal zijnde loodsen van het· 
voor het"zeegat kruisende stoomvaartuig, voor 
zoover de dienst daardoor geen nadeel lijdt, 
bij opvolging, door het lot te beslisseri ; 

3°. door de aan wal zijnde loodskweeke
lingen der lste klasse van het voor het zeega t_ 
kruisende stoomvaartuig, bij beurten ; 

4°. door de binnenloodsen, tevens toegelaten 
tot het loodsen naar zee, bij beurten ; 
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5°. door de hulploodsen, toegelaten tot het 
loodsen naar zee, bij beurten ; 

6°. door de te IJmuiden aanwezige binnen
loodsen, tevens toegela ten tot het loodsen 
naar zee, van de standplaatsen Ainsterdam en 
-Zaandam, voor zoover de dienst aldaar daar
door geen nadeel lijdt, bij opvolging, naar
mate zij !anger ter plaatse aanwezig z:ijn ge
weest. 

De dienst wordt naar voorschreven volg
orde voor elken dag geregeld. 

12. Het loodsbestuur ter plaatse moet 
zorgen, dat de loods van een naar zee gaand 

· schip wordt afgehaald. In den regel zal het 
lood~afhaalvaartuig de uitgaande schepen ver
gezellen of zal in de zeegaten van Texel zoo 
mogelijk t:ijdig buitengaats moeten z:ijn om in 
zee den loods over te nemen. 

Bestaat wegens den weertoestand geen ge
legenheid den loods op de voorschreven wijze 
in zee af te halen, dan wordt deze afgezet ter 
plaatse, waar zulks zonder gevaar voor het" 
schip of voor de bemanning van bet afhaal
·vaartuig kan geschieden, tenzifde gezagvoerder 
verkiest _gen loods op een der buitengaats 
kruisende kustloodsvaartuigen af te zetten. 

De vaartuigen, bestemd tot bet aan boord 
brengen of afhalen der loodsen, moeten te alien 
tijde voor den dienst gereed zijn ; tevens moeten, 
zij, waar dit kan geschieden of op bekomen 
last, de loodsen,. die schepen hebben binnen
geloodst, op hunne voorgaats kruisende vaar
tuigen overbrengen en moeten zij alle verdere 
diensten verrichten, welke in bet belang der 
scheepvaart bevolen worde,1. 

13. De binnenloodsen van de standplaats 
W illemsoord ~ijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: · 

1 °. van de reede van Texel tot in het N ieuwe
diep en de koopvaarders-binnenhaven aldaar, 
en omgekeerd ; 

2°. van de reede van Texel, of uit bet 
Nieuwediep: 

a. over de Zuiderzee naar Amsterdam en alle 
andere aan de Zuiderzee en het IJ gelegen 
havens en plaatsen; 

b. naar Harlingen, de . Vliereede en · :l'er
. schelling ; 

c. door bet Groot N oordhollandsch kanaal 
naar Amsterdam en alle tusschengelegen 
plaatsen. 

14. De binnenloodsen van de standplaats 
Amsterdam z:ijn bestemd tot het- loodsen van 
schepen: 

a. over de Zuide.~zee naar. de reede' van Texel 
of in bet Nieuwediep, naar de reede van Vlie-

land en Terschelling en naar alle aan de Zuider
zee gelegen havens en plaatsen; · 

b. door het Groot N oordhollandsch kanaal 
naar het N ieuwediep of de koopvaarders
binnenha ven en naar alle tu_sschengelegen 
plaatsen; 

c. door het Noordzee-kanaal naar alle aan 
dat kanaal en z:ijne zijkanalen en het IJ gelegen 
plaatsen. 

15. De binnenloodsen van de standplaatsen 
IJmuiden en Zaandam zijn bestemd tot het 
loodsen van schepen : 

a. door het Noordzee-kanaal naar alle aan 
dat kanaal en zijne zijkanalen en het JJ ge
legen plaa tsen ; 

b. naar alle aan het Groot N oordhollandsch 
kanaal en de Zuiderzee gelegen havens en 
plaatsen en naar de Vliereede en Terschelling. 

16. De beurten der binnenloodsen worden 
door den Commissaris op iedere standplaats 
geregeld, die tot dat einde eene doorloopende 
beurtlijst houdt van alle beschikbare binnen
loodsen zijner standplaa ts. 

Zij worden voor de eerste maal daarop ge
bracht naar ouderdom van dienst en vervol
gens, zoodra zij zich aanmelden, hetzij na vol
brachte loodsreis, hetzij na herstel van ziekte, 
terugkomst van verlof of opheffing va11 schor
sing van dienst. 

Bij aanmelding van meerderen tegelijkertijd; 
worden zij op de beurtlijst gebracht in de 
volgorde, waarin zij daarvan waren afgevoerd. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ge
rekend. 

17. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis 
op eene andere standplaats aankomende, kun
nen bij gebrek aan loodsen door den Com
missaris tot terugloodsen naar hunne eigen 
standplaats worden gebezigd. 

Zij worden echter tot dat einde niet !anger 
opgehouden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na bet tijdstip van aankomst. 

De kosten, .zoo van verblijf op eene andere 
standplaats, als van de terugreizen, komen 
ten laste van de loodsen. 

Ingeval van groote drukte op eene stand
plaats worden, op aanvrage van den Commis
saris, op andere standplaatsen beschikbare 
loodsen dadelijk derwaarts gezonden. 

De reis- en verblijfkosten komen ten laste 
van de loodsen. 

18. De loodsreizen van en naar Amsterdam 
beginnen en. eindigen :' 

a. in de bout-· en petroleumhavens, on
middell:ijk in de monding ; 

b. in bet Oosterdok onmiddellijk binnen 
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. de draaibrug • voor gewoon verkeer en in het 
Westerdok onmiddellijk binnen de sluis; 

c. ten anker of aan corps-morts vastgemaakt 
op het afgesloten IJ of vastgemaakt· aan een 
der aanlegplaatsen tusschen de petroleum
haven tot en met de Stads-Rietlanden en het 
nieuwe Entrepot-dok. 

19. De loodsreizen van en naar IJmuiden 
beginnen en elndigen in de Noorclzeesluizen 
aldaar. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

Mij bekend, 
De 111inister van Marine, J. J. R,UIBONNET. 

BI,JZONDER REGLE:U-IENT op den loods
dienst in Tiet IV de en V de district. 

(GOEDEREEDE, MAAS EN BROUWERSHAVEN.) 

Art. 1. De werkkring der ·1oodsen in deze 
· districten is : 

V oor den zeeloodsdienst, 

I. het uit zee loodsen in de zeegaten van: 
a. Goedereede tot op de reede van Helle

voetsluis of, aldaar de binnenloods niet aan 
boord kunnende komen, zonder ankeren in de 
voorhaven van het Voornsche lcanaal, of in de 
lVIarineha ven ; 

b. den Hoek van Holland tot aan het loods
sta tion aldaar of door tot op de reede, of 

. zonder op de reede te ankeren in de haven, 
van iv] aassluis ; 

c. Brouwershaven tot op de reede of zonder 
op de reede te ankeren binnen Dwars in 
den weg. 

II. het loodsen naar zee van de reeden of, 
daartoe door het loodsbestuur gelast wordende, 
uit de havens hierboven genoemd. 

Voor den binnenloodsdienst, 
het loodsen over de vaarwaters tusschen de 

havens of reeden van H ellevoetsluis, 1V] aassluis, 
Brouwershaven, Rotterdam, Schiedam en Dord
recht en tusschen deze en andere aan die vaar
wa ters gelegen havens en plaa tsen, hetzij tot 
op ~de reeden of wel op die plaatsen, waar 
geen afzonderlijke havenloodsen aanwezig zijn, 
zonder ankeren tot in de havens; wijders van 
al de voornoemde vaarwaters, havens of reeden 
naar Zierikzee, Goessche Sas, Veere, 111iddelburg, 
. Vlissingen, W emeldinge en H answeert. 

Door het loodsen in of uit de .havens, in 
het 4de en 5de district gelegen, wordt verstaan 
het loodsen tot binnen de havenhoofden en 
omgekeerd. 

2. De standplaa tsen zijn : 
. in het 4de district, 

H ellevoetsluis, 111 aa sslitis, 
Hoek van Holland, Rotterdam. 

Van de standplaats 111aassliiis kan een post 
een of meer loodsen, tevens toegelaten tot 

het loodsen naar zee, te Schiedam en te Vlaar
dingen worden gedetacheerd. 

in h et 5 de district, 
Bro1iwershaven, Dordrecht. 

3. Het bestuur wordt gevoerd : in het 
district door een Inspecteur.; op elk der stand
plaatsen door een Commissaris. 

Met uitzondering van Hoek van Holland is 
op elke standplaats een Ontvanger der loods
gelden. 

Bovendien is op elke standplaats een scheeps
diepgangmeter. 

Op standplaatsen, waar zulks noodig is, kun
nen Adjunct-commissarissen worden geplaatst. 

De betrekking van Ontvanger der loods
gelden is"met die va~ Commissaris of Adjunct
commissaris v:ereenig baar. 

Aan Commissarissen en Adjunct-commis
sarissen kan het meten van den scheepsdiep
gang worden opgedragen. 

4. Het materieel bestaat uit: 
9 z'eeloodsvaartuigen, waarvan ten hoogste 

6 stoomvaartuigen, 
1 vaartuig tot het afhalen der loodsen ·van 

naar zee varende schepen, 
2 inspectie- tevens peiling- en werkvaar

tuigen, 
4 reserve-zeeloodsvaartuigen, waarvan 2 

stoomvaartuigen, die tevens bestemd zijn om, 
met of zonder de vaste bemanning, als zoo
danig dienst te doen in het IIIde district, 

1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten, 
1 reserve hispectie- tevens peiling- en werk

vaartuig. 
5. Het loodspersoneel bestaat uit: 

A. Voor den zeeloodsdienst, 

9 loodsschippers der lste klasse,✓ 
2 loodsschippers der 2de klasse, 

124 zeeloodsen, 
12 loodskweekelingen der lste klasse, waar

van 4 gedetacheerd op de standplaats Hoek 
van Holland, 

76 
{ loodskweekelingen 

matroze11, 
10 matroos-koks, 
8 machinisten, 

16 eerste stokers, 
8 tweede stokers, 

16 hulpstokers. 

der 2de klasse, 
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Het bepaalde getal zeeloodsen kan_ worden 
vermeerderd met de helft van het· getal der: 
genen, die als vaste loodsen op in geregelde 
beurt varende stoomschepen mochten zijn 
geplaatst. 

B. V oor den binnenloodsdienst, 

2 loodsschippers der 2de_ klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

6 matrozen. · _ 
Standplaats Hellevoetsluis, 
12 binnenloodsen. 
Standplaats Maassluis . 

. 36 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee, waarV'an een of meer ge
detaoheerd kunnen worden te Schiedam en te 
Vlaardingen. Op deze posten is niet van toe; 
passing de tweede zinsnede van artikel 59 van 
het Algemeen Reglement op den foodsdienst. 
. Standplaats Rotterdam, 

35 · binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee. · 
- Standplaats Brouwershaven, 

5 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee. 

Standp!aats Dordrecht. 
6 binnenloodsen. 
Hulploodsen, naar behoefte. 
·6. De zeeloodsvaartuigel1 worden bemand 

met: 

a. Voor den •gienst in bet Engelsche 
kanaal: 

de stoomvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
1 .zeeloods-stuurman, 

24 zeeloodsen, 

8 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

- matrozen, 
1 matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers ; 

de zeilvaartuigen, 
I Ioodsschipper der lste klasse, 

15 zeeloodsen~ 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

4 ma trozen, · 
1 matroos-kok. 

b. V oor den kustdienst .' 

de stoomvaartuigen, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
1 zeeloods-stuurman, -

I O zeeloodsen, 

2 loodskweekelingen 

{ 

loodskweekelingen 
9 der 2de klasse, 

· ma trozen, · 

1 matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2. hulpstokers ; 

der lste klasse, 
waarvan 1 gedeta- · 
cheerd aan de 
berghaven aan· 
den Hoek van Hol
land voor den 'af
haaldienst aldaar, 

de zeilvaartuigen, 
Ioodsschipper der I ste klasse, 

8 zeeloodsen, 
1 Ioodskweekeling der 

{ 

'ioodskweekelingen 
_4 der 2de klasse, 

matrozen, . 

1 matroos-kok. 

lste klasse, 
waarvan 1 gedeta
cheerd aan de 
berghaven aan 
den Hoek van Hol
land voor den af
·~aldienst al~aar, · 

c. De reserve-stoomvaartuigen, 

1 . machinist, 
2 eerste stokers, . 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers, 
4 matrozen, 
1 matroos-kok. 

Hot loodsafhaalvaartuig te H ellevoetsluis 
wordt bemand met : 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

5 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
De inspectie, tevens pei].ing- en werkvaar

tuigen worden bemand met : , 
1 loodsschipper der 2de klasse, _ 

3 
{ loodskweekelingen der 2de klasse; 

matrozen. 
7. Drie of vier loodsvaartuigen, waarvan 

ten hoogste drie stoomvaartuigen, zijn bestemd 
. voor ·den dienst in het Engelsche kanaal. 

Zij moeten bij dag, zooveel de gelegenheid 
slechts eenigszins toelaat, steeds binnen twee 
Duitsche mijlen afstand van den lichttoren van 
de Sin,r;els (Dungeness) kruisen en bij nacht in 
de nabijheid van_dien lichttoren zich ophouden, 
of in buitengewone omstandigheden ankeren ; 
onverminderd de verplichting, om bij het ont
dekken van sein van schepen om een loods, . 
deze zoodra mogelijk daarvan te voorzien. 

De in bet kanaal kruisende loodsvaa:rtuigen 
mogen hunnen kruispost niet verlaten, al-·· 
vorens al hunne_ loodsen in schepen te hebben 
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afgegeven', tenzij een antler loodsvaartuig ter 
vervanging is aangekomen en hunne nog overige 
loodsen kan overnemen, die alsdan bet eerst 
aan de beurt komen om schepen te loodsen. 

Zoo'dra het aantal aan. boord nog beschik-
. bare loodsen is gedaald beneden het getal, 
door bet loodsbestuur te bepalen, geeft de 
loodsscbipper daarvan per telegram kennis aan 
dat bestuur, dat nu onverwijld het binnen- en 
aan de beurt zijnde loodsvaartuig doet ver
trekken. 

Op reis naar hef Engelsche kanaal knimen 
twee a drie loodsen worden overgegeven in 
schepen, bestemd naar havens, waarop de 
loodsen geadmitteerd zijn. 

8. Drie stoomvaartuigen doen den dienst 
v66r het zeegat aan den Hoek van Holland, 
waarvan twee zoo bij nacht als bij dag, in 
zee moeten zijn. 

Twee zeilvaartuigen zijn bestemd voor den 
dienst der zeegaten van Goedereede en Brouwers. 
haven, Mn daarvan moet zoowel bij nacbt. als 
bij dag in zee zijn. 

De stoomvaartuigen v66r den Hoek van 
Holland zullen, zooveel de gelegenheid van 
w_ind en zee zulks toelaat, zich bewegen binnen 
de voor die kruispost gestelde grenzen. ·Bij
zondere bepalingen regelen de posten der. aldaar 
gesta tionneerde vaartuigen. 

Het zeilvaartuig v66r de zeegaten van 
Goedereede en Brouwershaven moet, zooveel de 
gelegenheid bet toelaat, steeds op 1 a 2 Duitsche 
mijlen zeewaarts· . van de buitenbetonning 
kruisen tusschen de peilingen lichttoren West
Schouwen Z.Z.O. (miswijzend) en lichttoren 
Goedereede Z.O. t. 0. (miswijzend), waa'.r het 
naar gelang van wind en getij, de meeste 
schepen kan verwachten, in acht nemende 
hoofdzakelijk he1; Goereesche zeegat_ zooveel 
mogelijk gedekt te houden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden 
bij het afankeren van het getij, bij stilte, altijd 
onder de verplichting om op het eerste sein 
van schepen om een loods, · deze daarvan te 
voorzien. 

De afwisseling der loodsvaartuigen iil zee 
fl,' schiedt om de zeven dagen naar een door 
den Commissaris der haven van uitvaart, onder 
goedkeuring van den Inspecteur, te houden 
rooster. 

Geen dier vaartuigen mag zich naar den 
opvolgenden kruispost of tot het houden. der 
rustbeurt naar bhmen begeven, alvorens ver
vangen te zijn. 

Binnenloopende ter aanvulling.van loodsen 
mogen zij buiten noodzaak niet op d<l haven 

komeu, maar moeten zij de loodsen ter reede 
of iu het zeegat ovememen. · 

9. Bij den dienst v66r het zeegat.aan den 
Hoek van Holland wordt tweemaal in het jaar 
toegekend eene premie van / 100 aan den 
loodsscbipper, die gedurende de laatst ver
loopen zes maanden op zij11en kruispost het 
grootste-,. en eene premie van f 50 aan den · 
loodsschipper, die ,gedurende'dat tijdvak in 
zee, het naastbijk~mend getal schepen van 
loodsen heeft voorzien. 

Bij den dienstv66r de zeegaten van Goedereede 
"n Brouwershaven wordt tweemaal h1 het jaar 
toegekend eene premie van f 100 aan den loods
schipper, die gedurende de laatstverloopen 
zes maanden op zijnen kruispost het grootste 
getal schepen van loodsen heeft voorzien. 

10. De dienst van het loodsei'i naar zee op de 
standplaats Hellevoetsluis geschiedt als volgt: 
• 1°. door de· loodsen van het rustbeurt heb
bend zeeloodsvaartuig,. bij beurten ; 

2°. door de aan wal zijnde loodsen van den 
kustdienst; in zoover die dienst daardoor geen 
nadeel lijdt, bij opvolging, door het lot te. 
beslissen; 

3°. door de aan wal zijnde loo.dskweekelmgen 
der lste klasse, bij beurten. 

De dienst wordt naar de voorschreven volg
orde voor elken dag geregeld. 

In geval van groote d.rukte op eene stand
plaats worden, op aanvrage van den commis
saris, de op andere standplaatsec beschilrbare 
loodsen• dadelijk derwaarts gezonden. 

De dierist van het loodsen naar zee geschiedt 
te Brouwershaven door de aldaar behoorende 
bhmenloodsen, tevens toegelaten tot het lood
sen naar zee; en.te Maassluis door de bhmen
loodsen dier standplaats, tevens toegelaten tot 
het loodsen naa:r zee, en· door de loodskweeke 
lingen der · lste klasse, gedetacheerd op de 
standplaats Hoek ·van Holland. 

De dienst vari het loodsen van ·Maassluis 
naar zee voor schepen, met loodsen·vap. Rotter
dam, Schiedam of Vlaardingen afgekomen, en 
onverwijld naar zee vertrekkende, geschiedt 
door de aan boord zijnde Rotterdanische, 
Schiedamsche of Vlaardingsche binnenloodsen, 
tevens toegelaten tot het loods.en naar zee; 
bij oponthoud; door bovengenoemde loodsen 
van Maassluis of door de loodskweekelingen 
der lste klasse, gedetacheerd op de standplaats 
Hoek van Holland. 

Macht een gezagvoerder bepaald een zee
loods verlarigen, en die niet op de standplaats 
aanwezig zijn, ka.a die vari Hellevoetsluis worden 
ontboden. 
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De reis- en verblijfkosten worden-alsdan door 
den gezagvoerder .aan den loods vergoed.-

11. Het loodsbestuur ter plaatse moet zor
gen, dat de loods van een naar zee gaand 
schip wordt afgehaald. In den regel zal het 
loodsafhaalvaartuig de uitgaande schepen ver
gezellen of zal tijdig buitengaats moeten zijn 
om in zee- den l~ods over te nemen. 

Bestaat wegens den weerstoestand geen ge
legenheid d~n loods op de voorschreven wijze 
in zee af te halen, dan .wordt deze afgezet ter 
plaatse, waar zulks zonder gevaar voor het 
schip of voor de bemann.ing van het afhaal
vaartuig kan geschieden, tenzij de gezagvoer
der verkiest den loods op een ·der buiten
gaats kruisende kustloodsvaartuigen af te 
zetten. 

De vaartuigen, bestemd tot het aan boord 
brengen of afhalen der loodsen., moeten te 
alien tijde voor den dienst gereed zijn, tevens
moeten zij, waar dit kan geschieden, of. op 
bekomen last, de loodsen, die schepen hebben 
binnengeloodst, op hunne voortgaats kruisende 
vaartuigen overbrengen en moeten zij alle 
verdere diensten verrichten, welke in het belang 
der scheepvaart bevolen worden.-

12. De binnenloodsen van de standplaats 
H ellevoetsluis zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 

1°. van de reede van Hellevoetsluis in de 
haven van Hellevoetsluis en in de v66rhaven 
van het Kanaal van Voorne; 

2°. uit .de havens van Hellevoetsluis en uit 
de v66rhaven, of van binnen de sluis aan de 
zuidzijde van het Kanaal van Voorne tot op 
de reede van H ellevoetsluis, ingeval deze dienst 
volgens artikel 1 niet door de zeeloodsen 
wordt verricht ; 

3°. van Hellevoetsluis door het Kanaal van 
V oorne, het Spui of_ _de Dordtsche Kil naar : 

Rotterdam, Maassluis, 
Schiedam, Brielle, 
Vlaardingen, Dordrecht 

en andere aan de Maas gelegen havens en 
plaatsen; 

4°. biiinendoor naar Brouwershaven en 
Zierikzee; 

5°. binnendoor naar: 
Goessche Sas, Vlissingen, 
V eere, W emeldinge, 
M iddelburg, H answeert 

of andere daar tusschen liggende havens en 
plaatsen, daartoe toegelaten zijnde. 

13. De loodskweekelingen der lste klasse, 
gedetacheerd op de standplaats Hoek van Hal
.land, zijn bestemd tot het loodsen van schepen_ 

uit en naar zee, of wel van binnen de hoofden 
naar Maassluis. 

14. De binnenloodsen van de standplaats 
Maassluis zijn bestemd tot het loodsen -van 
schepen: 

1°. in de haven van Maassluis of van- die 
haven naar de reede; 

20. van Maassluis naar: 
Rotterdam, Dordrecht, 
Schiedam, Brielle 
Vlaardingen, 

· en andere aan de 111aas gelege~ havens en 
plaatsen; 

3°.-_naar en door het Kanaal van Voorne. tot 
aan de sluizen aan de zuidzijde, of wel door
varende, tot op de · reede van H ellevoetsluis, 
zoo mede door het Spui of door de Noord,. 
langs de_ Dordtsche kil tot op die reede. 

15. De binnenloodsen van de standplaats 
Rotterdam zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen van uit de haven of van de reede 
van Rotterdam : 

naar en door het Kanaal van Voorne tot aan 
de sluizen aan de zuidzijde, bf wel doorvarende, 
tot op de reede van Hellevoetsluis, zoomede 
door het Spui of door de Noord langs de 
Dordtsche kil tot op die reede, 

en verder naar : 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Brielle, 

1Waassluis, 
Dordrecht 

en ·andere aan de Maas gelegen havens en 
plaatsen. 
- 16. De binnenloodsen van de posten Schie

dam en Vlaardingen zijn bestemd tot het lood
sen van schepen tusschen die havens en uit 
de havens of van de reeden van Schiedam en 
Vlaardingen : 

naar en door het Kanaal van Voorne tot 
aan de sluizen aan de zuidzijde, of wel door
varende, tot op de reede van Hellevoetsluis, zoo 
meqe door het Spui of door de Noora, lang& 
de Dordtsche kil tot op die reede, 

en verder naar : 
Rotterdam, 
Brielle, 

Maassluis, 
Dordrecht 

en andere aan de· 1Waas gelegen havens en 
plaatsen. 

17. De binnenloodsen van de standplaats 
Brouwershaven zijn bestemd tot het loodsen. 
van schepen van de reede van Brouwershaven : 

1°. in de haven van Brouwershaven of binnen 
Dwars in den weg, e,1 van daar naar de 
reede; 

20. naar -Dordrecht, 
binnendoor naar JI ellevoetslitis ; 
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3°. binnendoor naar : 
Zierikzee, 
Goessche Sas, 
Veere, 
1l!l iddelburg, 

Vlissingen, 
W emeldinge, 
Hansweert 

en andere daartusschen liggende havens. 
en plaatsen, daartoe toegelaten zijnde. 

18. De binnenloodsen van de standplaats 
Dordrecht zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen van uit de haven of van de reede 
van Dordrecht : 

1°.naar: 
H ellevoetsluis, 
Broiiwershaven, 
Rotterdam, 
Schiedam, 

Vlaardingen, 
Bri.elle, 
·lYJaassluis 

en andere aan de 1l!laas gelegen havens en 
plaatsen; 

2°. naar: 
Ziekrikzee, . 
Goessche Sas, 

Vlissingen, 
W emeldinge, 

V eere, · H answeert 
1vliddelburg, 

en andere daartusschen liggende havens 
en plaatsen, daartoe toegelaten. zijnde. 
· 19. De beurten der binnenloodsen worden 

door den Commissaris op iedere standplaats 
geregeld, die tot dat einde eene doorloopende 
beurtlijst houdt van alle beschikbare binnen
loodsen zijner standplaats. 

Zij worden voor de eerste maal daarop ge
bracht naar ouderdom van dienst, en ·ver
volg~ns, zoodra zij zich aanmelden, hetzij na 
volbrachte loodsreis, hetzij na herstel van 
ziekte, ttirugkomst van verlof, of opheffing van 

· schorsing: van dienst. 
Bij aanmelding van meerderen tegelijkertijd 

worden zij op de beurtlijst gebracht in de 
volgorde, waarin zij daarvan waren afgevoe:rd. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ge-
rekend. ' 

20.- Binnenloodsen na volbrachte .!oodsreis 
op een post, op een andere standplaats, of ·op 
een anderen post aankomende, kunnen bij ge
brek aan loodsen door den Commissaris tot 
terugloodsen naar alle plaatsen in de richting 
van hun eigen standplaats of post worden 
gebezigd. De binnenloodsen van Rotterdam, 
Schiedam en Vlaar.dingen, aan den Hoek van 
Holland aankomende, ook na volbrachte loods
reis naar zee, kunnen daartoe naar 1l!laassluis 
worden ontboden_ 

Zij worden echter tot dat einde niet !anger 
opgehouden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

Schiedamsche en Vlaardingsche loodsen te 

Rotterdam eJJ. Rotterdamsche loodsen te Schie
dam of Vlaardingen aa.okomende, keeren zonder. 
oponthoud naar hunne posten of naar hun 
standplaats terug. 

De kosten, zoo van verblijf op een post, op 
eene andere standplaats of op eenen · anderen 
post als van de terugreizen, komen· ten laste 
van de loodsen. · 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

Mij bekend, 
De Jl!linister van JJ,Jarine, · J. J. RAMBONNET. 

BIJZONDER REGLEMENT op den loods
dienst in het Vlde district. 

(MONDEN DER SoHELDE.) 

Art. 1. Behalve het loodsen nit voile_ zee 
naar Belgie en: vari Belgie naar.volle zee langs 
de Schelde en het Kanaal va1i Ter Neiizen,
waarop onverailderd van toepassing· blijven 
de reg]ementaire bepalingen betreffende het 
loodswezen on het tarief van loodsgelden, uit
gevaardigd bij Koninklijk beslnit van den. 
9den September 1843 (Staatsblad n°. 45), zoo
als die werden gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van den 9den December 1863, 
22 September 1873, 28 November 1875, 27 Au
gustus 1876 en 2 Januari 1892 (Staatsbladen 
nos. 136, 131, 211, ·175 en 11), is de werkkring 
der loodsen van <lit district : 

V oor den zeeloodsdienst, 

I. het nit zee· loodsen in de zeegaten van: 
a. de Ooster-S~helde tot op de reede, of, al

daar niet ankerende, in de havens van Veere 
en Zierikzee ; 

b. de Wester-Scheide tot op de reede van 
Vlissingen of Rammekens, of wel, zonder op 
de reede te ankeren, in de havens en, daartoe 
door bet loodsbestuur gelast wordende, in de 
dokken van Vlissingen ; 

II. a. het loodsen van de reede van Vlis
singen of Ramme!cens en uit de havens van 
Vlissingen, zonder op de reede te anke:en, 
naar zee; 

b. bet loodsen van de -reede van Vlissingen 
of Rammekens in de havens en dokken van 
Vlissingen, en uit die dokken naar de reede of 
naar zee, als zij door het loodsbestuur daartoe 
warden gelast. 

Voo,· den binnenloodsdienst, 

het loodsen over de vaarwatern tusschen de 
havens of i-eeden van Vlissingen, Rammekens, 
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.Ter Neuzen, Bath, jyJiddelburg, Veere, Zierikzee 
en tusschen de,<e en andere aan die vaarwa tors 
gelegen havens en plaatsen, hetzij tot op de 
reede, of, zonder aldaar te ankeren, tot in de 
ha~ens; wijders van al de voornoemde vaar
waters, havens of reeden naar Brouwershaven, 
H ellevoetsluis en Dordrecht. 

2. De standplaatsen zijn: 
Vlissingen, Ter N euzen, Zierikzee. 

3. Het bestuur wordt gevoerd : in het 
<listrict door een Inspecteur, op elk der stand
plaatsen door een Commissaris. 

Bovendien zijn op elke standplaats een Ont
vanger der loodsgelden en een scheepsdiep
gangmeter. 

Op standplaatsen, waar zulks noodig is, 
kunnen Adjunct-commissarissen worden ge
plaatst. 

De be trekking van On tvanger der loodsgelden 
is met die van Commissaris of Adjunct-com
missaris vereenigbaar. 

Aan Commissarissen en Adjunct-commissa
rissen ka1.1 het meten van den scheepsdiepgang 
worden opgedragen. 

4. Het materieel bestaat uit: 
9 zeeloodsvaartuigen, 
3_ vaartuigen tot het afhalen der loodsen 

van naar zee varende schepen, 
1 vaartuig tot het doen van inspectien en 

peilingen, 
2 reserve-zeeloodsvaartuigen, 
1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten, 

de benoodigde roei- en zeilsloepen en motor
booten voor den dagelijkschen dienst. 
· 5. Op de standplaa~s Vlissingen mo~ten 
<le noodige ankers, kettingen en touwen in 
gereedheid worden gehouden tot het verleenen 
van hulp, tegen billijke betaling. 

6. Het loodspersoneel bestaat uit: 

A. V oor den zeeloodsdienst, 

9 loodsschippers der lste klasse, 
3 loodsschippers der 2de klasse, 

75 zeeloodsen, 
7 loodskweekelingen der lste klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

41 matrozen, 
9 matroos-koks .. 

Het bepaalde getal zeeloodsen kan worden 
vermeerderd met de helft van het getal der
genen, die als vaste loodsen op in geregelde 
beurt varende stoomschepen mochten zijn ge
plaatst. 

B. V oor den binnenloodsdienst. 

Standplaats Vlissingen : , 
loodsschipper der 2de klasse, 

20 binnenloodsen, 
4 kwartiermeesters, 

matrozen en roeiers. der lste en 2de klasse, 
naar behoefte. 

4 machinisten-motorist. 
Van dit personeel worden te Antwerp~n ge

detacheerd : 1 kwartiermeester, eenige binnen
loodsen en de roeiers der 2de klasse. 

Standplaats Ter Neuzet1,: 
6 binnenloodsen, 
roeiers der 2de klasse, naar behoefte. 

Standplaa ts Zierikzee : 
3 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Hulploodsen, naar behoefte. 
7. De zeeloodsvaartuigen worden ·bemand 

met: 
a. voor den dienst beide in het Engels,che 

kanaal en voor ·de k1tst, 
1 loodsschipper der lste klasse, 
8 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

3 matrozen, 
1 matroos-kok; 
b. voor den dienst uitsluitend in het Engel-

sche kanaal (Dungeness), 
1 loodsschipper der lste klasse, 
8 zeeloodsen, 

4 { loodskweek:lingen der 2de klasse, 
matrozen, 

1 matroos-kok. 
De loodsafhaalvaartuigen worden bemand 

met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

• 
4 

{ loodskweekelingen der 2de klasse, 
matrozen. 

Het Inspectie- en peilingvaartuig met : 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

3 matrozen. 
De bemanning der roei- en zeilsloepen en 

motorbooten bestaat uit: 
4 kwartiermeesters, 
de noodige roeiers en matrozen. 
4 machinisten-motorist. 
8. Zeven loodsvaartuigen doen den dienst 

v66r de zeegaten der Doster en Wester-Schelde 
en in het Engelsche kanaal. 

Vijf daarvan moeten zoo bij nacht als •bij 
dag in zee zijn, een ten behoeve van de scheep
vaart naar het zeegat De Wielingen, kruispost 
_houdende in de nabijheid van het lichtschip · 
W andelaar, een voor de Ooster-Schelde en de 
N oordelijke monding der W ester-Schelde, krui
sende bezuiden de Steenbanken, en verder 
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-drie vaartuigen, waarvan twee om de West 
en een om de Oost, . kruisende daar, waar de 
meeste schepen te verwachten zijn, in acht 
nemende de zeegaten zooveel mogelijk gedekt 
te houden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden 
bij het afankeren van het getij, bij stilte, altijd 
~-nder de verplichting om op het eerste sein 
van schepen om een loods deze daarvan te 
-voorzien_. 

De afwi~selitig dier vaartuigen geschiedt naar 
,een door den Commissaris der haven. van 
uitvaart, onder goedkeuring van den Inspec
teur, te houden rooster. 

Twee loodsvaartuigen zijn uitsluitend en 
beurtelings bestemd voor den dienst in het 
Engelsche kanaa!. 

Zij moeten bij dag, zooveel de gelegenheid 
.slechts eenigszins toelaat, steeds binnen twee 
])uitsche mijlen afstand van den lichttoren 
van de Singels (Dungeness) kruisen en bij nacht 
in de nabijheid van dien lichttoren zich op
houden of in buitengewone omstandigheden 
.ankeren, onverminderd de verplichting, om bij 
het ontdekken van sein van schepen om een 
loods, deze zoodra mogelijk daarvan te voorzien. 

Het ·nabij Dungeness kruisende loodsvaartuig 
mag dezen kruispost niet verlaten, alvorens 
.al zijne loodsen aan schepen te bebben af
gegeven, tenzij een antler loodsvaartuig ter 

. vervanging is aangekomen en zijne nog overige 
loodsen kan overnemen, die alsdan het eerst 
.aan de beurt komen om schepen te loodsen. 

Zoodra het aantal aan boord nog beschik
bare · loodsen is gedaald beneden het getal, 
door het loodsbestuur te bepalen, geeft de 
loodsschipper daarvan per telegram kennis 
aan dat bestuur, dat nu onmiddellijk het 
binnen- en aan de beurt zijnde loodsvaartuig 
doet vertrekken. 

Op reis naar het Engelsche lcanaal kunnen 
twee a drie loodsen worden overgegeven in 
schepen, bestemd naar havens, waarop die 
loodsen geadinitteerd zijn. 

9_ De dienst van het loodsen naar zee ge
schiedt als volgt : 

Op de standplaats Vlissingen, 
1°. door de loodsen van de rustbeurt heb

bende _zeeloodsvaartuigen ; 
2°. door de aan wal zijnde loodsen van de 

kruisende loodsvaartuigen, in zoover de dienst 
daardoor geen nadeel lijdt; 

3°. door de aan wal zijnde loodskweeke
lit\gen der lste klasse, bij beurten. 

De dienst wordt, naar de voorschreven 
volgorde, voor elken dag geregeld. 

Op de standplaats Zierikzee, 
door de aldaar behoorende binnenloodsen, 

tevens toegela ten tot het loodsen naar zee, 
tenzij de schepen reeds een loods van den 
zeedienst aan boord hebben, of wel de gezag
voerders daartoe loodsen van den zeedienst 
mochten verlangen, die in het laatste geval van 
de standplaats Vlissingen worden ontboden. 

De reis- en verblijfkosten warden alsdan 
door den gezagvoerder aan den loods vergoed. 

10. Het loodsbestuur ter plaatse moet 
zorgen, da t de loods van een naar zee gaand 
schip wordt afgehaald. 

Bestaat wegens den weerstoestand geen ge
legenheid den loods in zee af te halen, dan 
wordt deze afgezet op een der buitengaats 
kruisende kustloodsvaartuigen: 

De vaartuigen, bestemd tot het aan boord 
brengen en afhalen der loodsen, moeten te 
allen tijde voor den dienst gereed zijn, tevens 
moeten ·zij, waar dit kan geschieden of op 
bekomen last, de loodsen, die schepen hebben 
binnengeloodst, op hunne voorgaats kruisende 
vaartuigen overbrengen en moeten ,zij alle ver
dere diensten verrichten, welke in het bela,1g 
der scheepvaart bevolen worden. 

11. De roei- en zeilsloepen en motorbooten 
te Vlissingen moeten te allen tijde in gereedheid 
zijn, om binnen- en afkomende en.uitzeilende 
schepen met loodsen tegemoet te varen, en 
moeten de kwartiermeesters zich beijveren de 
schepen, met bestaande gelegenheid van weer 
en wind naar zeemanschap, op begeerte van 
de gezagvoerders, van loodsen te voorzien. 

De roei- en zeilsloepen te Ter Neuzen worden 
gebezigd om de loodsen dier standplaats aan 
boord te brengen en af te halen, en verder 
die diensten · te verrichten, welke door den 
Commissaris aldaar in het belang der scheep
vaart en van het loodsw:ezen, dienstig worden 
geacht. 

12. De binnenloodsen van de standplaats 
Vlissingen zijn b~stemd tot het loodsen van 
schepen: 

1°. van de reede in de havens en dokken 
van f:lissingen ; 

2°. uit de dokken en havens van Vlissinyen 
tot op de reede, ingeval de dienst uit de havens 
volgens art. 1 niet door de zeeloodsen wordt 
verricht; 

3°. van Vlissingen 
Rani,nelcens, 
Ter Neuzen; 
Hansweert, 
Bath, 
M iddelburg, 

naar: 
Veere, 
Goessche Sas, 
W eineldinge, 
Zierikzee 
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en andere daartusschen gelegen plaatsen ; 
4°. van Vlissingen, binnendoor, naar: 

· Brouwer shaven, Dordrecht, 
H ellevoetsluis, 

daartoe toegelaten zijnde. 
13. De binnenloodsen van de standplaats 

Ter N euzen zijn b~stemd tot het loodsen van 
schepen: 

10. van de reede in de haven van Ter Neuzen 
en van die haven naar de reede; 

2°. van Ter N e1tzen naar : 
Vlissingen, Bath 
Rammekens, 

en andere daartusschen gelegen plaatsen. 
Bij gebrek aan loodsen_ te Vlissingen kunnen 

zij ook voor den dienst op die standplaats 
gebezigd worden, 

14. De binnenloodsen van de standplaats 
Zierikzee zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 

1 °. van de reede in de haven van Zierikzee 
en uit die haven naar de reede; 

2°. van Zierikzee naar : 
V eere, Goessche Sas, 
Jli iddelburg, lV emeldinge, 
Vlissingen, Hansweert 

en tusschengelegen plaatsen; 
3°. van Zierikzee naar : 

Bromvershaven, · Dordrecht, 
H ellevoetsluis, 

daartoe toegela ten zijnde. 
15. De beurten der binnenloodsen worden 

door den Commissaris op iedere standplaats 
geregeld, die tot dat einde eene doorloopende 
beurtlijst houdt van alle beschikbare binnen
loodsen zijner standplaats. 

Zij worden voor de eerste maal daarop ge
bracht naar ouderdom van dienst en ver
volgens, zoodra zij zich aanmelden, hetzij na 
volbrachte loodsreis, hetzij na herstel van 
ziekte, terugkomst van verlof, of opheffing 
van schorsing van dienst. 

Bij aanmelding van meerderen tegelijkertijd, 
worden zij op de beurtlijst gebracht in de 
volgorde, waarin zij daarvan waren afgevoerd. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ge
rekend. 

16. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis 
· op eene andere standplaats aankomende, 
kunnen bij gebrek aan loodsen door den 
Commissaris tot terugloodsen naar hunne eigen 
standplaats worden gebezigd. 

Zij worden echter tot dat einde i;iiet !anger 
opgehouden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

De kosten, zoo van verblijf op eene andere 

standplaats, als van de terugreis, komen ten 
lastEr van de loodsen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fe-· 
bruari 1916 (Staatsblad n°. 89). 

- Mij bekend, 
De jjfinister van. :Marine, J. J. RA.MBONNET .. 

26 Feb,ucwi 1916. BESLUIT, houclende in. 
trekking van de tijdelijke opheffing van 
het verbod van uitvoer van ko.ffie, voor
,mover ~ulks niet reeds is geschiecl bij 
Koninklijk Besluit :van 4 November 1915· 
(Staatsblad n•, 459). S. 90. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrucht van Onze Ministers van 
Oorlog, van ]'inancien en van Lani.lbonw, Nij
verheicl en Handel van 25 ]'eliruari 1916, Ka
binet, Litt; 0 27 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken, voor zoover zulks nict reeds 

is geschied bij Ons Besluit van 4 November· 
lfl15 (Staatsblad n•. 459), do tijdelijke opheffing 
van het verbod van uitvoer van koffie, toege
staan bij Ons beslnit van 12 Augustus 1914· 
(Staatsblo.cl n°. 409). 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
e~ van Landbouw, Nijverhei~ en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
nitvoering van dit Besluit, hetwelk in het. 
Staatsbl ad zal word en geplaa tst. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB00M. 
De 1liinister van Financien, 

ANT. VAN GIJN. 
De Min. van Lanclbomv, Niji·erheid en Handel, 

P0S'RUMA, 
( Uitgcg. 29 Feb1·. 1916.) 

26 Februari 1916. WET, tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. S. 91. 

-Bij • deze wet wordt het IIde boofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffende de Hoage Colleges van 
Staat en het Kabinet der_Koningin, vastgesteld, 
zooals hierna verkort volgt : 
Afd. . 
1. De Staten-Generaal . . . 436,380.-
2. ·De Raad van State ,, 117,675.-
3. De Algemeene Rekenkamer ,, 174,132.50 
4. De Kanselarij der Nederland-

sche OTden . . . . . . . . ,, 18,950.-
5. Het Kabinet der Koningin . ,, 44,662.50 
6. Pensioenen, wachtgeiden, gra-
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tificatien, toelagen en kosten 
voor de vergaderingen -van den 
Ministerraad . . . . . 

'7. Onvoorzien0 uitgaven . . . . ,, 
39,907.-
5,000.-

Totaal van het Ilde hoofdst. f 836,707.-, 

29 Feb,·ttari 1916. BESLUI'l', houdende vast
stelling -van nieuwe regelen ten aanzien 
van de vergoeding wegens reis- en verblijf
kosten, toe te kennen aan ·personen, die hier 
te lande ter uitvoering van eene opdracht 
in het belang van den dienst, waarvan de 
kosten uit de koloniale ·geldmiddelen war
den gekweten, zich buiten hun.ne woon
plaats moeten begeven. S. 92. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
]folonien van 26 Januari 1916, Afdeeliug D, 
J.1°, 69; 

Den Raad van _ State gehoord (ad vies · van 
15 .Februari 1916, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
110emden Minister van 25 Februari 1916, Af
·-aeeling D, n°. 76 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met iutrekking van Ons besluit van 26 Oc

tober 1910 (Staatsb/ad n°. 806) te bepalen : 
Art. 1. Personen, die hier te lande ter uit

voering van eene opdracht in het belang van 
-den dienst, waarvan de kosten nit de koloni
nle geldmiddelen warden gekweten, zich bui
ten hunne woonplaats moeten begeven, genie
ten vergoeding weg,ms reis- en verblijfkosten 
naar de regelen, voor den dienst bier te lande 
vastgesteld bij het Reisbesluit 1916 (Staats
blad 1915, n°. 451). 

2. (1) Tijdelijk in E,wopa vertoevende en 
gepepsionneerde kolc:iniale landsdienaren, die in 
-den kolonialen dienst een ambt bekleeden of 
laatstelijk bekleed hebben, hetwelk ook in den 
N ederlandschen Staatsdienst voorkomt, worden 
voor de toepassing van dit besluit gerangschikt 
in dezelfde klasse, als hunne ambt- of rang
genooten in Nederland. · 

(2) Koloniale ambten zoomede hier te lande 
ten laste van de koloniale geldmiddelen inge
stelde betrekkingen, worden, indien zifin den 
Nederlandschen Staatsdienst niet bestaan, naar 
gelang van behoefte door Ons gerangschikt 
in eene der klassen, bedoeld bij artikel 2 van 
het Reisbesluit 1916. 

3. Voor den kolonialen dienst bestemde per
sonen warden voor toepassing van dit besluit 
gerangschikt naar het voor him bestemde ambt. 

4, Gepensioneerde koloniale landsdienaren, 
die eene der hier te lande ten laste van de 
koloniale ge1dmiddelen ingestelde of nader in 
te stellen betrekkingen bekleeden, of die in 
N ederlandschen Staatsdienst zijn geplaatst, ge
nieten de ·vergoeding wegens reis- en verblijf. 
kosten, · die bepaald is voor de door hen ver
vuld wordende betrekking, en niet die, welke 
bepaald is voor de betrekking of den rang, 
waarin zij zijn gepensionneerd. 

5. Voor reizen, gedaan tusschen 1 Januari 
1916. en den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit, waarvoor nog geen vergoeding van 
reis- en verblijfkoeten heeft plaats gehad, 
warden de bepalingen van dit besluit toegepast. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van bet 
Staatsblad en van de Staatscaurant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan Onzen Minister van 
Financien, den Raad van State en de Alge
meene Rekenkamer, en dat gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de NederlandscheStaatscourant 
zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH, B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 11 Maart 1916,) 

29 Febrttari 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der direete belastingen,_ invoerrechten en 
accijnzen. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraeht van Onzen Minister van 
Financien van den 25 Februari 1916," n°. 141, 
afdeeling Personeel ; 

Hebben goe~gevonden en verstaan: 
1°. enz. 
6°. Ons besluit van 80 Maart 1904, no, i9, 

zooals dat is gewijzigd bij latere besluiten, te 
wijzigen en aan te vullen als volgt : 

In artikel 85, 4de zinsnede, wordt tussehen 
Terneuzen en · Utrecht ingevoegd: ,,Tilburg" ; 

7°. enz. 
Onze voornoemde Mlnister is belast met de 

uitvoering ·van dit besluit, waarvan , afschrift 
zal_worden gezonden aan de Algemeen~ Reken-
kamer. '' 

's-Gravenhage, den ·29sten Februari 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. Y. Gr.JN, 
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29 Februari 1916. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende mond- en klauw
zeer. 

Nu in verband met den door de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal uitgesproken wensch 
eventueele gevallen van mond- en klauwzeer 
zooveel mogelijk door afsluiting zonder afma
king van ziek en verdacht vee .zullen worden 
bestreden, acht ik het in het belang eener doel
matige uitvoering van de voorgeschreven maat
regelen, dat de burgemeesters omtrent verschil
lende hierop betrekking hebbende zaken de 
noodige inlichtingen ontvangen en · opnieuw 
worden herinnerd aan de noodzakelijkheid om 
t~n opzichte van de toepassing der voorschriften 
met de noodige voortvarendheid te werk te gaan. 
Het isoleeren zonder afmaken toch · eischt 
het oog op de overvloedige productie van 
smetstof vooral niet minder nauwkeurigheid dan 
de tot nu toe gevolgde bestrijdingswijze. 

Ik ·zou het daarom op hoogen prijs stellen, 
indien U H.E.G. het onderstaande ter kennis 
van de burgemeesters in Uw gewest wilde 
brengen: 

· Zooals bij mijn schrijven van 30 November 
1914, directie van den Landbouw, n°. 9606, 
3• afdeeling, reeds werd ve{·zocht en thans nog
maals in herinnering wordt gebracht, client bij 
elke aangifte van vermoedelijk mond- en klauw
zeer den belanghebbende te worden verzocht 
zorg te dragen, dat noch hij noch een zijner huis
genooten markten of veestallen bezoeke of met 
vee van anderen in aanraking kome, en hem 
te worden medegedeeld, dat vergoeding voor 
bedrijfsschade, veroorzaakt door de bestrijdings
maatregelen, zal worden onthouden, ingeval 
hij aan dit verzoek niet mocht voldoen. 

De burgemeester zal voorts voor onmiddel
lijke bewaking van de betreffende hoeve of 
landerijen hebben te zorgen en de benoodigde 
ontsmettingsmiddelen moeten verstrekken, ten
ei:i:tde te voorkomen, dat, in afwachting van 
nadere door den districtsveearts te aclviseeren 
maatregelen, vee of voorwerpen van de hoeve 
warden verwijderd, en opdat de kleederen van 
de personen, die het verdachte terrein verlaten, 
kunnen warden ontsmet. . 

Een strenge bewaking van het eventueel af 
te sluiten terrein zal. voorts een van de hoofd
zaken zijn bij de bestrijding der ziekte. Ten
einde hierin te voorzien, heb ik aan mijne ambt
genooten van Oorlog en van Justitie verzocht 
hunne medewerking te verleenen tot het zooveel 
mogelijk beschikbaar stellen van militairan en 

rijdsveldwachters, wanneer deze door de 
burgemeesters worden aangevraagd om hulp 
te verleenen bij de toepassing van afsluitings
maatregelen ter bestrijding van het mond- en 
klauwzeer. De :Minister van Oorlog bcrichtte 
hierop, dat militaire bijstand voor het boven
genoemde doel alleen ZDJ kunnen worden ver- · 
leend, indien de detachementen, hiervoor benoo
_digd, de onderdeelen, waartoe zij behooren, per 
voetmarsch binnen drie uur weder zouden 
kunnen bereiken. Voorts kunnen aan clezen 
dienst niet deelnemen alle militairen der hoofd
wapens, wier eerste oefeningstijd van 8½ maand 
nog niet is afgeloopen, benevens de afdeelingen, 
welke met grens- of interneerings-bewakings
_dienst zijn belast. In verband hiermede is het 
in het algemeen uitgesloten, dat militaire 
bijstand zou kunnen worden verlcend in Fries
land, .Qroningen, Drenthe en Noord-Holland 
benoorden het Noordzeekanaal (de omgeving 
van den Helder uitgezonclerd). · 

Ter bespoediging van het verleenen der hulp 
door de militaire macht wordt (in afwijking van 
het gestelde in § 2 Hoofdstuk III van het voor
schrift ,,militaire bijstand") bepaald, dat de 
burgemeesters hunne aanvragen, zoo noodig 
;telegrafisch, rechtstreeks kunnen richten tot 
den Opperbevelhebber van Land- en Zeem8cht. 

De Minister van Justitie gaf in verband met 
mijn verzoek de noodige instructies aan de 
Procureurs-Generaal, fungeerende directeuren 
van politie, die hierop neerkomen, dat, indien 
de hulp van rijkspolitie voor het meergenoemd 
doel wordt verzocht, de noodige rijksveldwach
ters ter beschikking zullen wordcn gesteld, 
indien van het corps rijksveldwacht personeel 
kan worden gemist. Macht dit laatsto niet 
het geval zijn, clan zal worden medegewerkt tot 
aanwijzing van particulieren, die zouden kunnen 
worden belas~ met bewaking, nadat deze in het 
bezit van eenP aanstelling van onbezoldigd·rijks
veldwachter zijn gesteld, waartoe Zijne Excel
lentie bereid zal worden bevondl'.n. 

In verband met laatstbedoelde mogelijkheid, 
dat namelijk burgers vo01· de bewaking moeten 
worden aangewezen, zal het aanbeveling ver
dienen, dat de burgemeesters reeds tevoren 
zooveel mogelijk personen aanwijzen, die zoo 
noodig tot onbezoldigd rijksveldwachter kunnen 
worden aange&teld. Men bedenke hierbij met 
het oog op het doel, wa~rvoor zij benoodigd 
zijn, dat men niet de kens laat vallen op oude, 
gebreklrige of minderwaardige menschen, doch 
flinke krachtige personen uitlaest. J\fogelijk 
zou het door e.en complex van gemeenten geza
menlijk aanwijz~n van eenige voor eventueele 
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bewaking geschikt, lieden de zaak kunnen ver
gemakkelijken. Mochten zoodanige personen 
tegen het tot nu toegestane tarief met een 
maximum van 25 cts. per uur niet te verkrijgen 
zijn, dan kan in bijzondere gevallen dit maxi
muin eenigszins worden verhoogd. Indien dit 
laatste is geschied, verwacht ik daarvan evenwel 
onmiddellijk bericht. Voor het geval ten slotte 
in het geheel geen pel'sonen voor het beoogde' 
doel zijn te vinden, zal ik hiervan gaarne mede
deeling ontv;.ngen. 

Hoewel het ten a.anzien_ van een en antler, 
speciaal ook van eventueel noodige bewaking, 
aanbeveling verdient o~erleg te plegen met den 
distnctsveearts, zij er hier ten overvloede aan 
herinnerd, dat de uitvoering van de maatregelen 
uitsluitend bij de burgemeesters berust. . 

(W. V. d. B. A.) 

2 jy]a'J,rl Hll6. WEr, tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. S. 93. 

Bij dt>ze wet wordt het VIIde hoofdstuk B 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 

. dienstj aar 1916, betreffende het Departement van 
Financien, vastgesteld, . zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het .Departement f 462,657.9\J 
2. Kosten van de Grootboeken 

der Nationnle Schuld, van 
de rentebetaling en van het 
Agentschap van het minis
terie van Financien te· Am-
sterdam . . . . _ , . '. . ,, 

3. Kosten van's Rijks.schatkist,, 
4. Kosten van het Muntwezen,, 
5. Kosten van administratie 
- der directe -belastingen, in

voerrechten en accijnzen en 
van den waarborg-en de be
lasting der gouden en zilve-

90,137.50 
128.948.-

2,000,000.-

ren werken. . . . . . . . ,, 8,563,871.-
6. Kosten van administratie 

van het zegel, de registratie, 
de successie, de hypotheken 
en het kadaster, de vermo
gensbelasting, de Staatslo
terij, de domeinen onder 
beheer van het Departement 
van Financien, · het geldelijk 
beheer cler groote wegen, 
vaarten, veren en der vis- -
scherijen op de Zeeuwsche 
Stroomen .... , .. 

7. Kosten cler Eerediensten .. ,, 
2,883,7!.ll.-
1,985,20:.l-085 

8. Kostep van de Pensioen-
raden, pensioenen, en:r. .. f 3,261,836.75: 

9. Werkloosheid en arbeids-
bemiddoling ...... ·. ,, 1,739,250.-

10. Arbeidersverzekering . . . ,, 12,410,175.-
11. Uitkeeriugen, verschillende 

uitgaven, wachtgelclen, on
dorstanden, gratificatien en 
toelngen . . . . . .. ,, 12,773,380.-

12. Voorschotten nit 's Rijks 
schatkist, ....... _ . ,, 17,956,717.-

13. Onvoorzione nitgaven • . . ., 50,000.-

Totaal v/h IIVde hoofdst. B. f64,306,146.32°' 

2 Maart 1916. 1V.1<:T, tot vaststelling ..an het 
twaalfde hoofdstuk cler staatsbegrooting
voor het dienstjanr 1916. S. 94. 

13ij doze wet wordt het Xllde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgavon voor het dienst
jaar .1916, betreffonde de onvooi·ziene uitgaven, 
vastgesteld op f 50,000.-. 

2 JJiaart 1916. WET, ·houdende verbodsbe
palingen betreffende hot bereiden van al
coholische vloeistoffen. S. 95. 

WIJ"\VILHEL"i\HNA, ENZ ... doen teweten c 

Alzoo wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is verbodsbepalingen vast te
stellen betreffende het bereiden van alcoholi
sche vloeistoffen ; 

Zoo is het. dat Wij, deu Raad van State, enz. 
Art. ·1. Het is verboden : 
Jo. buiten ae volgens de accijnswetgeving

aangege·ven branderijen, bierbrou werijen en fa
briekon van belasten of onbelasten wijn, 
eenigo zelfstandigheid ter verkrijging eener 
alcoholische vloeistof in gisting te brengen 
of eenige zelfstandigheid aanwezig te hebben 
die k<lmrnlijk ter verkl'ijging eener alcoholische 
vloeistof in gisiing is gebracht ; 

2°. in eene v~lgens de accijnswetgeving aan
gegeven fabriek van belasten of onbelasten 
wijn eenige zelfstandigheiu in gisting te bren
gen of gistende aanwezig te hebben waarvan 
de voor vergisting vatbare bestanddeelen nie_t 
uitsluit~nd afkomstig zijn van de vruchten die 
volgens de aangifte warden verwerkt. 

2. Overtreding van artikel 1 dezer wet 
word t gestraft met gevangeniss traf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten minste 
f 50 en ten hoogste f 1000, alsmede met ver
beurdverklaring _ van de gistende zelfstandig
heden en van de voorwerpen waarin zij warden 
bevonden. 

3. De feiten strafbaar volgens artikel 2, 
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worden beschouwd als misdrijven, behalve 
voor de toepassing van de artikelen 57· en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast -hetgeen bij artikel 
62, eerste lid, van dat wetboek voor overtredin
gen bepaald is. 

De straffen van gevangenis en vervangende 
hechtenis mogen, bij samenloop van deze feiten, 
gezamenlijk den ·tijd van- een jaar en vier 
maanden niet te boven gaan. 

De inzake van invoerrechten -en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboeten zijn ook bij de 
toepassing van deze wet· van kra,1ht. 

4. De bepalingen · dezer wet zijn ook van 
toepassing op naamlooze vennootschappen en 
op vereenigingen die rechtspersoonlijkheid be
zitten: 

De strafvordering wordt ingesteld en de in 
artikel 2 dezer wet bedoelde straffen worden 
uitgesproken 'tegen de bestuurders of commis
llarissen· van wie blijkt, dat het misdrijf met 
bun medeweten is gepleegd. 

5. Onze Minister van _B'inancien kan onder 
<le noodige voorwaardcn ter voorkoming van 
misbruik, ontheffing verleenen-van de verbods
bepalingen vervat in artikel 1. 

6. Deze wet treedt in werking met den dag 
volgende op dien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Maart 

l916. 
WlL HEL~lIN A. 

De Ministei· van Financien, 
ANT. YAN GIJN. 

(Uitgeg. 14 Maart 1916.) 

2 Maart 1916. WET, tot vaststelling van bet 
·aerde boofdstuk der Staatsbegrooting vo·or 
het dienstjaar 1916. S. ~6. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofclstuk cler 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916, 
betreffencle het Departement van Buitenland.~che 
Zalcen, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 
1. Kosten van het Departernent. f 
2. Kosten van buitenlandscbe 

zendingen en consulaten . . ,, 
8. Verscbillende uitgaven ... ,, 
4. Pensioenen, wachtgelden en 

toelagen; ..... . 
5. Onvoorziene uitgaven. . . · • ,, 

134,362.50 

l,291,180.-
66,850.-

40,044,_:_ 
10,000.-

Totaal van het IIIde hoofdst. f 1,542,436.50 

2 .i)faw·t 1916. WET, tot vaststelling van het 
i;ierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916. S. 97. 

· Bij •deze wet worclt het IV de hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffende het Departeinent van 
Justitie, vastgesteld, zooals hierna verkort. 
volgt: 
Afd. 
· l. Kosten v. h. Departement. f 284,017.-
2. Kosten van de rechterlijke 

macht . . . . . . . ·. . . ,, 2,732,535.75 
3. Kosten van het Hoog Mili

tair Gerecbtsbof, van cle 
krijgsraden bij de Land
rnacbt en van de Zee
krijgsraad binnen het Rijk 
in Europa, van het officie 
bij laatstgenoemden krijgs
raad en van de auditien 
in de rnilitaire arrondisse-
rnenten. . . . . . . . . . ,, 

4. Kosten van den Ceniralen 
Raad van Beroep en van de 
Raden van Beroep. . • . . ,, 

5. Gerechtslrnsten . . . . . . ,, 
6. Kosten van algerneene of 

Rijkspolitie. . . . . . . . ,, 
7. Kosten van gevangenissen 

en Rijkswerkinrichtingen. . ,, 
8. Kosten van het Rijkstucht• 

en opvoedingswezen. 
9. Reclasseering . . . . . . . ,, 

10. Gebouwen . . . . . . . . ,, 
11. Pensioenen,. wachtgelden,. 

gratificatien, enz. . . . 
12. Verschillende nitgaven 
13. Onvoorziene uitgaven ·, 

106,638.75 

217,400.-
421,000.-

2,101,195.-

2,757,168.-

2,544,302.50 
124,216.-
518,114.-

677,428.-
39,300.-
50,000.-

Totaal van het IV de Hoofdst. f 12,573,315.-

2 Maart 1916. BESLUIT, tot uitvoering van 
de wet van 24 Februari 1916 (Staatsblad 
n°. 81) tot tijdelijke afwijking van de 
Kieswet. S. 98. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
3 Februari 1916, n°. 894, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Raad van State geho.ord, advies van 
29 Februari 1916, n°. 48; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken yan 1 :Oiaart 1916,. n°. 1678, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 
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Ge!et op de wet van den 24sten.Februari 1916 
(Staatsblad n°. 81), tot tijdelijke afwijking van 
de Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De volgnmnmers, namen en verdere 

aanteekeningen omtrent de kiezers, die inge
volge artikel 2 der wet van _den 2_4sten Febru
ari 1916 (Staatsblad n°. 81) worden afgevoerd 
van d'e in artikel 1 dier wet bedoelde kiezerslijst, 
worden doorgehaa!d met waarmerking door den 
Burgemeester en den Secretaris, die in de ko!om 
,,vVaarmerking der wijzigingen" hunne paraphe 
ste!len. 

2. Ter uitvoering van het bepaalde in arti
kel 3 der in het vorig artikel bedoelde wet, 
wordt eene suppletoire kiezerslijst opgemaakt, 
op welke lijst van toepassing is het bepaa!de 
in de artikelen 1 tot en met 5 van het Konink
lijk Besluit van 28 November 1896 (Staatsblad 
n°. 176), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 24). 

3. Ten aanzien van de kiezers, op wie 
artikel 4 der wet van den 24sten Februari 1916 
(Staatsblad n°. 81) van toepassing is, wordt, 
naar gelang in de gemeente niet of wel toepas
sing is gegeven aan het tweede lid van artikel 8 
<ler Kieswet, in de zevende en achtste ko!om 
van de kiezerslijst, waarop zij voorkomen, aan
teekening gehouden van hunne woonplaats op 
1 Februari 1916 en van het kiesdistrict, waartoe 
zij _uit dien hoofde geacht worden te behooren, 
of worden de volgnummers, namen en verdere 
aanteekeningen op die lijst doorgehaa]d en, met 
inachtneming van evenbedoelde woonplaats, 
overgebracht naar de afzonderlijke kiezerslijst, 
in het tweede lid van artikel 8 der Kieswet be
<loeld. 

4. Ten aanzien van de kiezers, van wie v66r 
15 Mei 1917 b!ijkt, dat zij sedert 1 Februari 
1914 in de gemeente binnen de grenzen van hun 
kiesdistrict zijn_ verhuisd, of dat zij dientenge
volge, clan we! wegens wij~ging in de indeeling 
<ler stemdistricten, bedoe]d bij artikel 128 der 
Kieswet, tot een antler stemdistrict zijn gaan 
behooren, wordt van hunne nieuwe woonplaats 
en eventueel ook van laatstbedoe]d stemdis
trict aanteekening gehouden in de zevende en 
achtste kolom van de kiezerslijst, waarop zij 
voorkomen. 

5. Dit bes!uit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het· Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 

1916. 

Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 2den .Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, 1vl in. van Binnenl. Zaken, 
CORT v. D. LINDllN. 

( Uitgeg. 4 Maart 1916.) 

2 111aart 1916. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat inschrijving in het bevolkingsregister 
niet kan vervangen de in art. 17 der 
Gemeentewet bedoelde verklaring omtrent 
het ingezetenschap. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
0., dat nadat J. H. A. de Wever, bij stemming 

van 9 Juli 1915 tot lid van den Raad der ge
meente Sittard gekozen, tijdig zijne geloofsbrie
ven had ingezonden, vergezeld van de stukken 
aangegeven in art. 17 der gemeentewet, met 
uitzondering nochtans vari. de verklaring van 
den burgemeester dat De Wever voornoemd 
op den dag zijner verkiezing ingezetene der ge
meente was, de gemeenteraad op 12 Nov. 1915 
tot toelating van den gekozene heeft besloten ; 

dat de burgemeester van Sittard van het 
besluit van den gemeenteraad bij Gedep. Staten 
in beroep is gekomen op grond dat de gekozene 
op den dag, waarop de uitslag der verkiezing 
werd vastgesteld, geen ingezetene der gemeente 
Sittard was in den zin van art. 19 der Gemeen
tewet en als gevolg daarvan door hem ook ge
weigerd is de in art. 17 dier wet bedoelde ver
klaring omtrent het ingezetenschap a£ te geven; 

dat Gedep. Staten bij besluit van 3 Dec. 1915, 
1° afd., La. 8489/4 Y. het raadsbesluit tot toe
lating van J. H. A. de Wever als raadslid hebben 
vernietigd uit overweging, dat uit het bezwaar
schrift van den burgemeester gebleken is, dat 
de heer J. H. A. de Wever zich wel is waar reeds 
in Juni 1914 in het bevolkingsregister van Sit
tard heeft laten inschrijven, doch dat met die 
inschrijving niet gepaard is gegaan een werkelijk 
verblijf in die gemeente, nademaal de heer 
De Wever van Juni tot October 1914 slechts 
enkele malen aldaar nachtverblijf µeeft ge
houden en noch bedrijf noch beroep te Sittard 
uitoefende; dat hij eerst in October 1914 het 
door hem gehuurde huis te Sittard .met zijne 
echtgenoote heeft betrokken, deze echtgenoote 
ook eerst den 8 Oct. 1914 in het bevolkings
register heeft laten inschrijven en ook van dit 
tijdstip af werkelijk woonplaats heeft gekozen 
aldaar, zooals dit begrip nader omschreven is 
in de artt. 74 _en volgende van het B. W. ; dat 
uit een en antler met zekerheid is af te leiden 

9 
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dat de . 12 maanden verblijf, vereischt voor 
het ingezetenechap, voor den gekozene .eerst 
in October 1914 een aanvang hebben genomen, 
dat hij bijgevolg op den dag waarop de uitslag 
der -verkiezing werd vastgesteld - zijnde 
9 JJ1li 1915 - geen ingezetene was der gem. 
Sittard en de burgemeester clan ook te recht 
geweigerd heeft de in art. 17 der Gemeentewet 
bedoelde verklaring af te geven ; dat, waar de 
gekozene bij de inzending van zijn geloofsbrief 
niet kon overleggen de in bovengemeld artikel 
bedoelde verklaring omtrent het ingezetenschap, 
de Raad ten onrechte tot diens toelating heeft 
besloten ; dat naar het oordeel · van Gedep. 
Staten hiertegen niet afdoet de redactie van 
art. 19 der Gemeentewet; dat toch het voor
schrift van a rt. 1 7 in deze is im per a tief en 
onafhankelijk van, en bestaanbaar naast eerst
genoemde bepaling ; 

dat de gemeenteraad van het besluit van 
Gedep. Staten bij Ons in beroep is gekomen ; 

0., dat doo_r J. H. A. de Wever niet is voldaan 
aan de in art. 17 der Gemeentewet gestelde ver
plichting om nevens zijn geloofsbrief over te 
leggen de verklaring · van den burgemeester, 
getuigende, dat hij op den dag waarop de nit
slag der verkiezing werd vastgest.eld, ingezete
ne was; 

dat nit de overgelegde stukl;:en blijkt, dat 
de burgemeester terecht geweigerd heeft boven
bedoelde verklaring a£ te geven ; 

dat mitsdien Gedep. Staten bij hun bestreden 
besluit het raadsbesluit houdende zijne toelating 
to:t raadslid terecht hebben vernietigd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ber_oep ongegl'ond te verklaren. (A. B.) 

3 JViaart 1916. WET, tot vaststelling van het 
vijfde hoofdstiµ der Staatsbegrooting vo or 
het dienstjaar 1916. S. 99. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffende het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, vasigesteld, zooals hierna 
verkort volgt : 
A.fd. 
1. Kosten van het Departement f 
2. Binnenlandsch Bestuur. . . ,, 
3. Volksgezohdheid en Armwe-

zen . . . . . . ..... ,, 
4. Hooger en .Middelbaar onder-

220,076.-
979,999.-

4,687,425,-

wijs . . . . . . · . , . . . ,, 8,206,248.-
5. Lager onderwijs ...... ,, 27,060,843.-
6. Kunsten en Wetensehaµµe11. ,, 1,171,585.-
7. Nederlandsche Staatscourant, 

Handeling!ln der Stuten-Ge
neraal en Staatsblad. . . . f 

8. Pensioenen, Toelagen, Grati
ficatien, Wachtgelden, enz. 

9. Onvoorziene behoeften. . . ,, 

163,919.-

4,099,633.-
40,000.-

Totaal van het Vdehoofdstuk. f 46,629,728.-

3 Maart 1916. BESLUIT, houdende bepalin
gen tot bestrijding van de aardappel
wratziekLe ~zwarte schurft, ,,black scab"), 
veroorzaakt door chrysophlyctis endobiotica. 
S. 100. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 Janu
ari 1916, Directie van den Landbouw, no. 271, 
2de Afde_eling, Bureau B; 

Gelet op de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad 
n•. 212), houdende bepalingen tot wering en 
bestrijding v•an ziekten van cultuurgewassen 
en van voor' cultirnrgewassen schadelijke die
ren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1916, n•. 22); · 

Gezien het nadere rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 1 Maart 1916, Directie 
van den Landbouw, n•. 5132, 2de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Indien aardappelen verschijnselen 
vertoonen van cle aarclappelwratziekte (zwarte 
schurft, ,,black scab"), veroorzaakt door 
chrysophlyctis endobiotica, geeft de gebruiker 
van het perceel, waar de aardappelen zich be
vinden, daarvan terstond kennis aan den 
burgemeester van de gemeente, waarin het 
pel'Ceel gelegen is. 

2. Indien een burgemeester verneernt, clat 
zich op eerr perceel in zijne gemeente aard• 
appelen bevinden, welke verschijnselen van de 
aardappelwratziekte vertoonen, geeft hij daar
van terstond kennis aan het hoofd van den 
phytopathologischen dienst. 

3: Indien zich op een perceel aardappelen 
bevinden, ,velke zijn aangetast door de aard
appel wratziekte, worden deze of een deel 
daarvai, in beslag genomen door den burge
meester van de gemeente, waarin het perceel 
gelegen is, indien bet hoofd van den phyto
pathologischen dienst zulks noodig acht. 

De in beslag genomen aardappelen worden, 
voor zoover het hoofd van den phytopatholo
gischen dienst zulks noodig acht, op de door 
hem aan te gcven wijze onschadelijk gernaakt. 
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De kosten van <lit onscbadelijk maken komen 
ten laste van bet Rijk. 

4. Het is verboden aardappelen te vervoe• 
ren of te doen vervoeren van perceelen of 
gedeelten van perceelen, welkP door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverbeid en Handel 
besmet zijn verklaard met de aardappelwrat
ziekte. 

5. In bijiondere gevallen kan bet boofd 
van den phytopatbologiscben dienst, onder de 
door hem te stellen voorwaarden, ontbeffing 
verleenen van het in bet vorige artikel_bedoel
de verbod. 

6. Het is verboden aardappelen te ver
bonwen of te doen verbouwen op, perceelen 
of gedeelten van perceelen, welke door Onzen 
Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel 
besmet zijn verklaard met de aardappelwrat
ziekte. 

7. '\: an bet in het vorige artikel bedoelde 
verbod wordt door den burgemeester van de 
gemeente, waarin het perceel gelegen· is, op 
verzoek van den belangbebbende, ontbefling 
verleend, indien het hoofd van den phytopa
thologischen dienst tegen deze on thefling geen 
bezwaar heeft en onder de door dezen te stellen 
voorwaarden. 

8. Aan eigenaren van onscbadelijk gemaak. 
- te aardappelen en aan eigenaren of gebruikers 

van besmet verklaarde perceelen kan door Ons 
eene schadevergoeding worden verleend vol
gens bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen regelen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met cle uitvoering van <lit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zoncten aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den .iYiaart Ullo. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Niji:erheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 15 M aart 1916.) 

3 .1lfoart 1916. BESLUIT, tot nadere wijziging 
en aanvulling van bet Algemeen Regle
men t Dienst en tot wijziging en aanvulling 
van bet Algemeen Reglement Dienst Lo
caalspoorwegen. S. 10 l. 

WIJ WILHEL}IlN A, MNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat.van 2 Februari 1916, La. D, af
deeling· Spoorwegen ; 

Gelet op artifrel 27 der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van D Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); 

Den Raad van -State gehoord (advies van 
24 Februari 1916, n°. 24) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Maart 1916, La. A, · 
afdeeling. Spoorwegen ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
A. Het algemeen Reglement Dienst vastge. 

steld bij Koninklijk besluit van 26 J uni 1913 
(Staatsblad n°. 315), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 25· Mei 1915 (Staatsblad n°. 225), 
te wijzigen en aan te vullen als volgt : 
1 I. Artikel 68. · 

a. De eerste regel van het vijfde lid wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt , 

,,5. In geen geval mag de snelheid grooter 
zijn dan die, welke volgens de in artikel 66, 
eerste lid, opgenomen remtabel overeenkomst 
met bet aantal assen, dat kan worden gere!lld 
en voorts niet meer bedragen dan :'. 

b. Het zevende lid vervalt. 
c. Het oude achtste lid wordt · zevende lid. 
II. Artikel 106. 
a. Het opschrift wordt gelezen als volgt , 

,,Kennnisgeving en onderzoek van ongevallen." 

o. A.ls zesde lid wordt toegevoegd , 
,,6. Draagt de Minister den Raad van 

·roezicht ·. op ten aanzien van ·eenig ongeval 
gebruik te muken van de bij artikel 24, derde 
lid, van bet Koninklijk besluit van 11 Mei 
1911 \Staatsblad n°. 125) omschreven be.voegd
beid, dan brengt de Raad omtrent zijne be
vindingen verslag aan den Minister uit". 

III. Tusschen de artikelen 106 en 107 wordt 
als al'tikel 106bis ingevoegd : 

,,Openbaar onderzoek van on,qei•allen. 

1. Zoo dikwijls de Minister <lit ten aanzien 
van eenig ongeval beveelt, zal een onderzoek 
in bet openbaar gescbieden; alsdan wordt 
door hem eene commissie van onderzoek be
noemd van ten minste drie leden, waaronder 
in den regel ten minste een lid van den Raad 
.van Toezicht, en aan de commissie een se
cretaris toegevoegd. 

2. Een der leden, door den Minister aan te 
wijzen, treeedt op als voorzitter. 

3. Plaats en tijd van bet onderzo6k worden 
door .den voorzitter na overleg met bestuur
ders van den Spoorwegdienst bepaald en in 
de Staatscourant en in een nieuwsblad of 
nieuwsbladen bekend gemaakt. 

4. De bekendmaking bevat eene uitnoodi
ging tot opgaaf van naam en woonplaats aan 
een ieder, die meent inlichting of voorlkbting 
te knnnen geven, en, onder verwijzing naar 

9" 
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artikel 27 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
ii0 • 67) en de artikelen 192, punt 2, en 444 
-van het Wetboek van Strafrecht, de mede
deeling, dat een ieder, die wordt opgeroepen 
om als getuige of deskundige te verschijnen, 
verplicht is aan die oproeping gevolg te 

.geven en getuigenis van de waarheid af te 
leggen of voorlichting te geven. 

5. De voorzitter roept getuigen- en des
kundigen op per aangeteekenden brief, waarin 
de bij het vorig lid bedoelde mededeeling 
wordt herhaald. 

6. Ter plaatse van het onderzoek worden 
vertegenwoordigers van nieuwsbladen zooveel 
doenlijk toegela ten. 

7. De voorzitter leidt de verhooren. 
8. Voor zooveel de eommissie dit, al dan 

niet op verzoek van den te hooren persoon, 
in het algemeen belang noodig verklaart, 
geschiedt het verhoor met gesloten deuren. 

9. De commissie beslist, of en in hoeverre 
de uitkomsten van een met gesloten deuren 
gehouden verhoor ter zitting zullen worden 
bekend gemaakt Van deze beslissing doet 
de voorzitter mededeeling, nadat de deuren 
heropend zUn. 

10. De uitkomsten van elk verhoor worden 
door de zorg~n van den secretaris zoo spoedig 
doenliik in schrift gebracht en na voorlezing 
aan den ondervraagde door dezen ondertee
kend. 

11. De voorzitter kan de voortzetting van 
het onderzoek verdagen, in welk geval het 
derde, vierde en vijfde lid, voor zooveel noo
dig, overeenkomstige toepassing vinden. 

12. Het is verboden bij het onderzoek op 
eenigerlei wijze de orde te verstoren of een
bevel van den voorzitter, dat men zich ver
wijdere, buitcn gevolg te laten. 

13. Omtrent hare bevinding·en brengt de com
missie aan den Minister verslag uit, waarin de 
uitkomsten der verhooren worden opgenomen. 

14. _De Minister bepaalt, op welke wijze 
het verslag zal worden bekend gemaakt, be
houdens weglating van hetgeen daarvoor in 

verband met beslissfngen volgens het negen
de lid niet in aanmerking komt." 

B. Het Algemeen Reglement Dienst Lo
caalspoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. '230) te 
wijzigen en aan te vullen als volgt : 

I. Artikel 68. 
a. Als nieuw derde lid wordt ingevoegd : 
.,3. Bovendien kan, voor zoover spoorwe-

gen of spoorweggedeelten op den openbaren 
weg aangelegd betreft, door ·den Minister, 

bestuurders van den spoorwegdienst en het be
trokken provinciaal bestuur gehoord, worden 
voorgeschreven, dat en in welke mate de 
snelheid moet worden verminderd," 

b. Het oude derde lid wordt vierde lid en 
gelezen als volgt : 

_.,4. In geen geval mag de snelheid grooter 
zijn dan die, welke volgens de

11
in artikel 66, 

eerste lid, opgenomen remtabel overeenkomt 
met het aantal assen, dat kan worden geremd." 

II. Artikel 106. 
a. Het opschrift wordt gelezen als volgt : 

.,Kennisgeving en onde,·zoek van ongevallen." 

b. Als zesde lid wordt toegevoegd : 
.,6. Draagt de Minister den Raad van 

Toezicht op ten aanzien van eenig ongeval 
gebruik te maken van de bij artikel 24, derde 
lid, van het Koninklijk besluit van 11 Mei 
1911 (Staatsblad no. 125) omschreven bevoegd
heid, dan brengt de Raad omtrent zijne be
vindi~gen verslag aan den Minister uit." 

III. Tusschen de artikelen 106 en 107 wordt 
als artikel 106bis ingevoegd : 

,,Openbaar onderzoeli van on,qevallen. 

l. Zoo dikwijls de Minister dit ten aanzien 
van eenig ongeval beveelt, zal een onderzoek 
in het openbaar geschieden; alsdan wordt 
door hem eene commissie van onderzoek be
noemd van ten minste drie leden, waaronder 
in den regel ten minste een lid van den Raad 
van Toezicht, en aan de commissie een se
cretaris toegevoegd. 

2. Een der leden, door den Minister aan 
te wijzen, treedt op als voorzitter. 

3. Plaats en tijd van het onderzoek worden 
door den voorzitter na overleg met bestnur
ders van den spoorwegdienst bepaald en in de 
Staatscourant en in een nieuwsblad of nieuws
bladen be.kend gemaakt. 

4. De bekendmaking bevat eene uitnoodi
ging tot opgaaf van naam en woonplaats aan 
een ieder, die meent inlichting of voorlich
ting te kunnen geven, en onder verwijzing 
naar artikel 27 der wet van 9 April 1875 

(Staatsblad n•. 67) en de artikclen 192, punt 
2, en 444 van het Wetboek van Strafrecht, 
de mededeeling, dat een ieder, die wordt 
opgeroepen om als getuige of deskundige te 
verschijnen, verplicht is aan die oproeping 
gevolg te geven en getuige_nis van de waar
heid af te leggen of voorlichting. -te geven. 

5. De voorzitter roept getuigen en deskun
digen op per aangeteekenden brief, waarin 
de bij l:iet vorig lid bedoelde mededeeling 
·wordt herhaald. 
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6. Ter plaatse van het onderzoek wortlen 
vertegenwoordigers van nieuwsbladen zooveel 
doenlijk toegelaten. 

7. De voorzitter leidt de verhooren. 
8, Voor zooveel de commissie dit, al dan 

niet op verzoek van den te hooren persoon, in 
het algemeen belang noodig verklaart, ge·
scbiedt bet verhoor met gesloten deuren. 

9. De commissie beslist, of en in boeverre 
de uitkomsten -van- een met gesloten deuren 
gebouden verhoor ter zitting zullen worden 
bekend gemaakt. Van deze beslissing doet 
de voorzitter mededeeling, nadat de deuren 
lieropimd zijn-. 

10. De uitkomsten van elk verhoor worden 
door de z_orgen van den secretaris zoo spoedig 
doenlijk in schrift gebracht en na voorlezing 
aan den ondervraagde door dezen onderteekend. 
- 11. De voorzitter kan de voortzetting van 

het onderzoek ,verdagen, in welk geval het 
· derde, vierde en vijfcle lid, voor zooveel 

noodig, overeenkomstige. toepassing vinden. 
12. Het is verboden bij het onderzoek op 

eenigerlei wijze de orde te verstoren of een 
bevel van den voorzitter, dat men zich 
verwijdere, buiten gevolg te laten. 

13. Omtrent bare bevindingen brengt de 
commissie aan den- Minister verslag uit, waarin 
de uitkomsten der- verhooren worden opgeno
men. 

14. De Minister bepaalt, op welke wijze 
het verslag zal worden bekend gemaakt be
houdens weg-lating van hetgeen- daarvoor in 
verband met beslissingen volgens het negen
de lid niet in aanmerking komt." 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad- geplaat~t en in afschrift aan den 
Raad van State m_edegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1916. 

WILHELllHN A. 

De Ministe,· van TVrderstaat, C. LELY. 

(Uit_qeg. 28 Maart 1916.) 

3 Maart 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van wilgenhout en populieren
houl. S. 102. 

WrJ WILHEL:i\-IINA, ENZ. 
Overwegencle, dat het in bet belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van wilgenhont 
en populierenbout te ve·rbieden; , 

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

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw. Nij-

verheid en Handel van 23 Februari 1916, Ka
binet, Litt. V 25 ; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
29 Februari 1916, no. 45); 

Gezien het nader rapport van_ Onze voor
noemde Ministers van 2 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. D30 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig a..tikel. 
De uitvoer van wilgenhout en populieren

hout is verboden van den dag cler afkondi
ging van clit Besluit. 

Wij behouden Ons voor clit 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 voo1· zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het S/aats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den .Maart 1916. 
WILRELl\HN A. 

De Mini.•ler van Oorlog, BosBooM. 
De Mini8ler van Financien, 

ANT. VAN GrJN. 
De Jfin. vcm T,andbouw, Nijverheicl en Handel, 

Pos~'HUMA. 
(Uitgeg. 3 Maart 1916.) 

4 Maart 1916. Wwr, tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het clienstjaar 1916. S. 103. 

Bij deze wet worclt het ,VIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsnitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffende het Departement van 
Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Iste AFD. Militaire uitgaven. 

Actieve ieemacht. 
1• Onderafd. Kosten van be-

heer en administratie , . . f 
2• Onderafd. Materieel der zee

macht en van 's Rijks mari-
tieme etablissementen en 
inrichtingen 

3• Onderafd. Person eel 
.. " 
der 

575,652.-

13,283,791.-:-

zeemacht. . . . . . 5,996,661.-
4• Onderafcl. Militaire Hydro-

·graphie . . . . . . . _ . 30,035.-
5• Onderafd. Pensioenen, on-

derstanclen, wachtgelden, enz.,, 3,487,446.-

f 23,37i:l,585.-
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!Ide AFD. Niet-militaire uit
gaven. Loodswezen, be
tonning, bebakening, ver
lichting en hyd"rographie. 

l• Onderafd._ Loodswezen, l)e
tonning, bebakening en ver-
lichting ....... , . f 

2• Onderafd. Hydrographie . ,, 
3• Onderafd. Pensioenen, on

derstanden, wachtgelden, enz. ,, 

3,346,890.-
83,586.-

359,251.-

f 3,789,727.
Illde AFD. Onvoorziene uit-

gaven. . ...... " 60,000.-

Totaal v: h. Vlde hoofdst. f 27,2:l3,312.-

4 Maart 1916. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven, ten behoeve 
van de voltooiirig van het vestingstelsel; 
dienst 1916. S. 10'1. 

De hegrooting wordt vastgesteld op 
f 530,000.-. 

4 ffiaart 1916. WET, tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Staa tsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916, S. 105. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst• 
jaar 1916, be_treffende het Departement van 
Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 

1. Kosten van het Departement. f 336,058 
2. Bezoldiging van het personeel 

der staven van het leger . . ,, 298,945 
3. Bezoldiging van het personeel 

der militaire administratie .. ,, 355,608 
4. Bezoldiging van het personeel 

der verschillende wapens en 
der landweer. . . . . . . . ,, 

5. Kosten van voeding van on· 
derofficieren en soldaten . . . ,, 

6. Kosten van !deeding en uit
rusting van onderofficieren en 
soldaten en van ledergoed .. ,, 

7. Kosten van huisvesting, stal
ling, nachtligging en reiniging. ,, 

8. Aanschaffing, voeding en ver
zorging van paarden en trek-
honden .......... ,, 

9. Studien, onderwijs en oefe-
ningen ....... . 

10. Administratiekosten. . 
11. Verschillende uitgaven bij de 

staven en diensten en de 
wapenkorpsen . . . . . . . ,, 

10,437,013 

2,167,585 

2,803,880 

857,400 

1,919,689 

508,943 
182,421 

499,200 

12. Geneeskundige dienst . . . . f 1,185,731 
13. Inrichtingen van onderwijs . ,, 1,14::l,88'1 
14. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting 
·en militaire verplegingsimich
tingen ; aauschaffing en onder-
houd _van kampementsgoe<).e
ren, velduitrusting en voer- . 
tuigen voor den verplegings-
dienst te velde . . . . . . . 6'19,190 

15. Materieel der artillerie, zoo
mede practische oefeningen en 
proeven bij het wapen der 
artillerie . . . . . . . . . . ,, 3,216,034 

16. Militaire verkenningen en To
pografische inrichting . . . . 

17. Dienst der Genie . . • · . . . 
18. Kosten van verplaatsing van 

'172,702 
842,935 

personen en goederen . . . . ,, 286,870 
19. Subsidien, gratificatien en 

verdere uitgaven van bijzon-
deren aard . . . . . · . . . . 160,200 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

N onactiviteits-traktementen, 
pensioenen en daartoe betrek
kelijke uitgaven, lijfrenten, 
toe lag en en wach tgelden 
Wapen der marechaussee 
Buitengewone uitgaven . 
Onvoorzfene uitgaven .. 
Voltooiing van het vesting
stelsel . . . 
Verbetering van de kustver-
dediging ..... . 
Begrooting van inkomsten en 
uitgaven van bet Staatsbedrijf 
der artillerie-inrichtingen . . 

,, 3,\!5!5,109 
504,633 

,, 1,837,650 
50,000 

.iJf emo1·ie. 

600,000 

.ilfemorie. 

Toiaal van bet VIII• hoofdst. f 34,970,680 

4 Maart 1916. WET, tot onteigening van ei
gendommen in de gemeente Rolde, noo-· 
dig· tot het verkrijgen van een oefenings
terrein voor het garnizoen Assen. S. 106. 

4 .iJ1aart 1916. WET, houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voor het dienst
j aar 1916 en nadere regeling van de aan 
's Rijks iliiddelen uit te keeren rente. 
s. 107. 

De begrooting wordt vastgesteld op een 
bedrag van f 29,500,415. 

Voorts wordt in art. 4 bepaald: 
Met afwijking van het bepaalde in arti

kel 4 der wet van den 17den Februari 1915 
(Staatsblad n°. 98) wordt gedurende de ·jaren 
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1916 tot en met 1920 telken jare eene re.nte 
van 4,5 ten honderd van de kapitalen, welke 
op 1 Januari van dat jaar uit 's Rijks schatkist 
verstrekt en nog niet terugbetaald. zijn, aan 
's Rijks Middelen uitgekeerd. 

4 Maarf 1916. BESLUIT., tot vaststelling van 
eenige buitengewonemaatregelen tot afwen
ding van de pest en de Aziatische cholera 
en tot wering barer uitbreiding en gevolgen. 
s. 108. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 · (Staatsblad n°. 80 ), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 ( Staatsblad n°. 
164) en gewijzigd bij artikel HJ van de wet 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering barer uitbreiding en gevolgen nood
zakelijk is wegens 'bet voorkomen van pest en 
Aziatische cholera op enkele plaatsen in· het 
bu_itenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandscbe Zaken, 
van l\J Januari rnis, n°. 384, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 Februari 1916, n°. 28; 

Gelet op. bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 28 Februari 1916, n°. 2277, afdee
ling Volksgezondheid en Armwezen ; 

Hebben 1<oedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergun
ning van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en met inachtneming van de door de
zen ter voorkoming van verbreiding der be
smetting te geven voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door 
middel van proefneming op dieren ; 

20, bet ver;ichten van lijkopeningen op lij
ken· van personen, overleden aan de pest of ver
dach t van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

30, net verrichten van lijkopeningen op lij
ken van dieren, gestorven aan de pest' of ver-· 
dacht van aan de pest lijde_nde tn zijn geweest. 

Art. 2. Verboden is, tenzij met inacht11e
ming van de door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ter voorkoming van ver
breiding der besmetting te geven voorschriften, 
bet vervoer van stoffen, die pest- of cholera
smetstoffen bevatten of verdacht worden dit 
te doen. 

Art. 3. Dit besluit, dat gedurende een jaar 
van kracht blijft, treedt· in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
bet Staatsblad en de Staatscourrmt waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De ·.Jf inister van· Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D_. LINDEN. 

(Uit,qeg. 20 M aart 1916.) 

4 Maart 1916. BESLUIT, houdende verbCld van 
uitvoer van kurk. S. 109. 

· WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, d'!tt het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer .van kurk te ver-
bieden; • 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad 11°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Minigters van· 
,Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 23 Februari 1916, 
Kabinet, Litt. x2s; 

Den Raad van State gehoord (a9-vies va~ 
29 Februari 1916, n°.-47); 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. W30 ; 

Hebben goedgevClnden en verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. · 

De nitvoer van kurk 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 Financieri 
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 gez·onden aan den Raad van State. 

's- GravPnhage, den 4den Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van-Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financien, ANT. V .A.N GIJN. 

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

(Uit_qe,q. 6 Maart Hll6.) 
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4 Maart 1916. BESLUIT, houdende.verbod van 
uitvoer van zwavel. E<. 110. 

(Tekst als S. 109.) 

6 Maart 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van het ·verbod van uitvoer van hennep. 
s. 111. 

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

Staat noodig is, den tiitvoer van artikelP.n, 
.vervaardigd uit of met hennep te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Angust~s 1914 (Staats-
blad no. 344); 

Op de. voordracht van Onze Ministers van. 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 14 Februari 1916, 
Kabinet, Litt. L•1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Februari 1916, n°. 23) ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Maart 1916, Kabi
net, Litt. K 31 ; 

Hebben goedgeyonden en verstaan te bepalen: 
De eerste alinea van bet Eenig Artikel van· 

Ons besluit van 7 J anuari 1916 (Staat.sblad 
n°. 7), wordt gelezen als volgt : 

De uitvoer van hennep, met inbegrip van 
Manillahennep, sisal en dergelijke, benevens 
alle nit of met deze grondstoffen vervaardig
de artikelen, is verboden · van den ci.ag der 
a:fkondigii;ig van dit besluit. 
· Onze. Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw,.Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Staats
blad. za!' worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 
. 's-Gravenhage, den 6den Maart 1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financii!n, A:t-T. VAN GIJN. 
De Min. van· Landtouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
( Uitgeg. 6 Maart Hll 6 . ) 

6 Maart 1916. BESLUIT, tot wijziging en aa~
vulling van het Trainwegreglement 1902. 

. s. 112 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 3 Augustus 1915, n°. 211, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 9 Juli l900· 
(Staatsblad n°. 118); 

Den, Raad van State gehoord (advies van 
24 Augustus 1915, n°. 27); 

·Gelet op het nader rapport van Onzen voor: 
noemden Minister van 2 Maart 1916; n°. 211, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Tramwegreglement 1902, vastgesteld bij 

Koninklijk bes]uit van· 31 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 162), laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 10 December 1913 
(Staatsblad n°. ·440), nader te wijzigen en aan 
te vullen als volgt : 

I. · De artikelen 1 en 2 worden gewijzigd en 
gelezen als volgt : 

A. Onderhoud van weg en werken. 

Art .. 1. De weg en de daartoe behoorende 
werken, waaronder bij toepassing van electrische 
tractie met· bovengroi:J.dschen stroomtoevoer 
de cimtactgeleidingen met al hetgeen tot hare 
bevestiging, ophanging, ondersteuning of be
veiliging behooren, worden zoodanig onder
houden, dat de in artikel 39 aangegeven grootste 
snelheid veilig kan worden toegelaten. 

B. Regeling der contactgeleidingen. 

Bij toepassing van elect~ische tractie met 
bovengrondschen stroomtoevoer wordt, voor. 
zoover geen contactgeleidingen worden toe
gepast, waarvan de door_hang kan verwaarloosd 
worden, of de constructie dezer geleidingen 
eene automatische regeling van den doorhang 
waarborgt, ten minste twee maal per jaar, in 
het voor- en najaar, de spanning en daarmede 
de doorhang der geleidingen geregeld in over
eenstemming met de gemiddelde zomer- en 
wintertemperatuur. 

C. Periodiek onderzoek. Registers van 
· lijnonderzoek . 

1. · Bij toepassing van electrische tractie 
met ~ovengrondschen stroomtoevoer wordt op 
geregelde tijden een onderzoek ingesteld : 

a. naar den isolatieweerstand der contact
geleidingen en stroomtoe- en afvoerleidingen in 
haar geheel en van elk onderdeel daarvan 
afzonderlijk ; 

b. naar den weerstand der terugleiding door 
de rails in haar geheel en van elke electrische 
railverbinding afzonderlijk; 

c. naar de doorsnede en den weerstand 
·van aardverbindingen en de doorsnede van 
overige veiligheidsver bindingen ; 

d. naar de mate van afslijting der contact
geleiding langs de geheele lijn en den toestand, 
waarin zich alle onderdeelen der bovengrond
sche geleiding bevinden. 

2. De Raad van Toezicht kan van de bepa-



137 6 i\f A ART. 191& 

lingen van het eerste lid onder b geheel, ten 
deele of voorwaardelijk ontheffing verleenen. 

3. De tijdstippen, waarop de onderzoekingen 
in het eerste lid genoemd plaats vinden, warden 
door den Raad van Toezicht vastgesteld, be
stuurders van den spoorw:egdienst gehoord. 

4. Van de uitkomsten der onderzoekingen, 
in het eerste lid genoemd en van de regeling der 
contactgeleidingen, onder B van dit artikel 
omschreven, wordt geregeld aanteekening ge
houden in een register, daartoe onder goed
keuring van den Raad van Toezicht door be
stuurders aan te leggen. 

Schouwing van den weg. 

Art. 2. 1. De spoorweg moet over ~ijne geheele 
lengte' ten minste eenmaal per week warden 
geschouwd, waarbij inzonderheid gelet moet 
warden op de volkomen veiligheid van het spoor. 

2. Bij toepassing van electrische tractie 
met bovengrondschen stroomtoevoor wordt 
bovendien er op gelet, dat de starnl van de 
contactgeleidingen ten opzichte van het. spoor 
zoodanig is, dat eene ongestoorde st1 oomafne
ming verzekerd is, terwijl voorts is 'te letten 
op de aanwezigheid der electrische mi!-, aard
en overige veiligheidsverbindingen. 

3. Bestuurders van den spoorwegclienst zijn 
gehouden, indien de Rijksambtenaar, met het 
toezicht belast, zulks verlangt, een bepaalden 
dag voor de wekelijksche schouwing aan te 
wijzen. 

II. In het opschrift van onderafdeeling A 
van Afdeeling II wordt in plaats van ,.motoren" 
gelezen ,, trekvoertuigen". 

III. Artikel ll. In het opschrift wordt in 
plaats van ,,motoren" gelezen ,,trekvnertuigen" 
en in het eerste lid in plaats van ,,Elke motor" 
,,Elk trekvoertuig". · 

IV. Artikel 12 wordt gewijzigd on gelezen 
als volgt: 

lnzending van teekeningen v,in 
trekvoertuigen. 

Art. 12. Alvorens trekvoertuigen aan te schaf
fen, bieden bestuurders van den spoorwegdienst 
aan den Minister van ,vaterstaat voldoend toe
gelichte teekeningen van het toe te passen type 
ter goedkeuring aan, voor trekvoertHigen, mid
dellijk of onmiddellijk door elect1 iciteit ge
dreven, bovendien volledig uitgewerkte schakel
schema's. Zij gev~n daarbij tevern, op, welk 
aantal trekvoertuigen van het v11orgestelde 
type zullen warden aangeschaft. Voor aan
schaffing van een grooter aantal worclt opnieuw 
goedkeuring der teekeningen en voo: trekvoer-

tuigen, middellijk of onmiddellijk door elec
triciteit gedreven, bovendien · de1· schakel-. 
schema's vereischt .. 

V. In het opschrift van artikel 1:1 en in het. 
eerste lid wordt in plaats van .,motoren"· 
gelezen ,, trekvoertuigen". 

VI. Artikel 14 wordt gewijzigd en gelezen, 
als volgt: 

Akte van vergunning. Voorlonpige 
vergunning. 

Art. 14. 1. Wanneer bet onderzoek van een, 
trekvoertuig bevredigende uitkom,ten heeft 
opgeleverd en overigens voldaan is aan de
bepalingen van dit reglement (voor trekvoer
tuigei:t, door stoomkracht bewogen, met name· 
aan de artikelen 19 en 21 ; voor trek voertuigen,. 
door andere drijfkracht dan stoom bewogen,. 
met name aan de artikelen 24d en 24/), dan 
wordt door den Raad van Toezicht eene akte, 
van vergunning uitgereikt. 

2. Iii afwachting van de uitr0i king dezer· 
akte kan de met het onderzoek belaste Rijks
ambtenaar eene voorloopiga schriHelijke ver
gunning tot indienststelling geven. Deze ver
gunning vervalt, indien zij niet binnen een door· 
genoemden ambtenaar bepaalden termijn door 
uitreiking der akte van vergunning is gevolgd .. 

3. In de akte van vergunning wordt vermeld:: 
a. de naam van den spoorwegdienst, die· 

het trekvoertuig in gebruik neemt; 
b. het volgnummer en de korte omschrijving: 

van het trekvoertuig ; 
c. de dag, waarop het onderzoek heeft plaats. 

gehad; 
d. de afwijkingen van dit reglement, die_zijn. 

toegestaan of gevorderd volgens artikel 30. 
4. Indien bet.trekvoertuig door stoomkracht. 

wordt bewogen, houdt de akte van vergunning: 
bovendien in : 

a. den vorm en de afmetingen van den ketel 
en de grootte van het verwarmingsoppervlak ;: 

b. het · aantal van de veiligheidstoestellen 
en hunne voornaamste afmetingen ; 

c. de grootste toegelaten werkelijke stoom
drukking in kilogrammen per vierkanten cen-
timeter. 

5. Indien het trekvoertuig door een explosie
motor gedreven wordt, houdt de akte van 
vergunning bovendien in de gegevens, vermeld 
antler II 1°. a tot en met h, alsmede eene 
omschrijving van het stelsel van overbrenging· 
van de drijfkracht. 

6. Indien bet trekvoertuig middellijk of 
onmiddellijk door (:llectriciteit bewogen wo_rdt,. 
houdt de akte van vergunning bovendien in:. 
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I. voor trekvoertuigen, welke eene accumu
Jatorenbatterij voor drijfkracht medevoeren : 

a. den naam en de woonplaats van den 
fabrikant, het jaar van aanbouw en het type 

-der accumulatorencellen; 
b. het totaal aan ta! cell en, waarui t de 

,accumulatorenbatterij bestaat, benevens het 
:aantal regelcellen ; 

c. de normale ontlaadspanning en de mi
nimum toegelaten ontlaadspanning der accu
mulatorenbatterij in volt; 

d. de maximum toegelaten laad- en ontlaad
:stroomen _der accumulatorenbatterij in ampere ; 

e. de capaciteit der accumulatorenbatterij 
in ampere-uren bij den in maximum toegelaten 
,ontlaadstroom ; 

/. de gege_vens, vermeld onder Ille tot en met l. 
II. Voor trekvoertuigen, welke een explosie. 

motor gekoppeld met een e]ectrischen generator 
-voor drijfkracht medevoerrn : 

1 °. voor zoover het den explosiemotor met 
-toebehooren betreft : 

a. den naam eri de woonp!aats van den 
fabrikant, benevens het jaar van aanbouw; 

b. eene omschrijving van het stelsel ; 
c. eene opgave van de constructiehoofd

maten, bij cylindermotoren de cylindermiddel-
lijn ·en de lengte van den zuigerslag ; · 

d. eene opgave van het aantal omwente
lingen per minuut ; 

e. eene opgave van het vermogen van den 
·explosiemotor in effectieve paardekrachten ; 

f. eene omschrijving van het stelsel der 
.koelinrichting (radiator) en eene opgave van 
:het aantal vierkante meters koeloppervlak per: 
:paardekracht ; 

g. eene opgave van het stelsel van den 
-vergasser en van bet stelsel van de ontsteking ; 

h. -eene opgave van den inh~ud van het vat, 
waarin de bekrachtigingsvloeistof wordt niede
;gevoerd en van de wijze, waarop dit vat wordt. 
gevuld en afgetapt ; 

i. eeiJ.e omschrijving van de koppeling van 
den explosiemotor aan den electrischen gene

-rator; 
2°. voor zoover het den electrischen genera

tor betreft : 
f. den naam en de woonplaats van den 

·fabrikant, benevens het jaar van aanbouw; 
k. eene opgave van het aantal omwente

Jingen per minuut, van de normale bedrijfsspan
ning in volt en van het vermogen in kilowatt; 

l. eene opgave van de. regel- en .meet-
inrichtingen ; · 

m. de gegevens; vermeld antler Ille tot 
-en met l. 

III. Voor trekvoertuigen, welke drjifkracht 
ontleenep. aan eene electrische boven- of onder
grondsche geleiding : 

a. het aantal en stelsel der stroomafnemers ; 
b. het aantal en stelsel der spanningsveilig

heden (bliksemafleiders); 
c . . den naam en de r woonplaats van den 

f abrikant, het type en aantal. der aandrijvende 
electromotoren, benevens het jaar van aanbouw; 

d. de bedrijfsspanning in volt ; 
e. de normale maximum bedrijfsstroom in 

ampere; 
/. het uurvermogen der electromotoren in 

kilowatt; 
g. het stelsel van overbrenging van de motor

assen op de drijfassen en de overbrengings
verhouding ; 

h. het aantal en stelsel der wagenscha
kelaars, benevens eene opgave van de schake
lingen, welke zij veroorloven tot stand te 
brengen; 

i. het aantal en stelsel der weerstanden, 
drijf- en stuurstroombeveiligingstoestellen en 
nooduitschakelaars ; 

j. het aantal en stelsel der remmiddelen ; 
k .. het aantal en stelsel der zandstrooi

inrichtingen.; 
l. het aantal en stelsel der geluidsein

middelen. 
7. De akte van vergunning moet te alien 

tijde ter inzage aanwezig zijn in eene door. den 
met het toezicht belasten Rijksamotenaar aan 
te wijzen werkplaats. van den spoorwegdienst, 
waaronder het trekvoertuig behoort. 

VII. In het opschrift van onderafdeeling B 
van Afdeeling II en in dat van artikel 15 wordt 
in plaats van ,,motoren" gelezen ,,trekvoer
tuigen". 

VIII. In den aanhef van artikel 15 wordt, 
in. plaats van ,,Elke motor, die" gelezen ,,Elk 
trekvoertuig, dat". 

IX. Artikel 16. Het opschrift en den aan
hef van tlit artikel warden gelezen als volgt : 

Voorschriften betreffende de inrichting van 
de ketels der trekvoertuigen, welke door 

stoomkracht warden bewogen. 

De k,.tel van elk trekvoertuig, dat door 
stoomkr:ccht wordt bewogen, moet voorzien zi,ln: 

X. In artikel 19 wordt in plaats van ,,mo
toren", ~,motor" en ,,den motor", in lid 1, 
2 en 3 gelezen ,,trekvoertuigen", ,,trekvoer
tuig" en ,,het trekvoertuig". 

XI. ln artikel 20, eerste lid, wordt in 
plaats vun ,,motoren1' gelezen ,,trekvoer
tuigen". 
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XII. In artikel 22, tweede lid, wordt in 
plaats Yan ,,motor" en ,,den motor", gelezen 
,·, trekvoertuig" en ,,het trekvoertuig". 

XIII. In artikel 24 wordt in plaats van 
,,motor" en ,,den motor" gelezen ,,trekvoertuig" 
en ,,het, trekvoertuig". 

XIV. Achter artikel 24 wordt eene nieuwe 
onderafdeeling O met dy artikelen 24a, 24b, 
24c, 24l, 24e, 24/, 24g, ·24h en 24i opgenomen 
als volgt: 

0. V a n t r e k v o e r t u i g e n, w e I k e 
door ander_e drijfkracht dan 

stoom worden bewogen. 

a. V11orsphri/ten betrefjende de opstelling van 
motoren, generatoren, -electromotoren, transfor
matoren · en accumulatoren i1i trelcvoertuigen. 

Art. ;4a. 1 °. Motoren, generatoren, electromo
toren, Jransformatoren ·en accumulatoren wor
den zcodanig opgesteld, dat zij voor onbevoeg
den met toegankelijk zijn. 

2°. Het gestel of de mantel van generatoren, 
electromotoren of. transformatoren wordt per
manent geleidend met het onderstel van het 
trekvo.ertuig verbonden. 

3°. Electromotoren, welke tot aandrijving 
van een trekvoertuig dienen, worden, behalve 
door eene veerkrachtige ophanging, nog door 
eene naar het oordeel van den Raad van Toe
zicht voldoende borgkoppeling aan het onderstel 
van het trekvoertuig opgehangen. 

4°_ Opste!ling.van accumulatoren op houten 
onderlagen is toegelaten, mits eene ' tweede 
enkel voudige isolatie door eene niet-hygrosco
piscbe onderlaag is voorzien. 

5°. Voor- eene doelmatige ventilatie der 
accumulatorenruimte en afvoer van eventueel 
overgestorte vloeistof wordt_ zorg gedragen. 
. 6°. Toepassing van celluloide en soortgelijke 

lich1-brandbare materialen is alleen toegelaten 
vom· zoodanige onderdeelen der accumulatoren, 
welke blijvend in de accumulatorenvloeistof 
zijn. ondergedompeld. 

b. Voorschriften betrefjende de electrische 
geleidingen. 

1°. De koperdoorsnede van de drijfstroom
geleidingen wordt geevenredigd genomen aan 
den normaal door die geleidingen gaanden 
stroom. 

2°. Als grensbelastingen (nominale stroom
sterkte van het smeltstuk) voor geisoleerde 
·drijfstroomgeleidingen gelden de waarden van 
de volgende tabel. 

Voor geisoleerde 
geleidingen met eene 

koperdoorsnede van 
4 m.Ilf".· 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 

Grens-
belasting. 

25 Ampere. 
35 
60 
80 

100 
125' 
160 
200 
225 
260 

3°. Remstroomgeleidingen hebben ten minste 
dezelfde doorsnede als drijfstroomgeleidingen. 

40. Voor alle overige geisoleerde geleidingen 
gelden de waarden der volgende tabel. 

Voor geisoleercle 
geleidingen met eene 

koperdoorsnede van 
0.75 m.J\1!2. 

1 
1.5 
2.5 

4 
6 

10 
16 

Grens
belasting. 
6 Ampere. 
6 

10 
15 
20 
25 
85 
60 

Geleiclingen met eene kopercloorsnede van 
0.75 m.i\12. mogen slechts in verlichtingsorna
menten worden toegepast. Tot eene . koper
cloorsnede van 16 m.i\'J:2. mogen geisoleerde ge· 
leidingen met een eenaderigen koperkern war
den toegepast ; boven deze doorsnede moeten 
meeraderige koperkernen toegepast warden. 

50, Geisoleerde ge]eidingen moeten aan de 
volgende constructie- en beproevingseischen 
voldoen. 

De koperkern moet in het vuur. vertind zijn'.
en omperst met een voldoend dik waterdicht 
gevulcarnseerd gummi-omhulsel, waarover een 
of meer lagen in gummi gedrenkt band gewik
keld zijn. Deze isolatie moet afgeclekt zijn door 
eene omspinning van vezelstof, die in isoleer
stof gedrenkt is. 

Bij meervoudige Ieidingen kan deze om
spinning gemeenschappelijk zijn. 

Deze geleidingen moeten aan den eiscb 
voldoen, clat zij, na 24 uur in water van ten 
hoogste 25° C. te hebben gelegen;in dien toe
stand bestand zijn ·tegen eene proef op door
slaan gedurende een half uur met een wissel
stroomspanning van 2000 volt ·bij eene bedrijfs
spanning tot 1000 volt en van 4000 volt bij 
eene bedrijfsspanning tot 2000 volt, gemeten 
tusschen koperkern en water. 
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De beproeving gescbiedt v66r de omklee
ding der aders. 

6°. Blanke geleidingen, verbindingen met 
het qnderstel uitgezonderd, worden slechts 
gebezigd, indien zij onwrikbaar op isolatoren 
zijn bevestigd en buiten bereik van onbe
voegden zijn aangebracht. 

7°. Geleidingen, welke normaal aan bui
gingen of wringen onderhevig zijn, moeten een 
meeraderige, gemakkelijk buigbare koperkern 
bevatten. Voor zoover deze geleidingen geiso
leerd zijn, worden zij van eene weervaste 
omkleeding voorzien. 

c. Voorschriften betreffende de montage der 
electrische geleidingen. 

1°. Geisoleerde geleidingen worden zoo
danig gemonteerd of beschermd, dat de isolatie 
geen nadeel ondervindt van de warmteuitstra
ling van_ de in de nabijheid opgestelcie weer
standen of verwarmingslichamen. 

2°. In ruimten, voor de opstelling van accu
mulatoren bestemd, mogen geen andere gelei

. dingen warden aangebracht clan in die ruimten 
benoodigd. · 

30. De aansluiting van de drijf-, stuur- en 
remstroomgeleidingen aan de verschillende 
toestellen heeft plaats door geborgde schroeven 
of door soldeering. 

4°. Naast elkaar liggende geisoleerde drijf
stroomgeleidingen worden tot eene meervoudige 
geleiding vereenigd in een zooveel mogelijk 
waterdichten mantel, waarbij verschuiven en 
schuren der geleidingen onderling moet. zijn 
uitgesloten, terwijl bij aftakkingen van isolee
rende, waterdichte aftakkingskappen moet 
worden _gebruik gemaakt, of wel elke eerst
bedoelde geleiding wordt afzonderlijk gehouden 
\)11 bevestigd. 

5°. Doorvoering van geleidingen door wan
den of vloeren geschiedt door middel van isolee
rende invoerbuizen, waarbij een doorschuren· 
van de isolatie tegen de wanden van de invoer
buis is uitgesloten. 

6°. GeISoleerde geleidingen mogen direct op 
hout gemonteerd en met houten lijsten afgedekt 
worden. 

7°. Verplaatsbare koppelgeleidingen voor 
drijf-, stuur-, rem- en lichtstroom worden zoo
danig geisole?rd, dat ongevallen bij aanraking 
zijn uitgesloten; zij mogen niet op trek belast 
zijn. De aansluiting in de contactdoozen 
moet zoodanig zijn, dat een losrammelen of 
uitvallen der contactstiften onder het bedrijf 
is uitgesloten. De inrichting van de koppel
einden moet zoodanig zijn, dat toevalligP aan-

raking -van de contactstiften bij hilt aan- of 
afkoppelen is uitgesloten. 

8°. In de nabijheid van metaaldeelen worden . 
geisoleerde~ geleidingen op bijzondere wijze 
voorzien, betzij door eene beschermende om
kleeding, hetzij door eene plaatselijke isoleerende 
bekleeding van de metaaldeelen. 

9°. In het algemeen worden door het aan
brengen van spatschermen, druiplijsten en · 
dergelijke naar mogelijkheid voorzorgen ge
nomen, om blootgestelde geleidingen tegen het 
opspatten van water en vuil te beochermen 
en voorzorgen genomen, dat olie, vet en andere, 
stoffen; welke de isoleering der geleidingen 
kunnen aantasten, n_iet tot deze kunnen ge
raken. 

· d. Voorschriften betreffende schalcelings-, 
regelings-, bedienings-, beveiligings- en ver

lichtingstoestellen. 

1 °. Bij alle toestellen is te zorgen, dat in· 
liet bedrijf voorkomende vlambogen geen gevaar· 
voor personen kunnen opleveren, noch brand
bare stoffen kunnen bereiken. Hout wordt voor 
schakel en verdeeltoestellen slechts als con
structiema teriaal toegelaten. 

2°. Op elk bedieningsplatform worden aan
gebracht: 

a. Een wagenschakelaar, waarmede de drijf-, 
respectievelijk stuur- en remstroom in- en 
uitgeschakeld kunnen worden, de snelheid 
geregeld, en de richting van rijden gewisseld 
kan worden. De bedieningskrukken van de 
wagenschakelaars (gang- en wisselkruk) inoeten 
zoodanig geenclencheerd zijn, dat zij slechts in 
ruststand, dus b~j uitgeschakelden stroom, 
afneembaar zijn. De assen, de metalen mantel 
en dekplaat der wagenschakelaars warden per
manent geleidend met he.t onderstel verbonden. 

b. Een nooduitschakelaar, waarmede de 
drijfstroom onafhankelijk van den wagen
schakelaar kan worden verbroken. Nooduit
schakelaars mogen tevens als maximum auto
matische uitschakelaars zijn ingericht. 

3°. In de drijf- en stuurstroomtoevoerleiding· 
wordt steeds eene smeltbeveiliging of een 
maximum automatische uitschakelaar opge
nomen, terwijl de geleidingen van accumu
latoren en alle andere geleidingen, welke geen 
drijfstroom voeren, elk voor zich zelf afzonder
lijk beveiligd warden, met dien verstande, dat 
drijf- en stuurstroomgeleidingen, de verbin
dingsleidingen met het onderstel en de van. den 
drijfstroom onafhankelijke remstroomgeleidin
gen geen beveiligingstoestellen mogen bevatten. 

4°. Drijf- en stuurstroomgeleidingen, ver-



141 6 MA ART. "1916 

bindingsgeleidingen met het onderstel, alsmede 
van den drijfstroom onafhankelijke remstroom
geleidingen mogen slecbts in de wagenschake
laars uitschakelbaar zijn. 

5°. Trekvoertuigen, door electriciteit be
wogen, die den drijfstroom ontleenen aan eene 
bovengrondsche electrische geleiding, moeten 
van spanningsveiligheden (z.g. bliksemaflei
ders) voorzien zijn, die ook, na herhaalde_ont
lading, werkvaardig blijven. Inrichting en op
stelling dezer veiligheidstoestellen moeten zoo
danig zijn, dat gevaar voor personen en brand 
is uitgesloten. De aardklem van bovenbedoelde 
toestellen moet langs den kortst ~ogelijken 
weg met het onderstel verbonden worden. In 
q.e naar de electromotoren voerende· aftakking 
der drijfstroomtoevoerleiding wordt bovendien 

· een smoorspoel opgenomen. 
6°. Weerstanden worden zoodanig opgesteld, 

onderscheidenlijk opgehangen, dat, stroom
overgang op daarvoor niet bestemde deelen bij 
elke weersgesteldheid zooveel mogelijk uitge
sloten is. 

7°. De onder spanning staande deelen van 
electrische gloeilampen en toebehooren worden, 
voqr zoover zij _ binnen gewoon handbereik 
zijn gelegen, door eene isoleerende omhulling 
beschermd. 

8°. De binnen gewoon handb\')reik liggende 
. metaaldeelen van verlichtingsorn\i.menten wor

den permanent geleidend met het onderstel 
verbonden. 

Aanvullende voorschriften. 

Art.24b. Bijaldien de bedrijfsspanning ten op-· 
zichte van aarde hooger is dan 1200 volt kunnen 
de voorschriften van artikel 24a voor elk geval 
in het bijzonder door den Raad van Toezicht 
worden aangevuld. 

Toepasselijkheid van voorschriften voor 
rijtuigen en wagens op trekvoertuigen. 

Art. 24c. Op trekvoertuigen, tevens ingericht 
voor het ve~voer van personen of (en) goederen, 
zijn mede van toepassing de voorschriften, 
vervat in de artikelen 25, 27, 58 en 59. 

I ngebruikneming van mechanische en elec
trische inrichtingen op trekvoertuigen, welke 
door andere drijfkracht dan stoom worden 

bewogen. 

Art. 24d. 1. Mechanische en electrische in
richtingen op trekvoertuigen als bovenbedoeld 
worden niet in gebruik genomen dan na van
wege den Raad van Toezicht te zijn onderzocht 
en goedgek.eurd. 

2. Bestuurders van den spoorwegdienst 
zenden van elk trekvoertuig als bove~bedoeld 
aan den Raad van Toezicht eene opgave be
helzende: 

a. de gegevens, vermeld in artikel 14, lid 5, 
. lid 6, I, lid 6, II, of lid 6, III ; 

b. ingeval het trekvoertuig als bovenbedoeld 
elders dienst heeft gedaan, den dag van eerste 
ingebruikneming en de herstellingen, die bet 
in do laatste zes jaren heeft ondergaan. 

3. Indien de in artikel 12 bedoelde teeke
ni~gen of schakelschema's niet voldoende dui
delijk zijn, moeten de door·den Raad van Toe
zicht nader noodig geoordeelde detailteeke
ningen of nader uitgewerkte schakelschema's 
worden overgelegd. 

Beproeving en onderzoek van mechanische 
·en electrische inrichtingen op trekvoertuigen, 
welke door andere drij fkracht dan stoorn 

worden bewogen, na de indienststelling. 

Art. 24e. Behalve voor de indienststelling 
worden de bovenbedoelde inrichtingen op trek
voertuigen vanwege den Raad van Toezicht 
beproefd : ·, 

a. na elke groote berstelling ; 
b. in elk geval om de drie jaren. 

Beproeving van de mechanische en electri~che 
inrichtingen . 

Art. 24/. De beproeving omvat : 
A. voor trekvoertuigen, welke middellijk 

of onmiddellijk door een explosiemotor ge
dreven worden : 

1°. de beproeving van het vat, waarin de· 
bekrachtigingsvloeistof wordt medegevoerd ; 

2°. de beproeving van de verbindingslei
dingen van bovenbedoeld vat met den explosie
motor. 

De beproevingen sub 1°. en 2°. geschieden 
met samengeperste "lucht op een overdruk van 
5 kilogram per vierkanten ceritimeter, welke 
overdruk gedurende vijf minuten wordt toe
gepast. De proefdrukking· moet direct, worden 
gemeten met een proefmanometer, welks aan
wijzing van tijd tot tijd wordt onderzocht. 

De uitkomst van de beproeving sub 1 °. en 
20. bedoeld is onvoldoende, indien bij de be
proeving blijkt, dat het vat of de leid.ingen en 
toebehooren niet volkomen luchtdicht zijn· bij 
den bovenomschreven overdruk. 

B. voor de electrische inrichtingen van 
trekvoertuigen, welke middellijk of onmid
dellijk door electrische drijfkracht bewogen 
worden: J 

1°. eene beproeving van den, isolatieweer-
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stand der geleidingen en electrische motoren,
schakelings-, regelings-, bedienings-, beveili
gings- en verlichtingstoestellen ; 

2°_ eene beproeving van de automatische 
hoofdstroomuitschakelaars-

De beproeving sub 1°. geschiedt met eene, 
spanning ten minste gelijk aan de bedrijfs
spanning gedurende 15 minuten tot en met 
eene bedrijfsspanning van 750 volt. 

Boven eene bedrijfsspanning van 750 volt 
geschiedt de beproeving met wisselstroom met 
eene spanning gelijk aan het drievoud der 
bedrijfsspanning, een en antler met uitzondering 
van de op het trekvoertuig aanwezige laag
spanningstoestellen en leidingen, die beproefd 
worden met de in het bedrijf in deze toestellen 
en leidingen optredende maximum-spanning. ' 

Bij de beproeving sub 2°. geno_emd wordt 
nagegaan, of de automatische hoofdstr6om
uitschakelaar op· de richtige stroombelasting 
in werking treedt. 

De proefspanningen en de proefstroombe
lastingen hierboven bedoeld worden gemeten 
met preciese volt- of amperemeters, welke op 
geregelde tijden worden geijkt. 

De uitkomsten eener beproeving zijn onvol
doende, indien bij de beproeving blijkt van 
eenigen stroomovergang op daarvoor niet be
stemde deelen, de isolatie op eenige plaats 
is doorgeslagen, de automatische hoofdstroom
schakelaar niet op de richtige stroombelasting 
in werking treedt of na het in werking treden 
de onderbrekingsvlamboog blijft bestaan. 

Voorschriften voor het geval dat de beproeving 
of het onderzoek van de mechanische en 
electrische inrichtingen na de indienststelling 

onvoldoende uitkomsten oplevert. 

Art. 24g. Indien eenige beproeving of eenig 
onderzoek van_ de mechaniscbe en electrische 
inricbtingen onvoldoende uitkomsten beeft 
opgeleverd, mag het trekvoertuig met in gebruik 
worden gesteld, dan nadat de door den Raad 
van Toezicht noodig geoordeelde voorzieningen 
zijn aangebracht. 

Register van beproevingen _van de rriecha
nische en electrische inrichtingen. 

Art._ 24h .. 1. Van elke beproeving en van elk 
onderzoek, als bedoeld in artikel 24/, wordt 
door den daarmede belasten Rijksambtenaar 
aanteekening gehouden in een daartoe _door 
bestuurders onder goedkeuring van den Raad 
van Toezicbt aan te leggen register. 

2. In dat registl;'r wordt tevens aanteekening 
gebouden van de wijzigingen en belangrijke 

herstellingen, welke de mechanische en electri
scbe inricbtingen van bet trekvoertuig sedert 
de vorige beproeving bebben ondergaan, en 
van haar toestand. 

lYI aatregelen bij de beproeving van de nlecha
nische en electrische inrichtingen door den 

spoorwegdienst te nemen. ' 

Ai:t. 24.,i. Bij elke beproeving of onderzoek van 
de mechaniscbe en. electriscbe inrichtingen van 
een trekvoertuig wordt vanwege bestuurders 
van den spoorwegdienst gezorgd : 

a. dat het trekvoertuig geplaatst is boven 
een droogliggenden werkkuil en in elk geval te 
bekwamer hoogte ; 

b. dat het trekvoertuig in alien deele in
en uitwendig behoorlijk gereinigd is ; 

c. <la t alle voor het onderzoek of de beproe
ving benoodigde hulpmiddelen en inrichtingen 
benevens benoodigde hulpkrachten ter beschik
king van den met bet onderzoek of de beproe
ving belasten Rijksambtenaar staan. 

XV. Onderafdeeling O wordt onderafdee
ling D .. 

XVI. Artikel 25. In het eerste lid wordt in 
plaats van ,,met den motor" gelezen ,,m1et het 
trekvoertuig". · 

XVII. Artikel 26 wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

lnzending van teekeningen van rijtuigen 
en wagens. 

A1-t. 26. 1. Alvorens rijtuigen of wagens aan 
te schaffen, bieden bestuurders van den spoor
wegdienst. aan den llfinister van Waterstaat 
voldoend toegelichte teekeningen van het toe 
te passen type ter goedkeuring aan. 

2. Van rijtuigen en wagens, welke van elec
trische inrichtingen zullen worden vciorzien, 
zijn teyens voldoend toegelicbte schakel
schema's dier inrichtingen ter goedkeuring over 
te leggen. 

3. Bestuurders geven daarbij tevens op welk 
aantal rijtuigen of wagens van het voorgestelde 
type zullen worden aangeschaft. Voor aan
schaffing van een grooter aantal wordt opnieuw 
goedkeuring der teekeningen vereiscbt, en bij 
rijtuigen en. wagens, welke van electrische 
inrichtingen zullen worden voorzien, bovendien 
van de schakelschema's dier inrichtingen. 

XVIII. Na artikel 26 wordt opgenomen: 

Eischen, waaraan electrische inrichtingen en 
leidingen aan, op of in rijtuigen en wagens 

hebben te voldoen. · 

Art. 26bis. Electrische inricbtingen en leidin-
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genaan, op of in rijtuigen en wagens moeten aan 
dezelfde eischen voldoen als aan die inrichtingen 
en leidingen aan, op of in trekvoertuigen gesteld, 
met name in artikel 24a en artikel 24/ sub B. 

XIX. Onderafdeeling D wordt onderaf-
) deeling E. , 

XX. Artikel 28. In het derde lid wordt in 
plaats van ,,motoren" gelezen ,,trekvoertuigen"; 
bovendien wordt een nieuw vierde lid aan <lit 
artikel toegevoegd als volgt : 

4. Bij het onderzoek van trekvoertuigen, 
welke niet door stoomkracht bewogen warden, 
strekt het onderzoek zich uit tot de aanwezige 
deelen antler artikel 24/ sub A en B genoemd 
en wordt nagegaan of de mechanische en elec
trische inrichtingen aan de · daaraan in dit 
artikel gestelde eischen voldoen. 

XXI. Het tweede .Jid van artikel 34 wordt 
gelezen als volgt : 

2 .. In die registers wordt bovendien van elk 
trekvoertuig eene korte omschrijving opge
nomen, benevens, zoo het trekvoertuig door 
stoomkracht wordt bewogen, de dagen van en 
de bevindingen bij de in de artikelen 19 en 20 
bedoelde beproevingen en onderzoekingen ; 
zoo het trekvoertuig niet door stoomkracht 
bewogen wordt, de dagen van en de bevindingen 
bij de in de artikelen 24d en 24e bedoelde be
proevingen en onderzoekingen. 

XXII. · Artikel 36. In het opschrift en 
in lid 1 en 3 wordt in plaats van ,,Motoren", 
,,De motor", ,,motoren", _,,machinist" en 
,,den voorsten motor" gelezen,, trekvoertuigen", 
,,Het trekvoertuig", ,, trekvoertuigen"·, ,,ma
chinist of de wagenvoerder" en ,,het voorste 
trekvoertuig". 

XXIII. Artikel 37." In het eerste en tweede 
lid wordt in plaats van ,,motor", ,,machinist", 
,,den motor" en ,,machinist" gelezen ,,trek
voartuig", ,,machinist of de wagenvoerder", 
,,het trekvoertuig" en ,,machinist of den wagen
voerder". 

XXIV. Artikel 38. In het eerste lid wordt 
in plaats van ,,de motor", ,,machinist" en 
,,den motor" gelezen ,,het trekvoertuig", ,,ma
chinist of den wagenvoerder", en ,,bet trek
voertuig". 

XXV. Artikel 41. Het · bepaalde antler 
letter b wordt gelezen als volgt : 

h. het trekvoertuig en de andere voertuigen 
onderling g~ed gekoppeld zijn, hieronder mede 
gerekend alle · gevorderde koppelingen voor 
doorgaande rem, electrische drijf-, rem-, stuur
of lichtstroom, enz . .; 

XXVI. In' het opschrift van artikel 42 wordt 
in plaats van ,,machinist" gelezen ,,machinist 

of den wagen voerder"· en in het eerste lid in. 
plaats van ,,machinist" ,,machinist of de· 
wagenvoer der". 

XXVII. Artikel · 45 wordt gewijzigd en, 
gelezen als volgt : 

Toezicht op trekvoertuigen in dienstvaardigen· 
staat. 

Art. 45. 1. Trekvoertuigen in dienstvaardigen, 
staat staan voortdurend ond er behoorlijk 
toezicht. 

2. Van alle in dienstvaardigen staa t stil 
staande trekvoertuigen moet de gangkruk in 
den ruststand_zijn gesteld en bij trekvoertuigen, 

.welke hun drijfkracht aan stoom ontleenen,. 
de. stoom zijn afgesloten. 

XXVIII. In artikel. 46 wordt tusscben, 
,,artikelen" en ,,36" ingevoegd ,, 7, ". 

XXIX. Artikel 49. Het opschrift wordt. 
gelez

0

en ~ls ~olgt : ,,Bijzondere bepalingen voor 
den machinist of den wagenvoerder". In he t. 
eerste lid wordt in plaats van ,,machinist" 
gelezen ,,machinst of de wagenvoerder" en in 
plaats van ,,den motor" ,,het trekvoertuig". 

XXX. Het eerste lid van artikel 57 wordt 
gelezen als volgt : 

1. Met uitzondering van de bekrachtigings
vloeistof, welke in het daarvoor ·bestemde vat. 
op trekv_oertuigen, door explosiemotoren mid
dellijk of onmiddellijk gedreven, wordt mede-
gevoerd, mogen voor zelfontbrandi.ng of ont
ploffing vatbare stoffen niet warden vervoerd. 

XXXI. Artikel 58. In het eerste lid wordt. 
onder a in plaats van ,,motor" gelezen ,, trek
voertuig''. 

XXXliI. Da artikelen 66 en 67 warden ge-
wijzigd en gelezen als volgt : 

Wijze van beeediging. 

Art. 66. 1. De eed (belofte) wordt afgelegd· 
voor den rechter van een der kantons binnen. 
het Rijk .. 

2. Ieder doet den eed ( de belofte) als. 
volgt: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik alle'plichten, welke
-mij door of krachtens de wet tot regeling van: 
den dienst en het gebruik der spoorwegen,_ 
waarop uitsluitend niet beperkte snelheid wordt 
vervoer<l; zij n of zullen worde n opgelegd, eerlij k. 
en v lij tig zal vervullen. 

Zoo waar!ijk helpe rnij God Almacbtig 1-
(Dat beloof ik !)." 

Ver!claring van enkele in dit reglement 
g,ebezigde uitdrukkingen. 

Art. 67. In clit reglement wordt verstaan, 
antler: 
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trekvoertuig\· het voertuig, waarvan de 
lbewegende kracht uitgaat, al of hiet tevens 
voor het vervo!')r van reizigers of (en) goederen 
ingericht; 

machinist : de beambte, belast met de .be
·diening van een door: stoomkracht bewogen 
'trekvoertuig ; 

wagenvoerder : de beambte, belast met de 
:bediening van een door andere dan stoomkracht 
,bewogen trekvoertuig ; 

trein : elk trekvoertuig in dienstvaardigen 
staat met of zonder andere voertuigen ; 

rijtuig : elk :voertuig, ingericht voor "het 
vervoer van reizigers ; 

wagen : elk voertuig, ingericht voor het 
vervoer van bagage, g·oederen of levende dieren 
of geheel ingericht als postkantoor ; 

nacht : de tijd van een half uur na zons
,ondergang tot een half uur v66r zonsopkomst. 

XXXIII. Artikel 70. Het derde lid wordt 
,gelezen als volgt : 

3. Eveneens zijn bestuurders bevoegd de 
.beslissing van den Minister in te roepen, zoo 
,op een verzoek tot het verleenen van eene ont
Jieffing, als bedoeld in artikel l, 0, tweede lid, 
.artikel 11, tweede lid, artikel 38, vierde lid, 
.artikel 61-, tweede lid, of artikel 63, tweede lid, 
-door den Raad van Toezicht afwijzend is 
,beschikt. · 

XXXIV. Na artikel 71 wordt opgenomen: 

· Toepasselijkheid van het reglement op 
.bestaande spoorwegdiensten met andere dan 

stoomtrekkracht. 

Art. 71bis. Binnen drie jaren na de inwerking
-treding van dit artikel nioeten alle electrische 
en mechanische inrichtingen aan, op of in 
trekvoertuigen, zoomede alle electrische inrich
tingen aan, op of in rijtuigen en wagens voldoen 
aan de voorscbriften van dit reglement, tenzij 
-door den Minister van Waterstaat van een 
dezer voorschriften tijdelijk ontheffing is ver
leend. In de ontheffing warden, behalve de 
·voorwaarden, waaronder zij wordt verleend, 
tevens de termijn vermeld, waarvoor zij geldt. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering. van dit besluit, hetwelk in he.t 
Btaatsblad gepla~tst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden,. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister· van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 21 Maart 1916.) 

6 JYI rt 1916. BESLUIT tot vaststelling van 
e n eereteeken ter gelegenheid van den 

atersnood 1916. 

Wr WILHELMINA, ENZ. 

Wi ende aan hen die bij gelegenheid. van 
den j ngsten watersnood .door ijver, moed, 
beleid en zelfopoffering het mees_t hebben uit
gemu t, een blijk van Onze goedkeuring en 
tevre enheid verleenen ; 

Op de voordracht van bnzen Minister van 
Staat, Th-linister van Bi.nnenlandsche Zaken, 
van 3 Maart 1916, n°. 1162, afdeeling Binnen
landsc 1 Bestnur : 

ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ter erkenning van uitst~kende daden 

jongsten watersnood verricht, word·t 
eteeken ingesteld. 

2. it eereteeken bestaat : 
1 o. in eene medaille in zilver of in brons, 

houde de aan de voorzijde het borstbeeld van 
wijlen Onzen ·beminden Vader, met het om
schrift: Willem III, Koning der Ned. G. H. 
V. L., en aan de keerzijde, met het omschrift: 
Water nood van 1916, een oranje- en lauriertak, 
van o der met elkaar door een lint verbonden, 
omvat ende een perkament, waarboven de 
Konin lijke kroon en voorzien van het opschrift: 
de Ko ingin aan ........... ; 

2°. n eene barret in zilver of in brons, vo_or-. 
stellen e een eikentak om.slingerd door een lint, 
waaro · de woorden: Watersnood van 1916 
zijn g graveerd. 

3. e medaille wordt door Ons' verleend 
aan h n die zich bij den jongsten watersnood 
bijzon er hebben .onderscheiden, om aan _een 
oranje ·nt op de linkerborst te. warden ge
drage 

4. De barret wordt door -Ons toegekend 
aan h n die reeds vroeger met de medailles 
ingest d bij de Koninklijke besluiten van 
31 Ma rt 1855, n°. 71, 24 Maart 186.1, n°. 66 
en va 5 April 1876, n°. 18, _of _met de barret, 
ingest d bij de twee laatstvermelde besluiten, 
zijn be iftigd, en zich opnieuw bij den jongsten · 
waters ood loffelijk hebben onderscheiden; 

zij z 1 gedragen warden op de linkerborst . 
door ddel van een oranjelint boven de vroeger 
bij K ninklijk besluit verleende medaille en, 
nevens de vroeger bij Koninklijk besluit toege
li:ende arret. 

5. e barret en het lint mogen niet zonder 
aille warden gedragen. 
Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast et de uitvoering van dit besluit, hetweik 
in· de Staatscourant zal warden geplaatst en 
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waarvan ·afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1.916. -
WILHELMINA .. 

De JJ1inister. van Staat, Minister van Binnen-· 
landsclie Zaken, · OoRT v. D. LINDEN. 

6 Maart 1916. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat een leeraar, die ,les geeft aan een parti
culieren handelscursus in een vak, genoemd 
in art. 16 der wet. M. o:, geacht moet 
warden de betreklµng van onderwijzer,voor 

- het-middelbaar onderwijs te· vervullen en 
geen raadslid mag zijn. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
BeRchikkende op het beroep, ingeBteld door 

W. Bieze te Veendam . tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 
28 October 1915, n°. 105, 3• afdeeling, waarbij 
met vernietiging van het besluit van den raad · 
der gemeente Veendam van 12 October 1915, 
strekkende tot toelating van W. Bieze· als lid 
van <lien raad, is beslist, dat genoemde W. Bieze 
niet als zoodanig kan worden toegelaten ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, advies van 
9 Februari 1916, n°. 470; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
29 Februari 1916, n°. 1236, afdeeling binnen
landsch bestuur ; 

· 0., dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de volgende gronden : 

dat de heer Bieze in de door hem.ingevolge 
art. 17 der Ge~eentewet afgegeven .v.erklaring, 
vermeldende alle openbare betrekkingen die 
hij bekleedt, ·g~en melcling heeft genrnikt van 
het zijn van leeraar aan den handelsc11rsus te 
Veendam; dat echter als vaststaande kan 

· wor_den aangenomen en door hem dan ook 
wordt toegegeven, dat hij les geeft aan gemelden 
cursus, welke curs.us wordt gegeven vanwege 
de handelsvereeniging te Veendam; dat het 
handelsonderwijs moet worden gerekei:td ·tot 
het middelbaar onderwijs, daar het dee! uit
maakt van.hot onderwijs t.en behoeve van hen 
die - na het lager onderwijs, wenschelijk voor 
alle staatsburgers, te hebben genoten - aan 
verdere ont~ikkeling behoefte hebben,_niet ter 
voorbereiding· tot hooger onderwijs, maar voor 
hunne vorming tot eenige maatscliappelijke 
betrekking, · beroep, of dienst, en derhalve, als, 
einddoel ; dat · tronwens de indeeling v(l,n het 
onderwijs in zijn geheel in hooger, midclelbaar 
of lager onderwijs, in toepassing gebracht op het 
onclerwiJs gegeven aan handelscursus~en, die 

1916. 

inrichtingeh moet doen rangschikken oncler 
de scholen voor middelbaar ·onderwija_; dat de 
heer Bieze behalve in Neclerlandsche hanclels
corresponclentie, annex hanclelsrecht en alge-. 
meene handelskennis, aan den genoemden 
handelscursus onderwijst in boekhouden, een 
vak genoemd in art. 16 der Wet op het Middel• 
baar. Onderwijs, dus in een vak behoorencle tot 
dat onderwijs ; dat op grand van de voren, 
staande overwegingen de heer Bie~e derhalve 
geacht moet warden te zijn onderwijzer vpor· 
het middelbaar onderwijs ; dat art. 23i der 
Gemeentewet het Iidmaatschap van ·den ra(l,d 
onvereenigbaar verklaart met de betrekking 
van onderwijzer voor het lager of middelbaar 
onderwijs, zonder daarbij te onderscheiden of_ 
deze betrekking, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, 
als hoofd- of bijbetrekking wordt vervuld ; dat 
het artikel evenmin onderscheid maakt tus
schen openbare en bijzondere .onderwijzers ; 

· dat de verkozene w: Bieze mitsdien eene be
trekking bekleedt, vallende in art:· 23i der 
Gemeentewet ; · · 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
W. Bieze bij Ons in beroep is gekome1), aan · 
voefende, dat hij leeraar is _in het boekhouden_ 
en de Nederlandsche handelscorrespondentie 
aan · den handelsciursus gegeven vanwege de_ 
handelsvereeniging te V~endam; dat op grand 
van de overwegingen van Ged. Staten hij 
geacht wordt te zijn onderwijzer voor het 
iniddelbaar onderwijs en clerhalve geacht wordt 
een betrekking. te bekleeden vallende in art. 23i 
der Gemeentewet ; dat hij met de overweging 
van Ged. Staten evenwel niet kan accoord 
gaan; _dat hij zich niet rekent tot de oncler-
wijzers van het micldelbaar onderwijs, omdat 
het onderwijs gegeven aan bovengenoemden 
cursus. niet tot het middelbaar onderwijs be, 
hoort ; dat het door hem gegeven onderwijs 
tot dusverre niet wettelijk geregeld is; dat het 
een geheel nieuw en apart onderwijs is, pas ont
staan in de jaren ·moo of daarom.t~ent en clat 
niet beheerscht wordt door _de wet op het mid
delbaar onderwijs, die van ouderen datuin is·; 
dat men daarom in dit onderwijs de grootste 
verscheidenheid vindt, wat betreft leerplan, 
leervakken, va~anties, leergeld, localiteit, les: 
u;en, bevoegdheicl van het personeel, toezicht 
enz.; dat bovemtaand standpunt met betrek
king tot het avond-handelsonclerwijs geheel 
dat is yan Onzen .Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zooals overtuigend blijkt uit enkeJe 
clausules in de memorie van toelichting tot het 
wetsontwerp, regelende'het vakonderwijs; dat 
men op pag. 1 van deze memorie leest: ,,Onder 

10 



1916 6 MA.A.RT. 146 

de onderwerpen, die bij partieele doorvoering 
der reorganisatie-piannen voor wettelijke reg£
ling het eerst fa aanmerking zouden behooren 
te komen, noemde de toenmalige Minister ook 
het vakonderwijs. Met het werkplan, door 
zijn ambtsvoorganger aldus getraceerd, heeft 
ook ondergeteekende zich · kunnen vereenigen, 
weshalve hij de regeling van het vakonderwijs, 
aan welke reeds voor zijn optieden de hand 

· was geslagen, n~der. heeft. ~oo~bereid. · 
Grondslag, ook voor. dit wets_ontwerp is dus 

het rapport der bovengenoemde staatscom
missie. 

Uitgaande van dit standpunt mag de onder_
geteekende zich ontslagen rekenen van de taak 

· in het algemeen toe te lichten, op welke· wijze 
het vakonderwijs zich hier te lande ontwikkeld 
heeft, .waarom thans tot reglementeering van 
dezen tak van onderwijs bij wet dient _te worden 
overgegaan, en waarom aan een afzoI1derlijke 
wet de voorkeur wordt ,gegeven, · boven het · 
insereeren ·van voorschriften in de bestaande 
onderwijswetten:, zooals vroeger we! is over
wogen" ; dat het aan bedoelden cursus gegeven 
onderwijs ook niet gerekend mag . worden te 
behooren tot het lager onderwijs, wat voldoende 
hieruit blijkt, dat volgens art. 3 der Wet op het 
Lager Onderwijs gemeente noch provincie 
subsidie mogen geven aan het lager onderwijs 
en de cursus, waaraan hij verbonden is, subsidie 
en van de gemeente en van de provincie ont
vangt; dat hij dus noch leeraer bij het lager, 
noch bij het _middelbaar onderwijs is, en daarom 
·meent wel lid van den· raad te mogen zij n, 
zooals ook de heer K. ter Laan, ~hans burge
meester van Zaandam, vroeger lid van den raad 
in den Haag was en tegelijk leeraar aan een 
cursus voor de hoofdakte aldaar ; 

0., dat vaststaat, dat door den appellant 
Jes wordt gegeven in het vak ,,boekhouden" 
aan den he.ndeiscursus te Veendam; 

dat ingevolge art. I, j0 • de artt. 16 en 17 der 
Wet op het Middelbaar Onderwijs, het genoemde 
vak behoort tot de vakken van middelbaar 
onderwijs en daarom de appellant moat geacht 
worden de betrekking van onderwijzer voor het· 

.. ~ iddelbaar onderwij s te vervullen ; 
dat nu_ we! de appellant beweert dat de w;t 

op het middelbaar onderwijs tot het middelbaar 
onderwija alleen wil gerekend hebben het onder
wijs gegeven .aan. de scholen, die niet met name 
in de wet zijn opgesomd, maar dat dez~ ·op:vat
ting is onjuist, daar art. 1 tot het middelbaar 
onderwijs brerigt het onderwijs in al!e vakken, 
die volge_ns. ·deze wet onderwezen worden aan 
de scholen, waarover zij zich uitstrekt ; 

dat. Gedeptiteerde Staten van Groningen 
mitsdien terecht pet besluit van den raad der 
gemeente Veendam van 12.October 1915 hebben 
vernietigd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben· goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het beeluit van Gede
puteerde Staten van Groningen van 28 October 
1915, n°. 105, 3• afdeeling, het daartegen inge
~teld- beroep o;ngegrond te :verklaren. . ( A. B.) 

6 Maart 1916. ARREST van' den Hoogen Raad. 
De artt. 151 Grondwet en 40 Onteige

ningswet schrijven den rechter niet voor 
den weg, dien hij heeft te volgen om ·tot 
de bepaling der werkelijke waarde van het 
te onteigenen goed te komen. · . 

.In het algemeen kan de werkelijke 
waarde van gronden door kapitaliseering 
v_an hunne werkelijke huurwaarde worden 
bepaald; de vraag, of die maatstaf in een 
gegeven geval de juiste is, kan in cassatie 
niet worden onderzocht. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter : 

· Jhr. Mr. W. 'H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, c.· Krabbe, 
· B. C. J. Loder en A. P. L. Nelissen. 

,De Tweede Nederlandsche Maatsohappij tot 
· Exploitatie van Onroerende Goederen, geves
tigd te 's-Gravenhage, eisoheresse tot cassatie 
van een vonnis door de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam den· 27 Januari 1916 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. D. van Houten 

tegen: 
den Burgemeester van de gemeente Rotterdam, 
als zoodanig name'ns die gemeente in rechte 
optredende, verweerder, advocaat Jhr. Mr. 
W. M: de Brauw · 

en tegen: 
Mr. P; J. van Wijngaarden, q.q., advoca<tt 
Mr. S. van Houten Jr. 

Conclusie van den. Advocaat-Generaal Mr. 
Tak . 

Eene onteigening, door de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam op 27 J anuari jl. ten· behoeve 
en te·n name dier gemeente uitgesprokei'i., gaf 
eischeresse gefegenheid het navolgend cassatie
niiddel tegen die beslissing voor te stellen en 
te verdedigen : ,,Schending, immers verkeerde 
toepassing ·vai:i de ~rtt. 151 d~r Grondwet, 
27, 34, 37, 39 en 40 der Onteigeningswet van 
28 Augustus 1851 (S. 125), alsmede art. 48 Rv., 
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doordien de Rechtbank het advies der des
kundigen en de daaraan ten grondslag liggende 
motieven tot de hare makende, niet de werke
lijke waarde vergoedt, welke de te onteigenen 
landerijen hebben; immers als eenige maat
staf voor de berekening der waarde wordt 
genomen de actueele huurwaarde, welke daarna 
wordt gekapitaliseerd; de· hnurwaarde nu 
wordt in hoofdzaak beheerscht door de wijzo, 
waarop de huurders en gebruikers van het 

· land <lit hebben in cultuur gebracht of gehouden; 
bij deze wijze van doen wordt rnitsdien_over het 
hoofd g(lzien, irnmers niet_ in aanmerking ge
nomen, de mogelijke andere bestemming of 
geschiktheid der . landerijen om van weiland 
in tuinland te worden herschapen of wel om 
onvoldoend gocultiveerde of door de gebruikers 
verwaarloosde tuinen, weder tot tuingrond va,n 
hoogere cultuurwaarde in te richten en op te 
voeren. 

Tengevolge der methode om uitsluitend voor 
de vaststelling der werkelijke waarde van de 
landerijen vast te houden aan de kapitalisatie 
va_n de actueele en onmiddellijke huurwaarde, 
wordt de aan de eigenaars toe te kennen ver
goeding uitsluitend afhankelijk van de wijze, 
waarop de huurders hot land gebruiken of 
hebben gebruikt en de ·vergoeding gekapitali
seerd naar de huurwaarde, die de gebruikers 
op het oogenblik der onteigening aan het land 
hebben gegeven. Hierdoor wordt voorbij
gezien, dat voor het vaststellen der werkelijke 
waarde ook had moeten worden onderzocht 
de geschiktheid van het onteigende om tot 
grootere productiviteit te worden gebracht, 
welke geschiktheid juist een der hoofdfactoren 
is voor de waardebepaling. 

Requirante in cassatie is salva reverentia 
van oordeel, dat ter vaststelling der werkelijke 
waarde moet worden aangenomen de kapita
lisatie van de hoogste. cultuurwaarde (huur

. waarde), welke een der perceelen hetzij op het 
onteigende, hetzij in onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen, heeft, onder aftrek van de 
kapitalen, welke noodig zijn om de landerijen 
tot die hoogste huurwaarde (cultuurwaarde) 

_ op te voeren. 
De Arr.-Rechtbank te Rotterdam had mits

dien met dit element der werkelijke waarcte 
behooren rekening te houden en <lit in aanmer
king moeten nemen bij de vaststelling der 
schadeloosstelling, zoo noodig onder her
nieuwde voor!iqhting van deskundigen." 

Voorzoover eischeresse er over klaagt, dat 
haa~ als weiland is aangerekend, hetgeen in 

1 
tuinland zou zijn om te zetten, is haar grief 

die, naar ik begreep, reeds bij pleidooi is terug
genomen, met de feiten in strijd, omdat in de
zesde rechtsovenveging <lit weiland aan eene 
nauwkeurige, nadere·beschouwing wordt onder
worpen en vervolgens omtrent perceel Sectie G ~ 
11°.172 wordt gezegd, dat <lit wegens kwaliteit en_ 
!age Jigging daarvoor niet in aanmerking komen 
kan en ten aanzien van perceel Sectie Ono, 174-
vastgesteld, da.t het we! is waar voor tuingrond. 
minder geschikt is, <loch wegens zijn grenzen 
aan zoodanigen grond desniettemin hoogere
prijszetting verdient. 

Met betrekking tot den tuingrond schijnt 
mij overigens het verweer een novum en dus. 
niet voor onderzoek vatbaar, daar blijkens het 
vonnis het thans in hot geding gebracht schade
element te voren nimmer ter toetsing werd. 
voorgedragen. 

Bovendien merk ik nog op, dat het vaststellen 
der werkelijke waarde tot de taak van den foite
lijken Rechter behoort,. zoodat eigenlijk alleen 
wordt opgekomen.. tegen de overwegingen, 
waarvoor in cassatie al evenmin plaats is, als 
voor het opwerpen van nieuwe schadefactoren. 

Al zouden echtsr mijne voorafgaande be
schouwingen onjuist zijn en de grief dus 
kunnen worden onderzocht, dan zou zij, naar 
ik me-en, den geeerclen pleiter nag niet baten. 

Art. 40 der Onteigeningswet toch bepaalt, 
dat alleen de werkelijke waarde der goederen 
bij de bepaling der schade]oosstelling in aan
merking mag komen en de kapitalisatie der 
huurwaarde, we! te onderscheiden natuurlijk 
van die der pachtsoni, schijnt mij daarvoor 
de goede maatstaf. John Stuart Mill (Prin
ciples of Political Economy, I, bi. 570 en 571) 
immers leert terecht in hoofdstuk V, getiteld : 
,,Of rent, in its relation to value" : ,,Whatever 
~urplus any portion of agricultural capital 
produces beyond what is produced by the 
same amount of capital on the worst soil, or 
under the most expensive mode of cultivation, 
which the existing demands of society coinpel 
to recourse to; that surplus will naturally be 
paid as rent from that capital, to the owner 
of the land on which it is employed." 

De pachtwaarde is dus evenals de kapitaa]. 
rente, al mag zij ·daarmede niet worden vereen
zelvigd, niets anders dan een agio op het genot 
en gebruik en waa.r nu de werkelijke waarde 
slechts den graad van bruikbaarbeid voor 
menschelijke doeleinden aangeeft (vgl. Kniess, 
Lehre vom Werth, Tubing Zeitsch. 1855, bi. 423, 
Menger, Grundsatze der Volkswirthschaftslehra, 

bi. 78), vindt deze liare factoren in het opgeld 
of huurwaarde in verband met de gewone 
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kapitaalrente van soortgelijke goederen. Terecht 
'kon dan ook Pierson constateeren (Leerboek, 
I, 2• dr., bi. 150): ,,Gekapitaliseerde grondhuur 
'is prijs van bouwterrein, gelijk gekap_italiseerde 
pacht prijs van land." Zou de maatstaf door 
-eiscberesse aangegeven gekozen zijn, dan zou 
aandacht geschonken zijn aan denkbeeldige 
schadefactoren, die art. 40 van evengenoemde 
wet in geen geval wil doen gelden. 

Meent dus eischeresse te kunnen klagen 
.over roofbouw barer buurders, dan wende zij 
:zich met eene actie deswege tot deze, d ooh zij 
i;rach te niet dien te verhalen op de gedaagde 
:gemeente, die alleen gehouden is haar te ver
:goeden de werkelijke waarde op het oogenblik 
der ontzetting uit den eigendom, voor de bere-
1rnning waarvan de Rechtbank een juisten 
maatstaf gekozen heeft. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van eischeresse in 
de kosten op de behandeling dezer procedure 
in cassa tie gevallen. 

, De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis, de 
Burgemeester van Rotterdam, namens die 
gemeente optredende, de · onteigening heeft 
gevorderd van vijf perceelen, 1:adastraal bekend 
als gemeente Rotterdam (Kralingen) Sectie C 
no. 170, sc.huur, kas en tuin, groot 2 H.A. 12 A., 
no. 171, tuin en schuur, groot 2 H.A. 22 A. 
50 c.A., no. 172, tuinland en schuurtje, groot 
2 H.A. 28 A. 50 c.A., n°. 173 tuin- en weiland, 
-groot 2 H.A. 43 A. 40 c.A. en· n°. 174 weiland, 
groot 2 H.A. 7 A. 60 c.A. ; 

0., dat de Rechtbank; in overeenstemming 
met het gevoelen van de door haar benoemde 
deskundigen, · de werkelijke waarde dezer per
ceelen heeft vastgesteld, door kapitaliseering 
op den voet van 4 % van de huurwaarde die zij 
aan elk dezer perceelen meende te moeten toe
kennen, en naar dien maatstaf de werkelijke 
waa~de van deze perceelen op f 53.376 heeft 
bepaald; 

0., clat tegen deze beslissing wordt opge
worpen het navolgend middel van cassatie: 
(zie c,oncl. adv.-gen.); · 

Q., dat tot toelichting van·· dit middel wnrdt 
aangevoerd, dat de huurwaarde van land· in 
hoofdzaak afhangt van de wijze waarop bet 
in, cultuur gebracht en gehouden is, zoodat, 
door tar vaststelling van de werkelijke waarde 
der gronden uitsluitend tot grondslag te nemen 
de tegenwoordige en onmiddellijke huurwaarde, 
de vergoeding wordt afhankelijk gesteld uit
sluitend van de wijze waarop huurders het land 

gebruiken of gebruikt hebben, terwijl ter 
bepaling dier werkelijke waarde mede moet 
wordeh onderzocht de geschiktheid van den 
grond om tot grooter productiviteit te worden 
gebracht, daar die geschiktheid een der hoofd
factoren voor de waardebepaling vormt ; 

0. hieromtrent: 
dat art. 151 der Grondwet we] bepaalt, dat 

niemand van zijn eigendom wordt ontzet 
dan tegen schadeloosstelling en da t art. · 40 
der Wet van 28 Augustus 1851 (S. 125) wel. 
voorschrijft, dat de werkelijke waarde van de 
te onteigenen goederen moet worden vergoed, 
doch dat noch in deze artikelen, noch in een 
van de andere artikelen in het middel aange
haald, den rechter de weg wordt voorgeschreven, 
dien hij heeft te volgen, om tot de bepaling dier 
schadeloosstelling of dier werkelijke waarde te 
geraken; 

0., dat mitedien de Rechtbank, door in het 
bestreden vonnis als maatstaf ter bepaling der 
werkelijke waarde aan te nemen de werkelijke 
huurwaarde die zij aan de te onteigenen gronden 
meent te moeten toekennen, geen der in het 
middel aangehaalde artikelen kan hebben 
geschonden of verkeerd toegepast ; 

dat toch in het algemeen de werkelijke 
waarde van gronden door kapitaliseering van 
hunne werkelijke huurwaarde kan worden 
bepaald, terwijl de vraag of die maatstaf voor 
deze perceelen de juiste was, is eene feitelijke, 
die derhalve in cassatie niet kan worden 
onderzocht ; 

0., dat mitsdien het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Ve rwerpt het beroep. (Ned. ,Jnr.) 

6 Maart 1916. ARRES1.' van den Hoogen Raad. 
Art. 10 van de wet van 23 Mei 1899, 

S. 128, verklaart onder meer het militair 
gezag we! bevoegd tot het. maken van 
nieuwe politieverordeningen, doch verbindt 
daaraan niet - in tegenstelling met de 
artt. 14 en 24 der Wet - het verlies dier 
bevoegdheid van het Bestuur der in staat 
van oorlog verklaarde gemeente, terwijl een 
ophouden van deze op de Wet rustende 
bevoegdheid van dat. Bestuur niet zonder 
uitdrukkelijke wetsbepaling mag worden 
aangenomen. 

(0orlogswet van 23 _Mei 1899, S. 128, art. 10. 
Gemeentewet art. 135.) 

Voorzitter : Mr .. A. M. B. Ha~lo. 

Raden: C. 0. Segers, H. Hesse, H. 1'1. A. 
Savelberg en Dr. L. E. Visser. 
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-De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 
den 30 November 1915,. waarbij . .in·. hooger 
beroep - onder bevestiging van een vonnis 
van het _ Kantongerecht te Waalwijk cld. 
29 Jrli 1915, voor zoover cla~rbij het aan 
L. P., 50 jaar, brooclbakker, geboren en wonencle 
te Vlijmen, ten laste gelegcle feit en cliens 
schulcl claaraan wettig en overtuigencl bewezen 
zijn verklaarcl, en met veinietiging van clat 
vonnis voor. het overige, voornoemcle P. als 
schtilclig aan het ,,te Vlijmen als verkooper 
van brood aan de binnerizijcle van het winkel
raam niet bevestigd hebben van een lijst, 
vermelclencle de bij hem verkrijgbare brood
soorten met aahcluiding cler verkoopprijzen 
in een halve kilogram", met toepassing der 
artikelen 23 en 91 Sr., en de artikelen 5 en 9 
cler Verorclening· van 22 Januari 1915 cler 
gemeente Vlijmen, houclencle maatregelen tegen 
vasthoucling of prijsopdrijving van graan, 
meel en brood te Vlijmen, .is veroorcleelcl tot 
eene gelclboete van 50 cent of een dag 'ver
vangencle hechtenis. 

Conclusie van den Aclvocaat-Generaal Mr. 
Lecleboer. 

Bij tijclig ingecliencle memorie is als cassatie
:miclclel voorgedragen : 

,,Schending door verkeercle toepassing van 
artt. 5 en 9 cler verorclening van 22Januari 1915 
cler gemeente Vlijmen (afgekondigcl 23 Ja
nuari cl. a. v.), in verbancl met art. 216 Sv. 
e1i art. 10 cler Wet van 23 Mei 1899 (S. 128), 

·benevens art. 187 der Gronclwet". 
Krachtens art. 10 cler bovengenoemcle wet, 

worclen door het militair gezag, na overleg 
met het betrokken burgerlijk gezag, zoo ;nooclig 
nieuwe.-politieverorcleningen ... vastgestelcl, 
en bestaancle gewijzigcl of geschorst. Over 
de vraag wat hier oncler de uitclrukking ,,politie
verorclenhlgen" mo~t worclen begrepen zijn 
de meeningen vercleelcl. Ik zou meenen, clat 
daaroncler moet worclen verstaan, de straf
verordeningen, welker vaststelling oncler nor
male omstancligheclen,, uitsluitencl behoort 
tot de bevoegclheicl van provincie of gemeente. 
De bovenbecloelde verorclening van Vlijmen, 
houclencle maatregelen tegen vasthouding of 
prijsopclrijving van graan, meel 'en brood, is 
ongetwijfelcl eene zooclanige gemeentelijke straf
verordening en krachtens art. 10 bovenbecloeld, 
was clus het militair gezag bevoegd, zoo nooclig, 
met _betrekking tot cleze materie verordenencl 
op te treden. 

De eenige vraag in deze is, of de gemeenteraad 
eener gemeente, behoorencle tot een gebiecl, 
dat wettelijk ve~klaard,is in staat van oorlog, 
de bevoegclheid heeft behouclen, eene veror, 
clening als de onclerhavige vast te stellen over
eenkomstig art. 135 der Gemeentewet, dan wel, 
clat die· bevoegdheid krachtens art. 10 der Wet 
van 1899, onder die omstandigheden uitslui
tend toekomt aan het militair gezag. 

Bij het bestreclen vonnis ,werd die vraag be
antwoorcl ten gunste van behoud van de be
voegdheicl cler burgerlijke autoriteit, ierwijl 
de Kantonrechter de uitsluitende bevoegclheid 
van de militaire overheid aannam. 

Tot juist verstand van beteekenis en strekkin·g 
van bedoeld art. 10, is wellicht niet onclienstig-,, 
in het kort de geschieclenis na te gaan van de 
wettelijke regeling, betreffende de bizonclere 
omstancligheclen, als staat van oorlog en staat 
van b.eleg in onze wetgeving bekend. 

· De Fransche wet van 10 Juli 1791 (Fortuin, 
ell. I. bl. 153) had· uitsluitencl betrekking _op 
bepaalcle aangewezen ,,places de guerre de 
portes militaires" en beschouwcle cleze. oncle:r 
clrieerlei cipzicht ;_ nl. en etat de paix, etat de 
·guerre en,etat de siege (art. 5). Bij staat va11 
oorlog blijven de civiele autoriteiten belast 
met de handhaving der orde e·n van de plaatse
lijke politie. De militaire commandant kan 
echter vorcleren, clat zij zich leenen tot de 
maatregelen van orcle en van politie, die in 
het belang van de zekerheid cler plaats vereischt 
worclen ( art. 7) (ils pourront etre requis par 
le commandant militaire de se preter aux: 
mesures cl'orclre et de police qui interesseront 
la surete de la pla.ce ). Ook in dit laatste 
geval dunkt mij de houding van de burgerlijke .. 
overheid niet eene bloat lijdelijke ; in de aan
geha.alde Fransche tekst, zal men moete:n. 

·1ezen, dat de civiele autoriteit hare meclewer-
king in· het gestelcl geval moet verleenen. De 
juistheid van deze opvatting worclt bevestigd 
door de lezing van art. 92 ~an het Decret 
Imperial yan 24 December 1811 (Fortuin 
die III, ·bl. 429). Dit decreet, dat, evene ls de 
wet van 1791, de places de guerre, in art. 50 
vlg., beschouwt in verban1 met de drie boven
bedoelcle toestanden, staa t van vrede, oorlog 
en beleg, bepaalt in art. 91 dat bij staat van 
oorlog, la police (est) soumis au-x--memes regles. 
que clans l'etat de paix" behouclens de uitzon-

' deringen die ·c1aarna volgen. 
Daaronder zegt clan art. 92, ,,l'autorite civile 

ne peut ni rendre ·aucune ordonnance de police 
sans l'avoir concertee avec le gouverneur. ou 
commandant, ni refuser de rendre celles qu'il 
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juge necessaires a la. sfirete de· 1a place ou a 

·1a tranquillite publique." Hier wordt dus we! 
aan het militair element invloed op de hande
liugen van de burgerlijke overheid toegekend 
en onder zekere omstandigheden zelfs d wingende 
macht verleend, maar toch blijft het burgerlijk 
gezag de regelende en verordenende macht 
en nu is het zeker niet waarschijnlijk, dat de 
Keizer aan het b~rgerlijk gezag eene grootere 
vrijheid van handelen, tegenover de eischen 
van de militaire commandanten zou hebben 
gelaten, dan onder het bewind van 1791 
voorhanden was. 

Onder de fransche wetgeving bleef dus ook 
bij staa.t van oorlog, de burgerlijke overheid 
oak op het gebied van de openbare orde en 
politie tot handelen bevoegd ; anders bij den 
staat van beleg ; immers zoowel in art. 10 der 
wet van 1791, als in art. 101 van het K. B. 
van 1811, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat 
het gezag van de burgerlijke overheid tot hand
having van de openbare orde en van de politie 
geheel overgaat op den· militairen comman
dant, behoudens dan de bevoegdheid_van dezen 
bij het K. B. verleend, ·am e~n dee! daarvan 
aan de magistraat te delegeeren. 

Die fransche wetgeving heeft in hoofdzaak 
onveranderd hier.te lande gegolden tot aan de 
inwerkingtreding van de Wet van 1899, krach
tens de additioneele bepalingen der Gronclwet. 
Verschillende besluiten hebben aanvulling 
daaraan gegeven, of - althans praktisch -
wijziging daarin gebracht. Voor het onderwerp 
dat thans aan de orde is, is alleen van belang 
de instructie voor vesting- en fortkomman
danten, vastgesteld bij K. B. van 18 Nov. 
1875 n°. 9 (Bijv. Staatsblad 1875, bl. 513 vlg. 
n°. 344). - De bepalingen van die instructie· 
hebben echter volgens de toenmalige regeering, 
_geene andere bedoeling en strekking, dan 
·voor te schrijven hoe men zich naar de, bij 
wet en decreet bovenbedoeld, gemaakte bepa
lingen heeft te gedragen. De bepalingen van 
-de § § 20 en 44, zijn dan oak geheel in overeen
;gtemming met de boven geciteerde voorschriften 
<ler fransche wetgeving, betreffende resp. staat 
van oorlog en van ·beleg. In het eerste geval, 
handhaving van de bevoegdheicl van het burger
lijk gezag · tot het uitvaarcligen van politie
verordeningen, behoudens goedkeuring van 
den vestingkommandant en verplichting tot 
afkondiging van de zoodanige die deze voor 
de veiligheid der plaats. nooclzakelijk oordeelt 
en in het laatste geval overgang van alle gezag 
voor handhaving van orde en politie, op den 
vestingkommandant, die dit gezag of zelf 
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uitoefent, of weer in meerclere of mindere mate 
aan de civiele autoriteit overclraagt. 

Naar aanleiding van deze ,,Instructie" had 
op 16/17 December 1875 in de Tweede Kamer 
een belangwekkend debat plaats, over het 
verband van Instructie met het Keizerlijk 
Decreet en de Wet van- 1791. (Vgl. Hand. 
2° Kamer 1875/76, bl. 771 vlgJ Daarbij werd 
o. a: door Mr. Kappeyne met kracht de stelling 
verdedigd, dat·de artt. 92 en 101 bovengenoemd 
van het Decreet· vervallen waren, terwijl de 
betreffende bepaliugen van de Wet van ·1791 
reeds. door dat decreet buiten werking waren· 
gesteld. De Gemeentewet zou onder alle 
omstandigheden in voile kracht blijven gelden 
(bl. · 786, 788). Dit debat werd bei'indigd 
door eene motie (Bijl. Hand. 2° Kamer 1875/76, 
n°. 120), · houdende verzoek aan de regeering 
om nadere mlichtingen te verstrekken aan
gaande het verband t•1sschen de genoemde 
wettelijke voorschriften, waaraan door de 
Regeering -werd voldaan bij haar antwoord 
te vinden in Bijl. Hand. 2e Kamer 1876/77 
n°. 31. Eene commissie uit de Tweede Kamer 
diende daarop van wederantwoord bij nota onder 
n°. 68 van de bijlagen der Handeliugen 1877 /78. 

In 1890 komt dan nu het eerste ontwerp 
van de wet tot uitvoering van het inniiddels 
in de Grondwet ·opgenomen art. 187, dat later 
werd vervangen door het ontwerp van 1898 
hetwelk ·heeft geleid tot de tbans geldende wet. 
Een en antler is volledig opgeiJ.Omen met ge
wisselde stukken en gevoerde beraadslagingen, 
in Van der Hoeven's ,,Wetgeving" 1899. 

Artikel 22 van het eerste .ontwerp correspon
deert met art. 10 van het later ontwerp en van 
de wet en art. 29 van het ontwerp 1890 met 
art. 22 ontwerp 1898 en van de wet. In de 
oorspronkelijk voorgestelde lezing van dezl;l 
artikelen is slechts geringe verandering ge
komen. Voor den staat van oorlog werd aan
vankelijk '-- voor zoover in deze zaak van 
belang - voorgesteld de lezing ,,door het 
militair gezag warden, zoo mogelijk na overleg 
met bet burgerlijk gezag, des vereiscbt, nieuwe 
politieverordeningen vastgesteld en bestaande 
gewijzigd of geschorst" .· De voor den staat van 
belag voorgestelde lezing van art. 29, ver
schilde daarvan slechts hierin, dat daarin alle 
overleg met de burgerlijke overheid was 
vervallen en in plaats van de woorden ,,des 
vereischt" gesteld was ,,zoo noodig". Dit 
laa~ste artikel_ bleef in dit opzicht verder 
geheel onverandercl, in bet eerste werd alleen 
de uitdrukking ,,des vereischt", gewijzigd in 
,,zoo noodig". 

I 
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In deze arti\rnlen worden aldus aan . het 
militair gezag be.;,.oegdheden gegeven, geen 
enkel woord wijst er op"dat daarbij aan anderen 
eenig gezag ZOU worden ontriomen. En nu 
zou_ik.mee;en, dat men reeds in het ~lgemeeri 
niet zou mogen aannemen, dat zonder uit
drukkelijk blijkenden wil -van den wetgever, 
de verordenende bevoegdheid van het bur
gerlijk gezag, · zou geacht kunnen worden te 
zijn overgegaan in handen van ,inilitaire auto
riteiten, maar dat bet bovendien, met het · oog 
op de atmospheer waarin men in de vooraf
gaande honderd jaren had geleefd, absoluut 
onaannemelijk is, d'at men, zonder ook maar 
in de toelichting er van te reppe~, beoogd ZOU 

hebben, l)'.let art. 22 (10) ontwerp 1890 (1898), 
voor den staat van oorlog een toestand in het 
leven te roepen, geheel afwijkend van. wat 
tot toen, in dat geval rechtens was geweest. 
Men kan ech~er nog een stap verder gaan, want 
als men, de. toelichting op genoemd artikel 
b,eschouwt in verband met die op art. 29 (22) 
ontwerp 1890 ('98), dan blijkt m. i. met vol
komen zekerheid, dat men v·oor de~ staat 
van oorlog althans· - en daar gaat_het hier 
o;er -· de ver~rdenende bevoegdheid, van de 
J:/urgerlijke overheid beslist heeft. willen hand
baven. Gedurende den staat van oo,log achtte 
men bet voldoende, dat aan het militair gezag 
meer ihvloed, dan in gewone tijden, op de daden 
van het bystuur der burgerlijke .. autoriteiten 
wordt toegekend. Dat beginsel ligt volgens 
·de memorie van toelicbting van 1890 aan het 
oorspronkelijk art. 22 ten grondslag. Dit 
is op zicb zelf reeds duidelijk genoeg, doch nu 
zegt de memorie van toelichting 1890 op 
art: 29 nog bovendien : ,,met uitbreiding van 
hetgeen bij den staat van oorlog is bepaald, 
betrekkelijk de macht van het militair gezag 
ten opzichte van het vaststellen en uitvaardigen 
van politieverordeningen, is bet in den staat 
van beleg volstrekt noodzakelijk om aan de 
gemeenteraden tijdelijk hunne strafwetgeve~de 
bevoegdheid te, ontnemen en die aan het 
militair gezag op te dragen. Het ligt toch in 
den aard der zaak, dat de commandant van eene 
plaats die in staat van beleg verkeert, niet door 
verordeningen. van eim gel)'.leenteraad in zijne 
maatregelen moet kunnen worden belemmerd." 
In deze woorden ligt nu toch zoo beslist moge
lijk uitgedrukt, dat de ontwerper in art .. 22 
(bij den staat van oorlog), nJet beoogde aan 
gemeenteraden hunne strafwetgevende be
·voegdheid te ontnemen en dat in clien .toestand 
de militaire b,evelhebber daardoor e.g.' zeifs 
we! eenigszins zou kunnen belemmerd warden, 

doch dat zulks in dat gaval moest, worden 
gedragen. 

Ik vestig er voorts nog de aandacht op, dat 
de ·wetgever het oak zelf .h\\eft noodig -geacht, 
in art. 14 der Wet (art. 26 ontwerp 1890, 
14 ori.twerp 1898) in positieven vorm uitdruk
kelijk. te doen blijken, dat bevoegdheden van 
het burgerlijk gezag op de militaire overheid 
werden overgebracht. 

Op grond van een en antler. is het dan ook 
voor mij niet twijfela~litig, dat de strafwet- · 
gevende bevoegdheid van de gemeenteraden 
gedurende den staat van oorlog ongeschonden 
gehandhaafd blijft; - wat ook reeds door 
Mr, Pijnappel onwearsproken werd gaconsta
teerd, bij de mondelinge behandeling van 
het ont~erp in de Tweede Kamer - en acht 

· ik mitsdien het middel ongegrond. 
Volledigheidshalve wijs ik echter nog op 

den· legerorder van den Minister van Oorlog 
van 27 Maart-1915, 1e Afd. n°. 3, waarin eene 
andere opvatting wordt gehuldigd, welke tijdens 
het naar aanleiding van dien order gevoerd 
debat ·in de Tweede Kamer, nader door di_en 
Minister werd · verdedigd, daarbij eenigszins 
gesteund door Prof. van Hamel (zie leger
orders 1915 dee! A, n°. 30 ; ook opgenomen 
in Gem.-stem n°. 3314 sub 2, en Hand. 2e Kamer 
1914/15, bl. 1665 vlg.). 

Ik vestig ten -slotte de aandacht op de 
dissertatie van Mr. H. v. Wageningen, de 
regelgevende bevoegdheid van het militair 
gezag, tijdens den stoat van oorlog en van beleg, 
in rijk en kolonien, Hoofdstuk IiI, bl. 32 vlg., 
\Vaar men eene zeer uitvoerige opgave en be
spreking aantreft, van de hier van belimg 
zijnde literatuur. 

M\jne conclusie strekt tot verwerping vari 
het beroep. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het -verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie concl. adv.-gen.) ; 

0. dat gerequireerde heeft terechtgestaan 
ter zake : dat hij den 14 Juni 1915 des voor
middags circa lF/4 uur te Vlijmen als brood
bakker niet heeft gezorgd dat in zijn aan den 
provincialen weg gelegen broodbakkerswinkel, . 
duidelijk leesbaar was vanaf den o'penbaren 
weg en aan de binnenzijde van het winkelraam 
was bevestigd een lijst, vermeldende de bij hem 
verkrijgbare 'broodsoorten met ' aanduiding 
der ve,r:koopsprijzen in een halve ldlogram ; 
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0. dat bij het in eersten aanleg gewezen 
vonnis dit feit en gerequireerdes schuld daaraan 
wettig en overtuigend bewezen zijn verklaard 
en -voorts, ofschoon artikel 5 der in den hoof de 
dezes vermelde verordening oer gemeente 
Vlijmen onder meer ten aanzien van brood
bakkers bepaalde : ,,Eene lijst, vermeldende 
de bij hem verkrijgbare broodsoorten met 
aanduiding der verkoopsprijzen in ·½ K.G. 
moet worden bevestigd aan de binnenzijde 
van het winkelraam en deze moet duidelijk 
leesbaar zijn vanaf den openbaren weg" 
en art. 9 der Verordening tegen overtreding 
ook van dit voorschrift straf bedreigde, -
omtrent de strafbaarheid van het bewezen 
verklaarde feit is overwogen : 

,,dat, waar de gemeente Vlijmen ingevolge 
het K. B. dd. 10 Augustus 1914 (S. 4(i6) valt 
binnen het in staat van oorlog verklaard 
gebied van bet land, de betreffende verorde
ning der gemeente Vlijmen dd. 22 Januari 1915 
ingevolge artikel 10 der V\Tet van 23 Mei 1899 
(S. 128) had moeten worden vastgesteld door 
het militair gezag, na overleg met het be
trokken burgerlijk gezag, .zoodat, waar de 
bedoelde verordening alleen is vastgesteld 
door het burgerlijk gezag en wel gedurende 
den staat van oorlog, aan die Verordening 
geen verbindende kracht mag worden toe-' 
gekend"; 

0. dat op dien grond en· waar het. ten Jaste 
gelegde bij geen enkel antler wettelijk voor
schrift strafbaar gesteld is, gerequireerde bij 
dit vonnis van alle rechtsvervolging is ont
slagen; 

0. dat bij het bestreden vonnis in hooger 
beroep deze beslissing niet is gehandhaafd, 
maar gerequireerde met qualific"atie, wetstoe
passing en strafoplegging als bovenvermeld; 
is veroordeeld, hebbende de Rechtbank te 
dien aanzien overwogen : 

dat uit artikel 10 der wet van 20 Mei 1899 
(S. 128), we! volgt dat ook door het militair 
gezag en we] na overleg met het betrokken 
burgerlijk gezag zoo noodig nieuwe politie
verordeningen kunnen wortlen vastgesteld in 
het in staat van oorlog verklaarde gedeelte 
van het grondgebied des lands, maar geenszins 
-dat die bevoegdheid aan het burgerlijk gezag _ 
zou zijn onttrokken of op het militair gezag 
geheel overgegaan ; 

,,dat dus door deze wet niet zoover is gegaan 
als de Grondwetgever in artikel 187 had 
mogelijk gemaakt ; dat nu noch in deze wet 
noch ergens anders de aan het burgerlijk gezag, 
krachtens de Gemeentewet, toekomende be-

voegdheid om politieverordeningen te maken 
aan de Gemeenteraden is ontnomen, de Ver
ordening van 22 Januari 1915 der gemeente 
Vlijmen alleszins bindende kracht heeft" ; 

0. dat het tegen deze beslissing gerichte 
cassatiemiddel is ongegrond, daar artikel 10 
der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) wel het 
militair gezag onder meer tot het maken van 
nieuwe politieverordeningen bevoegd ver
klaart ; doch daaraan - in tegenstelling met 
de artikelen 14 en 24 der Wet - niet verbindt 
het verlies dier bevoegdheid van het Bestuur 
der in staat van oorlog verklaarde gemeente, 
terwijl een ophouden van deze op de Wet 
rustende bevoegdheid van dat bestuur niet 
zonder uitdrukkelijke wetsbepaling mag worden 
aangenomen. 

Verwerpt het beroep. (Ned. ,Jur.) 

6 Maarf 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Toepassing der zwaardere straf, in art, 41 

aanhef en letter e der J achtwet bepaald, is 
slechts mogelijk, wanneer met behulp der 
in dat artikel genoemde voorwerpen ge
poogd wordt wild op te sporen, te bemach
tigen of te dooden, of wanneer het gebruik 
daarvan een verzwarfmde omstandigheid 
eener andere overtreding o~levert,,·a:och 
niet wanneer de overtreding enkel bestaat , 
in het in het veld buiten openbare wegen 
en voetpaden bij zich hebben van de ge
noemde voorwerpen. Deze overtredinir 
(nl. van art. 15 laatste lid der J achtwet) 
is strafbaar gesteld bij art. 40 dier wet. 

(Jachtwet artt. 15 lr.atste lid, 4le.) 

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

Raden : :Mrs. S. Gratama, C. 0. Segers, H_ 
Hesse en Jhr. Rh. Feith. 

W. H. S., ond 23 jaar, zonder beroep, geboren 
en wonende te Gorssel, reqnirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Zntphen van den 22 Dacember 1915, houdende 
bevestiging in hooger beroep" van een vonniS; 
van den Kantonrechter aldaar van den 5 No
vember 1915, waarbij na verzet is .bekrachtigd 

._een bij verstek gewezen vonnis van dien Kan
tonrechter van den 1 Mei 1915, b'j hetwelk 
de requirant wegens het zich bavinclen buiten 
op nbare wegen en voetpaden met een wild- of 
konijnenstrik, met toepassing van de artt. 15, 
40, 41, 45 en 47 der Jagawet, en art. 23 Sr., 
was veroordeeld tot eene geldb~ete van f 40 
en een vervangende hechtenis van acht dagen ; 
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met verbeurdverklaring van de in beslag geno
men strik en· bevel tot ·vernieling daarvan. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal . Mr. 
Ledeboer. 

Bij het na verzet bekrachtigde verstekvonnis 
in eersten aanleg, is requirant met schuldig
verklaring aan het ten laste gelegde en bewez_en 
verklaard feit, dat gequalificeerd werd als : 
het zich bevinden buiten openbare wegen en 
voetpaden met een wild- cif konijnenstrik, ver
oordeeld tot ·eene boete· van f 40, subsidiair 
8 dagen heclitenis, met verbeurdverklaring en 
bevel tot vernieling van den ·strik. Het vonnis 
na verzet is·in appel bevestigd. 

Het ontbreken van de woorden ,,in het 
veld" in de qualificatie zou wellicht .als schrijf
fout kunnen warden aangemerkt en tlzoo voor
bijgegaan warden. Nu echter toch op een 
anderen grand cassatie zal moeten volgen., 
vestig ik er mede de aandacht op. · 

De rechter heeft op dit feit toepasselijk geacht 
de strafbepaling van art. 4le der Jachtwet; 
ten onrechte, waar de strik in dit geval niet 
was instrumentum, maar voorwerp van het 
delict en dus, zooa:ls beslist werd bij u, arrest 
van 15 April 1912 (W. 9340), slechts de straf
bepaling van art. 40 Jachtwet in 'aanme:tking 
kon komen. Ik veroorloof mij° te verwijzen 
naar dat arrest en ·mijne daaraan voorafgaande 
conclusie en concludeer wegens schending van 
de artt. 40, 41, 15 der Jachtwet, art. 23 Sr., 
artt. 247; 256 Sv., · tot vernietiging van het 
vonnis der Rechtbank, voorzoover betreft 
de qualificatie en de opgelegde hoofdstraf, als
inede van de bepaling der subsidiaire hechtenis 
en van de beide vonnissen van den Kanton
rechter op die punten en dat de Hoage Raad 
het als bewezen aangenomene zal qualificeeren 
als: zic.h in_het veld, buiten openbare wegen en 
voetpaden, bevinden met een wild- of konijnen
strik en requirant deswege -zal veroordeelen tot 
eene boete van tien gulden, met bepaling van 
den duur der vervangende hechtenis op een dag. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Itaadslieer 
Jhr. Feith; 
, 0., dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch naderhand door of van wege den 
requirant eenige gronden v6or dPt beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve : 
dat bij het verstekvonnis des Kantonrechters, 

overeenkomstig het den requirant bij de inlei
dende dagv:aarding ten laste gelegde, bewezen 

is verklaard,- dat hij zich den 9 Januari 1915 
te Eefde, gemeente Gorssel, buiteil open.bare 
wegen en voetpaden op een perceel · eiken
akkermaalshimt· heeft bevonden met een wild
of konijnenstrik ; . 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
te dier zake is veroordeeld, zooals in het hoofd 

-van dit arrest is vermeld ; 
dat de voornoemde aan het bewezen ver

klaarde gegeven qualificatie echter niet in 
overeenstemming is met de omschrijving daar
van in de wet en den requirant ook ten onrechte 
als hoofdstraf eene geldboete van f 40 en eene 
vervangende hechtenis· van acht dagen zijn 
opgelegd·; 

dat toch bovenbedoeld feit al!een is eene over
treding van art. 15 laatste· lid der J agtwet, 
strafbaar gesteld bij art. 40 dier wet ; 

da t toe passing der zwaardere st~af, bij 
art. 41 · bepaald, blijkens de iedactie van dat 
artikel en zijne geschiedenis, voorzoover de 
in letter e. van dat artikel genoemde voorwerpen 
hiertoe aanleiding kunnen geven, immers slechts 
mogelijk is, wanneer met behulp dier voor
werpen gepoogd wordt wild op te sporen, te 
bemach~igen of te dooden of wanneer het 
gebruik daarvan- eene verzwarende omstandig: 
heid eener andere· overtreding oplevert, doch 
niet_ wanneer de overtreding ·enkel bestaat in 
het ·in het veld buiten open bare wegen en voet
paden bij zich hebben van de genoemde voor
werpen; 

dat derhalve wegens het bewezene geen hoo
gere geldboete mocht warden opgelegd clan 
£ 20 en, in verband met art. 23 Sr., geen meer
dere vervangende · hechtenis clan vier dagen ; 

·dat de Kantonrechter, door bij zijn verstek
voniiis dit ·bewezene als voorzegd te quali
ficeeren, de boete op f 40 en de vervangende 
hechtenis op acht dagen te bepalen, alzoo de 
artt. 15, 40 en 41 der Jagtwet, in verband met 
de artt. 23 en 91 Sr., en de artt. 211, 214 en 
221 Sv. en de Rechtbank, door op die punten 
het dat vonnis bekrachtigend vonnis des Kan. 
tonrechters te bevestigen, art. 247 in verband 
met art. 256 van laatstgenoemd Wetboek 
hebben. geschonden, zoodat ,het bestreden 
vonnis ten · deele moet warden vernietigd; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtb9.nk te 
Zutphen van den 22 Dacember 1915, doch 
al!een voorzoover daarbij werd bevestigd het 
vonnis van den Kantonrechter aldaar van den 
5 November 1915 met betrekking tot de aan 
het bewezen verklaarde gegeven qualificatie, 
het bedrag der opgelegde geldb:iete en den 
duur der vervangende hechtenis ; 
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Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.; 

Vernietigt het vonnis van den Kantonrechter 
te Zutphen van den 5. November 1915, voor
:zoover daarbij op evengenoemde. pun ten werd 
bekrachtigd diens in deze zaak gewezen v.erstek
-vonnis van 1 ~Iei te voren ; 

Vernietigt laatstgenoemd vonnis .op diezelfde 
punten; 
. Verstaat dat de qualificatie moet lui~en: 
zich in het veld buiten openbare wegen en voet
paden bevinden met een wild- of konijnenstrik ; 

Bepaalt het bedrag der opgelegde geldboete 
op f 20 en den duur der vervangende hechtenis 
op vier dagen. (Ned, Jnr.) 

8 j]iaart 1916. WET, tot vaststelling van het 
tiende ·hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het· dienstjaar 1916. S. 113. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der be
grooting van de Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffonde het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, vastge~teld, 
zooals hierna verkort volg~_: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement f 234,200.-
2. Landbciuw 3,743,810.346 

3. Nijverheid 
4. Handel 
5. A.rbeid 
6. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien, schadeloosstel
lingen en· toelagen, (met uit
zondering van die, welke 
komen ten laste van het 
Staatsmijnbedrijf) • . . 

7. Onvoorziene behoeften . 

,, 12,806,937.50 
473,010.~ 
532,772.50 

78,597.-
50,000.-

Totaal v. h. Xde hoofdstuk. fl7,91~,327.346 

8 Maart 1916. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
(Beschikbaarstelling van levensmiddelen 
en veevoeder en kosten van tijdelijke 
Rijksbureaux.) .S. 114. 

· .Bij deze wet worden vier artikelen ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IVde.afdeeling alsmede het eindcijfer van voor
:iµeld hoofdstuk verboogd met.f 16,857,500. 

8 ](faart 1916. WET, tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor he.t dienstjaar 1916. B. 115. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 

dienstjaar 1916, betreffende bet Departement van 
TV aterstaat, ... yastgesteld, zooals hierna verlrnrt 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement f 201,500.-
2, Waterstaat ..•..•••. ,, 15,378,335.01 
3. Spoorwegen . . . . • . . ,, 2,803,025.-
4. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien, enz. . . . 
5. Onvoorziene behoeften. 
6. Posterijen, ·Telegrafie en 

Telefonie. . . . . . . 

346,000.-
40,000.-

,, 1,027,200.-

Totaal v. h. IXde hoofdstuk f 19,796,060.01 

8 Maart 1916, MISSIVE van den Minister 
van Financien aan ·c1e gemeentebesturen 
betreffende uitvoering· van het Koninklijk 
besluit' van L December 1913 (Staatsblad 

. n°. 420). · 
Het is mij ·gebleken, dat ten opzichte van 

de gegevens, die ingevolge de artt. 5, 6 en 7 
van het Kon, bes!. -l.d.1 Dec. 1913 (Staatsblad 
n°. 420) v66r dep 15den der eerste maand van 
elk vierend.eeljaars aa·n dit Departement moe
ten worden gezonden, nog .talrijke nadere in
lichtingen nioeten .worden ingewonnen. Tijd
roov.ende correspondentie is hiervan het ge
volg. ·Het is dus van groot belang, dat de 
gegevens zoo volledig mogelijk worden ver
s.trekt en reeds dadelijk van alle toelichtingen 
worden voorzien, die voor de aan mijn De
partement te voeren administratie onontbeer
lijk zijn. 

Ik heh daarom de eer, U beleefd te ver-. 
zoeken bedoelde gegevens steeds te doen ver
gezeld gaan van de stukken en de toelicbtin
gen, die hieronder nader zijn aangegeven, 
terwijl ik in het bijzonder Uwe :,iandacht 
vestig op art. 5. litt c, e en f, art. 6, 3e, 4e, 
5e en 6e lid en Ht. 7 van gemeld besluit. 

Art. 5 litt. a. Bij de in afschrift over te 
leggen akten van aanstelling zal stP.eds zijn te 
vermelden of de ambtenaren v66r hunne be
noeming in eene andere gemeente in eene 
gemeentelijke betrekking of in gemeentelijke 
betrekkingen hebben gediend, en zoo ja, in 
welke. 

Is een ambtenaar voor den duur van een 
bepaald tijdvak, of, wan~eer het b.v. een on
derwijzer bij het herhalingsonderwijs betreft, 
voor den duur van een cursus benoemd, dan 
moet worden ingezonden eei;i afschrift van de 
verordening of van de instructie, waarop deze 
wijze van benoeming steuilt. 

Met betrekking tot de onderwijzers bij het 
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IJ:J.erhalingsonderwijs zal, voorzoover dit uit de 
aanstelling niet ~uidelijk blijkt, steeds moeten 
worden medegedeeld, .of zij voor onbepaalden 
tijd, dan wel voor den duur van een ,cursus zijn 
benoemd, · en - indien de benoeming is ·ge
·schied voor den duur van een. cursus ·van 
minder dan· een jaar - of na afloop van 
-dien cursus, · de dien~tbetrekking tot de _ge• 
meente al :of niet eindigt. 

Bij de aide v3n aanstelling voor een amb
tenaar die niet door doch vanwege·den ge
meenteraad of B. en W. is benoemd, moet wor
den overgelegd :een afschrift van de ver'orde
ning of het besluit, waarbij de autoriteit die 
heeft benoemd, is gemachtigd om personeel 
caan te stellen. 

Lift. b. Ten _aam1jen van hen, voor wie 
afschrifteri van akten van . ontslag 'W:Jrd,m 
ingezonden, behoort. te worden vermeld of het 
ontslag is verleend wegens benoeming in eene 
andere ·gemeentelijke_ betrekking, hetzij in 
<lezelfde, hetzij in eene andere gemcente. 

Lift. d. Meermalen worden ingezonden af
schriften, van de besluiten, waarbij de pen
sioengrondslagen nuder voo,·loopig zijn geregeld. 
Volgens de duidelijke bewoordingen van art. 
5, litt d, behoo_ren echter te warden ingezon
den afschriften van de beschikkingen, waarbij 
in d, belooning der ambfenaren veranclering is 
gebracht. 
- Art. 6, 4e lid. Uit de gespecificeerde opga

ven der door de ambtenareri- te genieten in
komsten moet blijken van de bedragen der 
vaste salarissen en toelagen en van c;lie van 
alle emolumenten, welke uit gemeentelijke 
inkomsten worden gekweten. 

Eene zoodanige opgave moet niet slechts 
voor wat betreft nieuw-aangestelde ambte
naren, doch ook ten opzichte van hen, wier 
_beJo·oning verandering ondergaat, worden in
gezonden. 

In het bijzonder ten aanr.ien van de vol
gende categorieen van ambtenaren is mede
deeling van de hieronder genoemde gegevens 
noodig: 

Geineentegeneesheeren. 

a. Wanneer aan gemeentegeneesheeren bij 
de regeling van- hunne bezoldiging de ver• 
plichting is opgelegd kosteloos medicamenten 
of enz. aan armlastige ingezetenen te leveren, 
moet worden vermeld of, en zoo ja, welk dee! 
der bezoldiging strekt tot vergoeding voor deze 
verplichte levering. 

b. Behal ve de bedragen der gemeentelijke be
zoldiging moeten ook de bedragen-der eventueel 

door het Rijk, eene provincie, eene instelling 
van. weldadigheid of een kerkgl'lnootsehap toe
gekende subsidien worden opgegeven, met ver
melding of die subsidien rechtstreeks aan den 
geneesheer dan. wei aan de gemeente worden 
uitgekeerd. 

_Schooninaaksfers. 

-Wanneer aan schoonmaaksters bij de regeling 
van hare bezoldiging de verplichting· is opge
legd zich voor eigen rekening materialen voor 
het schoonma_ken aan te schaffen, moet worden 
opgegeven of, en zoo ja, welk deel der bezoldi
ging strekt tot vergoeding van de kosten van 
aanschafling. · · 

Qok indien door een ambtenaar eene vergoe
ding voor het schoonhouden van een gebouw 
wordt. genoten, moet deze inlichting worden 
verstrekt. 

Geineentevroedvrouwen, veeartsen en teleg,·ain• 
besteller s. 

Voor deze ambtenaren geldt, hetgeen .hier
voren sub b ten opzichte van de gemeente
geneesheeren is vermeld. 

Geineente-ontvangers, telPfoonkantoorhouders e. a. 

Wanneer aan een ambtenaar bij de regeling 
van zijne be_zoldiging de verplichting is opge
legd een kantoorlokaal beschikb.aar te stellen, 
of zich voor eigen rekening van bureaubehoef
ten te voorzien, moet worden opgegeven of, en 
zoo ja, wf\lk deel der bezoldiging strekt tot 
vergoeding van de aan het nakomen van die 
verplichting verbonden kosten. 

Ten slotte vestig ik er Uwe aandacht op, dat 
indien extra toelagen of gratificatien worden 
genoten, steeds moet blijken uit welken hoofde 
de toelagen of. gratifica tien zijn toegekend en of, 
en zoo ja, waarom zij als vaste toelagen zijn 
aan te merken. Ten opzichte van rijwieltoe
lagen moet worden vermeld, of zij zijn toege
kend als vergoeding voor het onderhoud van 
van gemeentewege verstrekte rijwielen of als 
vergoeding voor het gebruik in gemeentedienst 
van den betrokken ambtenaren in eigendom 
toebehoorende rijwielen. 

9 Maart HJ16.- BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 December l\J02 
(Staatsblad no. 223), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 17 Maart 1905 (Staatsblad 
n•. 96), houdende vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel Sfi, derde lid, der Onge
vallen wet 1901. S. 117 .· 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 2 Februari 1916, n°. 434, afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Over,vegende, dat het wenschelijk is om Ons 
besluit van 18 December 1902 (Staatsblad.n°. 
223), gewijzigd bij Ons besluit van 17 Maart 
1905 (Staatsblad n°. 96) te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22 Februari 1916, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financien van 6 Maart 1916, n°. 
720, afdeeling Arbeidersverzekering : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Artikel 16 van Ons besluit van 

18 December_ 1902 (Staatsblad n°. 223),· gewij
zigd bij Ons besluit van 17 Maart 1905 (Staats
blad n°. 96) wordt gelezen als volgt : 

,,De leden on .secretarissen der commissien, 
die buiten de geineente wonen, waar de zetel 
is van de commissie waarvan zij lid of sec
retaris· zijn, · ontvangen, in afwijking van de 
bepalingen van het Reisbesluit 1916, voor 
elke vergadering der commissie, wclke zij bij
wonen, uitsluitend vergoeding voor -reiskosten 
en we!. ten bed rage van de werkelijk uitgegeven 
of nog uit te geven reiskosten betreffende 
reizen, noodig om de vergadering bij te wonen 
en na !lfloop daarvan hunne · woonplaats te 
bereiken. · · 

De in het eerste lid bedoelde leden en sec
retarissen makei:J., indieh mogelij°ir, gebruik 
van openbare middelen van vervoer. Voor 
eene reis · met Uen spoortrein kunnen zij, in 
afwijking van de bepalingen· van het Reisbe
sluit 1916, van de tweede klasse, voor eene 
reis met eenig antler openbaar middel van 
vervoer vim de eerste klasse gebruik maken.". 

2. Artikel 18, tweede lid, van Ons besluit 
van 18 December 1902 (Staatsblad n°. 223), 
gewijzigd bij ons besluit van 17 Maart 1905 
(Staatsblad n°. 96) wordt gelezen als volgt: 

,,1ndien zij wonen buiten de gemeen.te, waar 
de .ondervraging plaats heeft, ontvaugen zij, 
in afwijking van de bepalingen van het Reis· 
besluit 1916, bovendien slechts vergoeding 
voor reiskosten en we! ten bedrage van de 
werkelijk uitgegeven of nog uit te geven reis
kosten betreffende reizen, noodig om de on
dervraging bij te wonen en -na afloop daarvan 
hnnne woonplaats te ·bereiken.". 

3. Artikel 19 van Ons besluit ·van 18 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 223), gewijzigd bij 
Ons besluit van Ii Maart 1905 (Staatsblad n°. 
96), wordt gelezen als volgt : 

,,De voorzitters der commissien ontvangen 
voor reizen, welke zij doen om als partij OJ> 
te treden in een twistgeding voor een Raad 
van beroep of voor den Centralen Raad van 
beroep, vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 
naar de derde klasse A van het tarief, vast-
gesteld bij het Reisbesluit 1916." , 
· · 4. Dit besluit treedt in werking met in
gang -van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
cow·ant, ·waarin het is gepiaatst. 

Onze Minister van Financi~n is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1916. 
WILHELMlN A. 

.De Minister van Financil!n, 
ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 22 Maart 1916.) 

9 Maart 1916. BESLUl'.1', tot nadere aanvulling 
en wijziging van het besluit op de In
dische Bestuursopleiding. S. 118. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
K.olonien van den 22sten Januari 1916, Af
deeling D, no. 3; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Februari 1916, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\iinister van den 6den Maart 1916, 
afdeeling D, n°. 58; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons beslui t op de Indische Bestuursopleiding 

(Nederlandsch Staatsblad 1907, n°. 71, Indisch 
Staatsblad 1907, n°. 230), zooals dat luidt in
gevolge Onze besluiten van 14 April 1909, 
no. 26, 20 September 1909, n°. 45, 2 Januari 
1913, no. 28, 8 Mei 1913, n°. 57, 27 Juni l\Jl3, 
n°. 6il, 11 Juni 1914, no. 66, en 31 Mei 1915, 
n°. 71 (Nederlandsch Staatsblad 1909, n°•. 108 
en 312, 1913, n°•. 1, 179 en 318, Hll4, n°. ;]24 
eh 1915, n°. 228, Indisch Staatsblad 1909, n°•. 
312 en 558, 1913, n°'. 237, 467 en 504, 1914, 
n°. 567, en 1915, n°. 483), wordt nader aange
vuld en gewijzigd als volgt : 

I. a. .in artikel 8, eerste lid, vervallen de 
v.oorden : ,,het bij artikel 5, sub II, bedoeld 
bewijs van physieke geschiktheid" en de daar
achter geplaatste komma ; 

b. in artikel 8, tweede lid, vervallen, 
met weglating van de komma achter ,,hebben", 
de woordcn : ,,terwijl de sollicitanten in Ne-
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· derlandsch-Indie, die verlangen in aanmerking 
te komen voor eene studiebeurs, als bedoeld 
in artikel llb, dit bij· hunne aanmelding 
mededeelen." 

II. aan artikel 9 wordt een tweede lid toe
gevoegd (in verband ·waarrnede het eerste lid 
wordt genurnrnerd 1), luidende : 

,,2) Indien het schriftelijk werk naar h_et 
·oordeel van de comrnissie geheel onvoldoende 
is, kan het rnondeling onde_rzoek achterwege 
blijven". 

III. in artikel 10, eerste lid, vervallen, met 
weglating van de kornrnapunt achter ,,zijn", 
de woorden: 

,, ; de cornrn1ss10 in Neclerlandsch-lndie 
brengt met inachtneming van het bepaalde 
in. het eer~te lid van artikel lib, bij haar 
rapport mede advies uit omtrent de ingedien
de verzoeken om eene studiebeurs." 

IV.. artikel llb wordt ingetrokken en ver
vangen door het volgende nieuwe 

Art. llb. 1. A:m hen, die worden aangewezen 
als candidaat-Indisch ambtenaar, te beginnen 
met de aangeweze~en in 1915, kan eene toela
ge worden toegekend naar reden van f 1000 
(eenduizend gulden) 's jaars, als tegemoetko
ming in de stndiekosten. 

2. Het genot der toelage is afhankalijk van 
goed gedrag, ijver en vorderingen, ter beoor
deeling 'van Onzen Minister va,n Kolonien. 

3. ·Behoudens het in het vorig lid bepaal
de, wordt de toelage genoten gedurende ten 
hoogste clrie jaren, welke termijn evenwel in 
bijzondere ·gevallen · door Onze Minister van 
Kolonien, door wien ook overigens de tijdstip
pen van in gang· en ophouden der toelage wor
den bepaald, met ten hoogste een jaar kan. 
worden verlengd. · 

4. Zij, die in het· genot van eene studie
toelage worden gesteld, zijn gehouden aan de 

~Rijksuniversiteit te Leiden den cursus voor den 
Indischen administratieven dienst te volgen. 

Wanneer elders een, naar het oordeel van 
Onzen Minister van Kolonien daaraan gelijk
waardige cursus wordt ingestcld, ka~ ook die 
gevolgd worden. 

5. Ieder van de candidaat-Indische ambte-
. naren, aan wie eene toelage wordt verleend, 

moat zich, wat betreft de in Nederland aan
gewezenen ten genoegen van Onzen Minister 
van Kolonien, en wat aangaat de in Necler
landsch-lndie aangewezenen ten genoegen van 
den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, 
verbind(ln om wanneer hij, anders dan ten 
gevolge van welbewezen ·ziels- of lichaarnsge
breken, bniten eigen toedoen · ontstaan (in Ne-

derland ter· be.oordeeling van Onzen J~'li!li'ster 
van Kolnnien en in Nederlandsch-lndie van 
d~n Gonvernenr-Gez;eraal): 

a. als candidaat-In:iisch ambtenaar wordt 
ont~lagen; 

b. na ter beschikking van de Indische 
Regeering te zijn gesteld niet binnen den hem 
aan te wijzen termijn naar Nederlandsch-Indie 
vertrekt, de reis derwaarts moedwillig afbreekt, 
dan wel de werkzaamheden, waarvoor hij 
wordt nitgezoriden, niet aanvaardt; 

c. binnen den tijd van vijf jaar na zijne 
·aankomst in . Nederlandsch-Indie nit 's Lands 
dienst wordt ontslagen, 

terug te betalen wat ter zake van deze 
regaling nit de · Indische geldrniddelen zal 
zijn ·voldaan, vermeerderd met tien ten hon• 
derd. 

V. in artikel 12, eerste lid, ve~vallen de 
woorden: ,,,oor hunne studie niet aan een 
bepaalde plaats of inrichting verbonden, doch 
zijn": 

Overgangabepalingen. 
1. De .candidaat-Indische ambtenaren, die 

op den voet van het thans ingetrokken artikel 
llb in het genot van eene stndiebeurs zijn 
gesteld, blijven op denzelfden voet in het ge
not daarvan gehandhaafd, met dien verstande 
dat op d.e candidaat-Indische ambtenaren, aan 
wie in 1915 zoodanige beurs is toegekend, 
van toepassing_ is het bepaalde in het derde lid 
van artikel llb (nienw) orntrent eene mogelijke 
verleng!ng · van de stndi~toelagen met een jaar. 

2. De verbintenis, bedoeld in het vijfde 
lid' van artikel llb (nieuw) wordt door de in 
het jaar 1915 in Ned~riandsch-Indie iiang(lwezen 
candidaat-Indische ambtenaren, voor zoover 
hnn niet reeds eene stndiebeurs is verleend, 
in Nederland aangegaan · ten genoegen van 
Onzen Minister van Kolonien. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de nitvoe:ring van dit beslnit, ·dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de !\lgemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1916. , 
WILHELMINA . 

De Minister van Koloiiien, Tn. B. PLEYTE. 
(Uitgeg.,24 Maart 1916.) 

9 Maart 19lo. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod van nitvoer van 
oxaalzuur. S. 119. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op ·de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-
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verheiu en Handel van 8 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. U 32 ; 

Gezien Ons Besluit van i2 Novem.ber 1915 
(Staatsblad n°. 467) ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
Het verbod van nitvoer van oxaalzuur, 

uitgevaardigd bij Ons bovengemeld Besluit, 
is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers vim 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 9den Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. v.A.N GrJN. 

De Min. van Landbow~, Nijverheid en Bandel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 10 M ciart 1916.) 

9 1vlaari 19013. WET, houdende· vaststelling 
van de kolon:iale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor · het dienstjaar 1916. 
s. 120. 

Bij deze wotwordt de kolonialehuishoudelij1-o 
bogrooting van Suriname voor het dienstjaar 
1916, voor zooveel de uitgaven betreft, defini
tief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. 
1. Algemeen en gewestelijk be-

stuur . • . . .... 
2.' Rechts- en poliiiewezen 
3. Schutterij. . . . . . . 
4. Geldelijk beheer. . • . 
5. Immigratie en kolonisatie 
6. Eeredienst, onderwijs en 

menzorg •.••...• 
7. Landbouw •..•... 
8. Burgerlijke geneeskundige 

dienst ..•.... 

ar-

f 175,242 
408,927 

6,785 
,, 1,060,484 

79,275 

608,939 
88,705 

9. Openbare werken en verkeer. ,, 
344,865 

1,035,122 
14,538 10. Brandweer ••....... 

11. Pensioenen, wachtgelden en 
onderstanden 1 zoomede uitga
ven voor de waarneming van 
tijdelijk opengevallen betrek
kingen ...•..• 

12. Onvoorziene uitgaven 
304,300 
50,000 

f 4,177,182 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrij

ving van- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven. · 

Bij art. 4 worden ~ot goedrnaklng der uit
gaven aangewezen : · 

158: 

A.· Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkornsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aan

vulling van de koloniale geldrniddelen. 

9 llfaart· 1916. WET, houdende definitieve. 
vaststelling van de koloniale huishoude
lijke ·begrooting van Gurarao voor het 
dienstjaar 1916. S. 121. 

. Bij dezewetwordt de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Guravao voor het dienstjaar 
1916, voor zoover de uitgaven betreft, definitief 
vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : · 
Afdeeling. 

Iste. Algemoen en gewestelijk be-
. stuur . . . . . . _ . . . / 121,816 

Ude. Rechts- en politiewezen . . 105,503 
IIIdo. Geldelijk beheer . . . . . 165,251 
IV de. Eeredienst, onderwijs on e.r- · 

menzorg. 
Vde. Schutterij . 

Vlde. Burgerlijke 
dienst. . 

· VIIde. Landbouw. 

geneeskundige 

VIIIste. Openbare werken 
IXde. Haven- en loodswezen 
Xde. Pensioenen, wachtgelden, 

enz. . .... 
XIde. Onvoorziene uitgaven. . 

223,345 
375 

92,806 
60,460 

239,533 
15,060 

188,8130 
20,000 

/ 1,233,009 

ALGEMEEN OVERZICHT. 

Oura9ao. 
Aruba . 
Bonair". 

. I 680,084 

St. Martin (Nederlandsch gedeelte). 
St. Eustatius 
Saba .. 
Kolonie ... 

60,084 
44,384 
51,458 
66,465 
26,274 

304,260 

t 1,233,009 
Artt. 2 en 3 bandelen over af- en overschrij

vingen van- en betaling nit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen: 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks sohatkist tot aan

vulling der koloniale middelen. 

10 Maart 1916. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
24 Februari 1910 (Staatsblad n°. 74), tot 
vaststelling der jaarwedden van de beamb 
ten der Rijksveldwacht. S. 116. 
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WrJ WILHELl\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen_Minister van 
Justitie van 8 'Maart 1916, :elde afdeeling C, 
no, 50!; . 

Gezien het Koninklijk besluit van 24 Febru
ari 1910 (Staat8blad n°. 74), z6oals dit is ge
wijzigd .bij Koninklijke besluiten van 21 Fe
bruari 191;! (8taatsblad n°, 89) en 5 Maart 
1914 (Staat9blad n°, 142); 

Hebben goedgavonden en verstaan·: 
1°. het bepaalde sub 2°,, letters c, iJ, en e, van 

gemeld besluit te wijzigen in dien zin, dat 
het zal luiden als volgt : 
· c. voar 'de rijksveldwachters, brigadier
majoar, op ten minste negenhonderd vijftig 
gulden en ten hoogste n·egenhonderd vijf en 
zeventig gulden (f 950 a / 975) ; 

d. · voar de rijksveld wachters, brigadier, op 
ten minste negenhonderd gulden en ten hoog
ste negenhonderd vijf en twintig gulden (/900 
a f 925): 

e. voor de overige rijksveldwachters op ten 
minste zevenhanderd vijftig gulden en ten 
hoogste achthonderd vijf en twintig gnlden 
u 150 a f 825) ; 
_ 20. te bepalen, dat die wijziging geacht wordt 

in we,rking te zijn getreden met 1 Januari 1916. 
Onze Minister van Justitie is belast rriet 

,de uitvoering van dit'besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden· geplaatst, en waarvan 
afschrift zal warden gezonden arm Onzen Mi
nister van Financieu en aan de Algemeene 
Re}l:enkamer. 

's Gravenhage, 10 Maart 1916. 
WILHELM-IN A. 

De •Minister 1'Un Justitie, B. ORT.· 
(Uitgeg, 28 Maad 1916.) 

10 Maart .1916. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 November 
1908 (Staatsb/ad n°. 346), houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
op het gedistilleerd. S. 122. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 16den ·Februari 1916, n°. 108, 
Accijnzen; 

Gelet op .artikel 1 der wet van 31 December 
1915 (Staatsblad ,iu, 5213); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Februari 1916, n'. 5:2); 

Gezien het n.ader rapport van Onzen vaar
noemdcn Minister van 8 Maart 1916, n°. 112, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaun te be
palen: 

Art. 1. In artikel 29 van Ons besluit van 
30 November 1908 (Staatsblad n°. 346) wordt 
in het tweede lid in plaats van de woorden : 
,,Ter veraccijnzing naar elders wordt vervoerd". 
gelezen : met betaling van den accijns wardt 
uitgeslagen, 

Aan dat lid wordt toegevoegd : De tijd bih
nen welken· het document ten kantore der af
gifte behoorlijk afgeteokend moet zijn terug

' ontvangen, wordt daarin vermeld. 
In het laatste lid van bedoeld artikel 29· 

wordt achter ,,zijn" 
gelezen : de §§ 3 en 4 van ,artikel 94 der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), zoaals. 
die laatstelijk ·is gewijzigd bij de wet van 31 
D·ecember 19i5 (Staatsblad n°. 528), van toe
passi:ng. 

Onze Ministor van Financien is belast m'et 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lOden :M:aar.t 1916. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van li'inancii!n, 
ANT, V .A.N GIJN .. 

(Uit,qeg. 22 Maart 1916.) 

10 Maart 1916. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (8taatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die von 15 Juli 1912 (Staats
blad no, 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad I\o, 185), S. 123. 

11 lYiaart 1916. WET, tot vaststelling van het 
elfde haafdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916. s·. 124. 

Bij deze wet wordt' het Xlde hoofdstuk der 
begraoting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1916, betreffende het Deparwment van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort. 
volgt: 
Afd. 
L Kosten van het Departement f 471,549.-
2. Uitgaven ten behoeve van de, 

kolonie Suriname ••••• ,, 1,796,540.66,. 
3. Uitgaven ten behoeve van de 

kolonie Curaqao. • . . . . ,, 730,770.-
4. Pensioenen van gewezen 

landsdienaren in de voor
malige Nederlandsche bezit-
tingen ter kuste van Guinea. ,, l;fi0L-

5. Pensioenen, wachtgelden, on
derstandcn en gratificatien, 
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alsmede daarmede in verband 
staande uitgaven . . , , , f 

6. Subsidie aan en R.egeerings
toezicht over de Deutsch
Niederlandische Telegraphen
gesel!schaft , . . . , . 

7. Onvoorz_iene behoeften. . .. ,, 

56,010.-

118,250.-
40,000.-

Totaal van het XIde hoofdst. f 8,209,620.665 

li Maart 1916. WET, tot aanvulling ·en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
(Beschikbaarstelling van melk tegen ver• 
minderde prijzen.) S. 125. 

Bii deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge "hiervan wordt het totaal der 

IVde_ Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, verhoogd met f 1,000,000. 

11 Maart 1916. WET, tot verhooging en wij
ziging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916 (kos
ten van de maatregelen . ter bestrijding 
van mond- en klauwzeer). S. 126. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en dit artikel verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
tweede afdeeling en het einc\cijfer van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1916 verhoogd met f 2,000,000. 

doch bedraagt ten minste twee gulden en vijf
tig cent·; 

2°. ten aanzien van levende dieren, waar
bij keuring verelscht wordt : 

a. voor pluimvee tien cent per stuk; 
b. voor varkens, schapen en geiten een 

gulden per stuk ; 
c. voor eenhoevige dieren en ruuderen, jon

ger dan een jaar, twee gulden en vijftig cent 
per stuk; 

d. voor eenhoevige dieren en runderen, 
ouder dan een jaar, tien gulden per stuk. 

Door Ons kan het bedrag dier heffingen 
geheel of gedeeltelijk worden afgestaan aan 
in dien maatregel aan te wijzen vereenigingen 
of commissien, . ter bestrijding van de door 
haar gernaakte of nog te maken kosten. 

Hetgeen verder ter uitvoering dezer wet 
noodig is wordt geregeld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lld~n 1\faart 

1916. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 81 Maart 1916.) 

18 Maart 1916. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Devenfer als laadplaats voor 

11 Maart 1916. WET, tot heffing van vergoe- gezouten of gerookt vleesch bestemd tot 
ding .van kosten voor afgifte van consen." uitvoer mE:t teruggaaf van accijns. S. 128. 
ten voor uitvoer. S. 127. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

WIJ WILHEL_MINA, ENZ.-. doen te weten: Op de voordracht_ van Onzen Minister van 
Alzoo Wij in overweginggenomen hebben, 'Financien van den 9den Maart 1916, n°. 92, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te Accijnzen ; 
l!tellen betreffende het heffen van-, vergoecling Gezien artikel 68 d)lr algemeene wet van 
van kosten voor' het afgcven van consenten 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 88) en arti
voor uitvoer ; kel 8 van het Koninklijk besluit van 10 Decem-

Zoo is het, dat ,Vij, den Raad van State, enz. ber 1822 (Staatsblad n•. 50); 
Eenig artikel. _. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Indien krachtens artikel 1 der wet van I Met ingang van de dagteekening van dit be-
3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 844), houdende sluit wordt de ·gemeente·Deventer aangewezen 
verbod tot uit- en vervoer van sommige ar- als plaats van aangifte voor den uitvoer·"\;an 
tikelen, de uitvoer van bepaalde goederen vleesch, met teruggaaf van accijns op den voet 
verboden is en ontbeffing van clat verbod van de artlkelen 17 en 18 der wet van 2 Au
·slechts is toegestaan. na, verkregen, daartoe gustus.1822 (Staatsblad n°. 31). 
strekkend ccnsent, kan-voor de afgifte dezer Onze Minister van Financien is belast met 
consenteri vergoeding van kosten worden ge• de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
heven. Staatsblad en in de Staatscourant zal wordcn 

Het te heffen bedrag, te regelen bij alge- geplaatst. 
meenen maatregel van bestuur, gaat niet te - 's-Gravenhage, den 18den Maart 1916. 

- boven: WILHELMINA 
1 °. ten aanzien van goederen, hetzij 50 cent 

per 100 K.G., hetzij 1/ 8 pet. Yan de waarde, 
De Minister van Financien, AJ:'!T. VAN GrJN. 

(Uifgey. 27 Maart 1916.) 
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13 Maart 1916. ·· BESLUIT houdende beslissing, bouwonderwijs belast is, bij Ged. Staten,geen 
dat de Raad bevoegd is voor het bezit der bezwaar bestaat, mita ook aan al het onderwij-

1 · acte landbouwkunde of tuinbouwkunde zend personeel belast met het geven van bedoeld 
L. 0. aan het hoofd eener school een jaar- onderwijs een toelage wordt verleend en .dien
lijksche toelage te verleenen, ook wanneer overeenkomstig de bij Raadsbesluit van 30 Juli 
het landbouwonderwijs voornamelijk buiten· 1902, n°. 7 vastgestelde en bij" besluit van Ged. 

· de school te midden der landbouwers Staten van 12 Augustus 1902, n°. 51, goedge-
gegeven wordt. keurde regeling worde aangevuld ; · 

Wr.r WILHELMINA, ENZ.; dat van het besluit van Ged. Staten de 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door Raad der gemeente Deil bij Ons in beroep is 

den Raad der gemeente Deil, tegen besluit gekomen ; 
van Ged. Staten van Gelderland van 24 Augus- O. dat blijkens de door den appelleerenden 
tus 1915, n°. 91, L. 0., waarbij goedkeuring is Raad bij de Afdeeling van den Raad van State 
onthouden aan het besluit van dien Raad van I voor de Geschillen van Bestuur ingediende 
31 Juli 1915, n°. 6, tot wijziging en aanvulling i memorie van 25 J:i,nuari 1916, het besluit van 
van de regeling der jaarwedden van de hoofden I den Raad der gemeente Deil van 31 Juli 1915, 
van scholen in die gemeente ; waarbij is bepaald dat voor het bezit der acte 

Den Raad van State, Afdeeling voor de landbouwkunde of tuinbouwkunde L. 0. aan 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van het hoofd der school te Enspijk eene jaarlijksche 
24 Februari 1916, n°. 15; toelage wordt verleend van twee honderd 

Op de voordracht van Onzen Minister van gulden ingaande 1916, genomen is omdat de 
St3:at, Minister van Binnenlandsche Zaken, gemeenteraad prijs stelt op landbouw-onderwijs 
van 7 Maart 1916, n°. 2952, Afd. 0. ; in de gemeente, voornamelijl;: buiten de school, 

0. dat -bij bovengenoemd besluit de R_aad te midden der landbouwers; 
der gemeente Deil besloten heeft zijn gewijzigd dat het raadsbesluit derhalve strekt tot behar
besluit van 25 Januari 1908, n°. 13, tot regeling tiging van een gemeentebelang en geene wette
van de jaarweclden ·van hoofclen van scholen lijke bepaling zich tegen een· toelage als hier 'is 
in zijne gemeente verder te wijzigen en aan te toegekencl verzet ; 
vullen met de volgende bepaling ; dat claarmede ook geene onbillijkheicl wordt 

Voor het bezit cler acte landbouwkuncle of begaan jegens andere hoofclep. van openbare 
tuinbDuwkunde L. 0. wordt aan het Hoofd lagere scholen in de gemeente Deil, nu blijkens 
d.er school te Enspijk een jaarlijksche toelage bovenvermelde memorie geen der andere 
verleencl van f 200 ingaande 1916 ; hoofden in het bezit is eener acte landbouw-

dat bij besluit van 24 Augustus 1915, n°. 91, kuncle of tuinbouwkunde; 
L. 0., Geel. Staten van Gelclerland aan het dat het b~sluit van den Raad der gemeente 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouclen, Deil van 31 Juli 1915 clerhalve vatbaar is voor 
-daarbij overwegende clat, nog claargelaten dat goedkeuring ; 
het niet billijk zoude zijn alleen aan het hoofd Gezien de wet tot regeling van het Lager 
der school te Enspijk eene jaarlijksche toelage Ondenyijs ;_ 
van f 200 te geven, voor het bezit cler acte Hebben goeclgevonden en verstaan: 
!anclbouwkunde. of tuinbouwkuncle en cleze met vernietiging van het bestreden besluit 
toelage aan de hoofden der andere scholen in van Gedeputeerde Staten van Gelderland · van 
de gemeente Deil, die mede in het bezit •van den 24 Augustus 1915, de gelclende salarisrege
,een dier acten zijn, te onthouden, op geen der ling van de hoofden van scholen in de gemeente 
dagscholen in die gemeente volgens de bij Deil te wijzigen en aan te vullen met de volgende 
Raaclsbesluit van 15 Ma,i.rt 1890, n°. 4, vast- bepaling: ,,Voor het bezit der acte landbouw
gestelde regeling onderwijs in landbouw- of kunde of tuinbouwkunde L. 0. wordt aan het 
tuinbouwkunde · gegeven wordt, zoodat aan hoofd der school te Enspijk eene jaarlijksche 
het hoofd der openbare lagere dagschool te toelage verleend van twee honderd gulden, 
Enspijk als zoodanig geen toelage kan worden ingaande 1916." 
verleend voor het bezit van een der bovenbe- Qnze Minister van Binnenlandsche Zakcn 
doelde acten ; dat wel in• de gemeente ingevolge is b elast enz. ( A. B.) 
de daartoe betrekkelijke verordening landbouw-
onderwijs als herhalingsonderwijs gegeven wordt 
-en clan ook tegen het verleen·en van een toe-
lage aan hem die met het geven van dat land-

1916. 11 



1916 13 l\IAART. 162 

13 M aart 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Indien men aanneemt, dat de verhuurder

eigenaar reeds aanstonds den eigendom 
verkrijgt van de gebouwen door zijn huur• 
der in den loop der huurovereenkomst op 
den verhuurden grond gesticht, dan lijdt 
hij _toch door onteigening dier gebouwen 
geen schade, welke ingevolge de Onteige
ningswet voor vergoeding in aanmerking 
kan komen, omdat de huurder in ieder 
geval de bevoegdheid heeft die gebouwen 
v66r het einde der huurovereenkomst te 
sloopen. 

Dit wordt niet anders, indien de ver
huurder·eigenaar het recht heeft bedongen 
om de door de huurders gestichte gebou
wen, die zich bij het einde der huur nog 
op het gehuurde mochten bevinden, tegen 
de geschatte waarde over te nemen. 

Over het bij overeenkomst treffen van 
een regeling van verdere strekking dan bij 
art. 658 als uitzonderiog op art, 656 B. W. 
is gegeven: zie conl, 0. M. 

De in het cassatiemiddel aangevallen 
redeneeringen zijn door de Rechtbank ge
geven, niet om daarop mede te doen 
steunen de hoegrootheid der aan den te 
onteigenen grond toe te kenneii waarde, 
maar om aan te toonen, dat de eventueele 
uitkomsten van de daartegenover door den 
eigenaar uitgedachte plannen te onzeker 
zijn, dan dat zij als maatstaf voor bereke
ning zouden kunnen warden aanvaard. 

(B. W. art. 656; Onteigeningswet_art, 40.) 

Voorzi tter : 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

De Maatschappij tot exploitatie van onroe
rende goederen ,,Nieuw Jaffa" gevestigd te Rot
terdam, eischeres tot cassatie van een vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam op 3 Fe
bruari 1916 tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. J. H. Telders 

tegen: 
den Burgemeester van de gemeente Rotterdam, 
als zoodanig namens die gemeente in rechte 
optr.edende, verweerder in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. W. M. de Braauw 

en tegen: 
1 °. J. F. Knorr, c. s., alien wonende te Rotter
dam, ·medeverweerders, advocaat .i\Ir. J. H .. 
Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Dit geding betreft de onteigening ten name 
van de Gemeente Rotterdam van terreinen, 
toebehoorende aan de eischeres in cassatie en 
bijna geheel bestaande uit weiland, voor een 
klein deel uit tuinland, terwijl hier en. daar 
eenige gebouwen er op worden aangetroffen. 
D3 "Rechtbank heeft voor de bepaling van de 
waarde aangenomen dat het terrein als cultuur
land moet worden beschouwd, maar de eischere.;r. 
wil het karakter van bouwterrein er aan toe
gekend zien. Terwij( nu is aangenomen dat 
het, wat betreft zijne ligging met betrekking 
tot de bebouwde kom van Rotterdam, als ge
schikt voor bouwterrein zou kunnen worden 
beschouwd, is beslist, dat aan de inrichting ' 
daartoe zulke booge kosten verbonden zouden 
zijn, dat van productiviteit als bouwterrein 
geene ~prake zal kun:nen wezen, zoodat voc>r 
vergoeding van de waarde van bouwtenein 
geene red en bestaa t. 

Te dezen aanzien is in het geding van twee· 
opvattingen gebleken, die van de door de 
Rechtbank benoemde deskundigen, met wier 
meening de Rechtbank zich vereenigt, en die 
van de eischeres in cassatie, gesteund door een 
haar verstrekt advies van twee boogleeraren 
te Dalft. 

Da Rechtb9nk heeft zich' gezet tot eene
kritiek van dit advies, en het is de daarbij ge
volgde methode, die aan de oischeres aanleiding 
geeft tot bet stellen van haar eerste cassatie
middel, dat· luidt : Schending of verkeerde toe
pacsing van de artikelen 151 Grondwet, artt. 3', 
18, 27, 31, 37, 40 Onteigeningswet, artt. 11, 
13 A. B., doordat de Rechtbank, na te hebben 
overwogen dat de ligging der percrelen ten op
zichte van het·centrum der stad en de grens der 
aaneengesloten bebouwing de verwachting: 
wekt, .dat zij in de toekomst voor bouwterrein 
in )tanmerking komen en met de waardeering· 
voor de onteigening daarmede rekening za] 
moeten worden gehouden, indien mocht blijkenc 
dat zij ook de geschiktheid bezitten voor stede
lijke bebouwing, en voorts dat zij in hun tegen
woordigen staat die geschiktheid missen, bet 
geschil terugbrengende tot de vraag.of de kosten 
om die pe'rceelen gescbikt te maken zoo hoog 
zouden zijn, dat het plan daarom onuitvoerbaar· 
zou zijn, deze vraag bevestigend beantwoordt 
en de perceelen derhalve slechts waardeert naar 
cultuurwaarde, welke beslissing steunt, altbans.· 

. mede steunt op de navolgende overwegingen a 
prirno : dat de thans heerschcndo buitenge. 
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wone omstandigheden, waarvan de gevolgen 
ook voor Rotterdam niet zijn te voorzien, ten 
deze tot eene zeer voorzichtige raming (in 
nadeeligen zin voor de onteigende) _nopen -
ten onrechte, daar met niet te voorziene ge
volgen niet ten nadeele van een onteigende 
mag worden rekening gehouden ; 

sec,imdo : dat niet zou zijn aangetoond, dat 
de onteigende, die een in verhouding van de 
kosten k!ein maatschappelijk kapitaal bezit, 
zich tegen zekere rente gelden zou kunnen 
verschaffen - ten onrechte, daar de geschikt
heid der terreinen objectiei beoordeeld moet 
worden en niet afhankelijk is van de gegoedheid 
van den· (kadastralen) eigenaar, zoodat dit per
soonlijk element buiten rekening moet blijven; 

tertio : dat de onzekerheid .of vergunningen 
van publiekrechtelijke lichamen zouden worden 
verkregen als een factor in het nadeel van de 
oi:J.teigende moet worden beschouwd, terwijl 
de Rechtbank aannemende dat deze besturen 
naar reclelijkheid zullen handelen, zich b~iten 
staat verklaart te beoordeelen of weigering 
·van zoodanige vergunning onredelijk zou zijn -
ten onrechte, daar die beoordeeling juist tot 
de taak der Rechtbank behoort. 

Ik hen met den verweerder van oordeel dat 
dit middel gericht is tegen de zuiver feitelijke 
beslissing dat het terrein niet als bouwterrein 
in aanmerking kan komen en de motiveering 
van die beslissing. De bes!issing houdt tocn 
in dat de omstandigheden en vooruitzichten, 
door de eischeres in navolging van de hoogleera
ren in rekening gebracht, deels niet bestaan, 
deels berusten op geheel onzekere .verwachtin
gen. -

In drie van de motieven ziet de eischeres 
echter wettelijke ongerechtigdheden, m. i. ten 
onrechte. 

In de eerste plaats geldt dit hetgeen de Recht
·bank zegt omtrent de noodzakelijkheid van 
eene voorzichtige raming op grond van de tegen
woordige omstancligheden en hare niet voorzien
bare gevolgen. Daargelaten dat voorzichtige 
raming altijd geboden is, worden hier niet on
zekere gevolgen van de onteigening ten grond
slag gelegd aan de waardebepaling, maar wordt 
slechts eene onzekere toekomst gebruikt als 
reden voor de opvatting, dat de mogelijkheid 
tot vervorming van het terrein in bouwterrein 
op onzekere gegevens berust en daarom niet 
mag worden aangenomen. 

Ten tweede wordt aangevallen wat de Recht
bank overweegt omtrent de kapitaalkracht der 
eischeres, _welk persoonlijk element niet in aan
merking zou mogen komen. :Maar de Recht-

bank mag toch rekening houden met de voor· 
de eischeres bestaande mogelijkheicl om van 
haren grond bouwterrein te maken, vermits het• 
volkomen onzeker is, of.iemand anders de ex
ploitatie op zich zou willen nemen en wat die· 
andere voor de terreinen aan de eischeres zo11-
willen betalen. 

In de derde plaa,ts rekent de Rechtbank zich· 
onbekwaam te beoordeelen in hoeverre het · 
waarschijnlijk is, dat de wegens plaatselijke 
toestanden voor de inrichting van bouwterrein 
noodige vergunningen van de betrokken pu
bliekrechtelijke lichamen zullen worden ver
kregen ; ten onrechte wordt haar verweten dat 
zij zich daarmede onthoudt van de beoordeeling 
van hetgeen zij behoort te beoordeelen, want 
haar is geen enkel gegeven voor die beoordeeling 
verschaft. Hoe kan de rechtbank clan beoor
deelen, of die vergunningen eventueel verkregen 
zouden worden, en of eene weigering redelijk 
of onredelijk genoemd zou moeten worden ? 

· Het tweede middel is : Schending of ver
keerde toepassing van de artt. 151 Grondwet, 
artt. 4, 18, 27, 31, 34, 37, 40, 45, 47 Onteige
ningswet, artt. 59, 231 Rv., art. 20 R. 0., door
dat de Rechtbank, de vraag behandelende of 
de kosten niet zoo hoog zouden zijn dat op dien 
grond het plan onuitvoerbaar zou zijn, met ter
zijdestelling van de kostenberekening der 
hoogleeraren zich vereenigt met de conclusie 
van het rapport der deskundigen en de gronden 
waarop die steunt, zulks op grond van al het
geen de Rechtbank ter weerlegging van het 
rapport der hoogleeraren overwoog, en de per
ceelen derhalve slechts waardeert naar de cul
tuurwaarde, waarbij de Rechtbank voorbijziet: 

prirno: dat weerlegging van gegevens uit het 
rapport der hoogleeraren, aangenomen eens 
dat daarin verschillende posten te voordeelig' 
voor onteigende berekend waren, nog geenszins 
noopt tot de conclusie van onuitvoerbaarheid 
van· het plan wegens te hooge kosten, daar 
tusschen de slotsom van dat rapport en de door 
de Rechtbank overgenomen slotsom der des
kundigen eene speiing is ·van ongeveer drie 
kwart millioen ; 

secundo: dat bij deze cijfervraag de des
kundigen met zoovele woorden zeggen zich niet 
in becijferingen te begeven, waai:aan zij zich 
ook houden, zoodat hun rapport op het punt 
der cijfers niet met reclencn is omkleed en daarin 
niet zijn v~rklaard de gronden waarop hunne 
bepaling der schacleloosstelling ten aanzien der 
bedoelde becijferingen rust, zoodat dit als des
kuncligenrapport in een onteigeningsgeding on
deugdelijk is. 
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Aan het eerste onderdeel van dit middel ont
breekt de feitelijke grondslag ; ten eerste omdat 
de Rechtbank niet door verwerping van de 
meening der hoogleeraren komt tot aanneming 
van de w.aardebepaling door c;[e deskundigen, 
maar die meening afwijst omdat zij · op geheel 
onzekere gegevens en verwachtingen berust, 
en daarnevens (daarentegen, zooals het vonnis 
zegt,) zich met de deskundigen vereenigt in 
het oordeel dat het bouwplan onuitvoerbaar 
ZOU zijn, ten andere omdat de Rechtbank hier· 
niet posten met posten, cijfers met cijfers Vtlr
_gelijkt, maar een redeneerend betoog voert. 

· Wegens dit laatste kan ook niet, gelijk in het 
tweede onderdeel gedaan wor<).t, aan het rap
port der deskundigen verweten worden dat het 
geene cijfers noemt; ook dit rapport berust in 
dit opzicht op beschouwingen en redeneeringen. 

Als derde :iniddel· is gesteld : Schending of 
verkeerde toepassing van de artt. 151 Grond
wet, artt. 3, 17, 18; 37, 40, 42, 5~ Onteigenings
wet, artt. 625, 626, 656, 657, 658, 659, 1603 
B. W., doordat de Rechtbank de onteigening 
uitspreekt van de pe~ceelen sectie C. n°. 1669 
huis, stal, wagenhuis, twee schuren en er£, en 
sectie C. n°. 1099, huis, schuur, wagenhuis en 
er£, zondel' voor een gedeelte daarvan, te weten 
huizen, stallen, wagenhuizen en schuren, door 
huurders gesticht, en waarvoor de Rechtbank 
schadeloos~telling aan de huurders weigert, 

· eenige schadeloosstelling uit te trekken voor 
den eigenaar-- ten onrecpte daar de eigendom 
van den grond in zich bevat den eigendom 
van het gebouwde, dit geheel wordt onteigend, 
en voor · al wat onteigend wordt, schadeloos
stelling verschuldigd is. Vast staat dat enkele 
der te onteigenen perceelen verhuurd zijn, dat 
de huurders het recht verkregen daarop gebou
wen te plaatsen, van welk recht zij gebruik 
hebben gemaakt, en dat volgens overeenkomst 
bij het eindigen van de huur die opstallen door 
de verhuurster tegen taxatie kunnen warden 
overgenomen of door de huurders worden weg-
gebroken. _ 

Het feit dat de omschrijvfog van de betrok
ken perceelen in het koninklijk besluit, dat het 
te onteigenen go~d aanwijst, de gebouwen om
vat, heeft aanleiding gegeven tot onteigening 
ook daarvan ten name van de eigenares van 
den grand, maar dit kan op zich zelf niet aan
leiding geven tot het toekennen van schadeloos
stelling aan deze, omda,t de onteigening haar 
feitelijk niet benadeelt. 

Op den algemeenen regel van art. 656 B. W. 
wordt reeds eene uitzondering gemaakt door 
de bepaling van art. 658 betreffende gebouwen, 

door "iemand met eigene bouwst\lffen op eens 
anders grand gemaakt en dit moet leiden tot 
de gevolgtrekking dat . ook bij overeenkomst 
eene regeling getroffen kan worden betreffende 
zoodanige gebouwen, zelfs van verder strekken
den aard clan die van art. 658. 

Hieruit volgt dat ontneming van den grand 
door onteigening den eigenaar nimmer kan be
nadeelen met betrekking tot de door een antler 
daarop gestichte gebouwen, die ten aanzien 
van den eigendom aan bijzondere bepalingen 
zijn onderworpen. De vraag omtrent de 
schadeloosstelling' wegens die gebouwen kan 
dus nimmer eene vraag zijn tusschen den eige
naar van den grand en den onteigenaar, alleen 
tusschen dezen en hen die de gebouwen gesticht 
hebben en tot handhaving van hunne rechten 
kunnen opkomen. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van de eischeres in de kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; · 

0., dat blijkens het bestreden vonnis, de 
Burgemeester van Rotterdam, namens die ge
meente optredenJe, de onteigening heeft ge
vorderd van de perceelen kadastraal bekend als 
gemeente Rotterdam (Kralingen) : 

Sectie C. no. 1272, huis, stal, varkensschuur, 
wagenhuis, bergpfaats en er£, groot 23 are, 
70 centiare, n°. enz. (volgen nog 33 nummers 
met omschrijving, Red.), sta,ande ten name van 
de Maatschappij ,,Nieuw Jaffa", thans eische
resse; 

dat eenige dier" perceelen zijn verhuurd aan 
de medeverweerders Koolhaas en Henning, 
die daarop gebouwen hebben gesticht, ten 
aanzien waarvan bij de huurovereenkomst is 
bepaa]d, dat bij het eindigen der huur de ver
huurster het recht heeft het gebouwde over te 
nemen tegen de geschatte waarde en dat, 
mocht zij daartoe niet geneigd zijn, de huurders 
het gebouwde zullen mogen afbreken en de 
afbraak naar zich nemen ; 

0., dat de Rechtbank ter vaststelling van -:le 
waarde die aan de te onteigenen perceelen 
rnoest worden toegeken_d, in de eerste plaats 
heeft onderzocht, en overeenkomstig het ge
voelen der door haar benoemde deskundigen 
ontkennend heeft beantwoord de vraag, of deze 
gronden in de toekomst als bouwterreinen, 
althans als industrie - of opstalterreinen zou
den kunnen in aanmerking komen, en djenten
ge':olge daaraan alleen de waarde van cult_uur
land heeft toegekend ; 

dat de Rechtbi~ verder; alhoewel aan de 
huurders Koolhaas en He~ing geen vergoeding 
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toekennende voor de onteigening der opstallen 
door hen op den gehuurden grond gesticht, 
- waartegen de huurders in cassatie niet zijn 
opgekomen - bij de vergoeding aan- de Nieuw 
Jaffa voor de ontzetting uit den eigendom van 
deze perceelen uit te keeren, met die opstallen 
geen rekening heeft gehouden ; 

0., dat tegen deze beslissing zijn aangevoerd 
de volgende middelen van cassatie: (zie cone!. 
proc.-gen.); 

0., omtrent het eerste middel en het zich 
daarbij aansluitend eerste onderdeel van het 
tweede middel : 

dat in de vijfde rechtsoverweging van het 
bestreden vonnis wordt. overwogen, dat de 
Jigging der te onteigenen perceelen we! doet 
verwachten, dat zij" in de toekomst voor bouw
terrein zouden kunnen ·in aanmerking komen, 
bijaldien zij voor stedelijke bebouwing geschikt 
waren te achten ; 

dat echter blijkens de negende eri tiende 
rechtsoverwegingen, de door de Rechtbank be
noemde deskundigen als hun gevoelen hebben 
medegedeeld, dat ook bijaldien het practisch 
mogelijk moet worden geacht om deze percee]en, 
vooralsnog wegens ]age Jigging en slappen bo
dem voor stedelijke bebouwing ongeschikt, door 
ophooging voor bouwterrein geschikt te maken, 
dan nog die verhooging zoo kostbaar zou zijn, 
dat zoodanig plan is onuitvoerbaar ; 

0., dat de Rechtbank, na in de overwegingen 
elf tot zeventien het tegenovergesteld gevoelen 
van de Maatschappij Nieuw Jaffa, gegrond op 
het advies van twee De!ftsche -hoogleeraren te 
hebben weerlegd, in de achttiende rechtsover
weging verklaart, zich te vereenigen met het 
gevoe!en · der deskundigen en met de gronden 
waarop dit gevoelen steunt, en derhalve over 
te nemen hun oordeel, te voren in de tiende 
overweging weergegeven, dat de mogelijkheid 
van exploitatie dezer terreinen als bouwgrond 
ten eenenmale moet worden ter zijde gesteld ; 

0., dat bij de nadere weer!egging van de op 
de berekeningen dier hoogleeraren gebouwdl• 
redeneeringen van Nieuw Jaffa, de Rechtbank 
in de veertiende overweging, naar aanleiding 
van eene raming der hoogleeraren van de waar
de die de gronden zullen hebben, als zij door 
opspuiting van bagger op de vereischte hoogte 
zullen zijn gebracht, opmerkt, dat ook de thans 
heerschende buitengewone omstandigheden. 
waarvan de gevolgen voor Rotterdam niet te 
overzien zijn, tot eene zeer voorzichtige raming 
nopen; 

dat zij verder in de vijftiende rechtsover
weging tegen de uitvoerbaarheid van de door 

Nieuw Jaffa uiteengrnette plannen aanvoert; 
dat de eischeresse, die slechts een klein maat
schappelijk kapitaal . bezit in verhouding tot 
de hooge koi;ten voor de uitvoering dier plan
nen benoodigd, zich die gelden, zelfs tegen een 
rente van 5 % niet zal ku nen verschaffen en 
in de zeventiende rechtsoverweging, dat het 
onzeker is, of de van publiekrechtelijke licha
men noodige vergunningen we! zullen worden 
verkregen; 

0., dat echter een en antler door de Recht
bank wordt aangevoerd, niet om daarop mede 
te doen steunen de hoegrootheid der waarde die 
zij aan de te onteigenen gronden toekent, maar 
om aan te toonen, dat de eventueele uitkom
sten van de daartegenover door Nieuw -Jaffa 
uitgedachttl plannen te onzeker zijn, dan dat 
zij als maatstaf van berekening zouden kunnen 
worden aanvaard ; 

0., dat mitsdien het eerste middel en het 
eerste onderdeel van het tweede middel hunnen 
feitelijken grondslag missen ; 

0., dat dit ook het geval is met het tweede 
ondercJeel van het tweede middel voorzoover 
daarbij wordt beweerd, dat het rapport cler 
deskundigen niet zou bevatten de gronden 
waarop hunne bepaling der schadeloosstelling 
steunt, daar deze gronden in hun rapport zijn 
aangegeven, terwijl zij niet gehouden waren om 
de gronden aan te gevep., veel minder om in 
cijfers aan te toonen, waarom de berekeningen 
van Nieuw Jaffa niet konden worden_aanvaard;. 

0., dat mitsdien ook dit onderdeel van het 
tweecle micldel is onaaimemelijk ; 

0. ten aanzien van het clerde micldel : 
dat bijaldien moet worden aangenomen, dat 

een verhuurder-eigenaar reeds aanstonds den 
eigendom verkrijgt ,_van de gebouwen door zijn 
huurder in· den loop der huurovereenkomst op 
den verhuurden grond gesticht, in icder geval 
de huurder de bevoegdheid heeft die gebouwen 
v66r het einde der huurovereenkomst te sloopen, 
zoodat door de onteigening dier gebouwen 
tijdens de huurovereenkomst, de eigenaar van 
den grond geen schade lijdt, die ingevolge de 
Onteigeningswet voor vergoeding kan in aan-
merking komen ; ' 

0., dat hierin geen veranclering brengt de 
omstandigheid clat Nieuw Jaffa het recht had 
bedongen om de door de huurders gestichte 
gebouwen, die zich bij het einde der huur nag 
op het gehuurde mochten bevinden, tegen de 
geschatte waarde over te nemen, en dit reeds 
hierom niet, omdat ook alsdan den vcrhuurder
eigenaar, die immers de gebouwen niet •!fan tot 
zich nemcn clan tegen betaling hunncr werke-
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lijke waarde, door de onteigening der gebouwen, 
die het tot zich nemen onmogelijk maakt, geen 
nadeel in zijn vermogen treft ; 

0., dat mitsdien oak dit middel is onaan
hemelijk; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

14.Maartl916. BEsLui:T, houdende beslissing, dat 
de buitengewone werkzaamheden, die van 
den burgemeester zijn gevergd in verband 
met en als gevolg van de mobilisatie en het 
trekken naar de gemeente van Belgische 
vluchtelingen niet kunnen warden ·aan
gemerkt als bijzondere omstandigheden, 
die zich bij de uitoefening van den dienst 
hebben voorgedaan in den zin van art. 3 
1 e lid sub b der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van G. R. 0. M. Raupp te Overveen, ]aatstelijk 
burgemeester der gemeente Tilburg ; 

Gezien het advies van den. Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 15 October 
1915, n°. 17 La G; 

Den Raad van State Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Februari 1916, no. 21 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister· van 
Financien van 9 llfaart 1916, n°. 81, Afd. 
Pensioenen ; · 

0. : dat de Pensioenraad voor de gemeente
&mbtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven aan den belangheb
bende met ingang van 21 Juli 1°915 een jaar
lijksch pensiben toe te keµnen van f 2270, 
daarbij aanvoerende dat hij bij Koninklijk 
Besluit van 12 Juli 1915, n°. 15, met ingang 
van 21 Juli 1915 eervol is ontslagen; dat zijn 
diensttijd bedoeld in art. 15a der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 van 1 jaar, 
9 maanden en 20 dagen, vereenigd met den 
overigen, volgens art. ·15b dier wet in aan
merking komenden dienst van 28 jaren, 4 
maanden en 19 clagen, een tijclvak uitrnaakt 
van 30 jaren, 2 maanden en 9 dagen ; clat hij 
geboren 7 Januari 1857, den leeftijd van 55 
jaren heeft bereikt en uit hoo.fd van ziekten 
of gebreken voor de verdere waarneming van 
zijne betrekking ongeschikt is, welke ongeschikt
heid is aangenomen op grand van de op 24 Juli 
1915 geregistreerde verklaring der genees-
1mndigen Dr. J. Hensen en Ph. L. M. M. 
'Taminiau, benoemd door Onzen Minister van 
Financien bij beschikking van 19 Juli 1915, 
n°. 115_; dat zijn pensioensgrondslag van 

1 October 1913 tot en met 20 Juli 1915 f 5000 
en de gedurende de tijdvakken van 21 Juli 
1910 tot en met 31 December 1912, van 1 Ja
nu~ri 1913 tot en met 30 September 1913 
genoten wedden resp. f ·4000 en f 5000 per jaar 
hebben bedragen, zoodat, overeenkomstig de 
beslissing betreffende de berekening der in 
art. 8, 1 c lid, der wet · bedoelde middelsom, 
genomen bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 
1914, no. 40, een zestigste dee! van de middel
som ad f 5611.11 1/9, bedraagt f 75.18 14/27; 
dat de aanvrage is ingediend binnen een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
werd verkregen ; dat, wat zijn verzoek om 
maximum-pensioen betreft, niet is aangetoond 
dat de ziekten of ge breken, uit hoof de waarvan 
hij voor de verdere waarneming zijner betrek
king ongeschikt is, het gevolg zijn, hetzij 
van tegen: hem in de uitoefening van zijn dienst 
of ter zake v!Ln die uitoefening gepleegde ge
wel~dadigheden, hetzij van andere bijzondere 
omstandigheden· die zich hij de uitoefening 
van den dienst niet door zijn schuld of onvoor
zichtigheid hebben voorgedaan; weshalve de 
Pensioenraad van oordeel ·is, dat hij volgens de 
artt. 3b en 15a en b der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 recht heeft op een 
pensioen van i 2269:961/;; 

dat, nadat het advies· van den Perisioenraad 
aan den belanghebbende in afschrift was 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven· dat daarover het gevoelen mocht war
den ingewonnen van de afd. van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
daarbij aanvoerende dat naar ·zijne meening 
zijne ziekte geacht moet warden het recht
streeksch gevolg te zijn geweest van de geeste
lijke en lichamelijke inspanning voor hem 
aan de mobilisatie en den Europeeschen oorlog 
verbonden en derhalve van zoodanige bijzondere 
omstandigheden als in art. 3, 1 • lid, onder b, 
2• zinsn:ede der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren· 1913 bedoeld; dat door de genees
kundigen· die hem geneeskunclig hebben onder
zocht, eene met reclenen omkleede schriftelijke 
verklaring is overgelegd omtrent het bestaan 
van oorzakelijk verband tusschen zijne onge
schiktheid voor den dienst en de mobilisatie; 
dat bij Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1915, 
n°. 64, de mobilisatie is aangenomen als eene 
bijzondere omstandigheid die op grond van de 
Pensioenwet voor de landmacht 1902 aanspraak 
kan geven op maximum invaliditeitspensioen; 
dat er geen reden is de mobilisatie voor bur
gerlijke ambtenaren en gemeente-ambtenaren 
niet aan te nemen als eene bijzondere otnstan-
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<ligheid, die aanspraak kan geven op maximum 
invaliditeitspensioen ; dat. hij t9t v66r de 
mobilisatie volkomen gezond was en. dat 
dan ook in October 1913 blijkens geneeakµndige 
verklaring van Dr. J. R. De Bmine Goeneveldt 
geen enkele afwijking van aenig orgaan is 
kunnen worden geconstateerd ; dat hij enkel 
en all.een door de geestelijke en lichamelijke 
inspanning, voor hem uit de mobilisatie voort
vloeiende ziek is_ geworden; 

0. : dat de buitengewone werkzaamheden, 
die van den belanghebbende zijn gevergd in 
verban~ met en als gevolg van de mobilisa.tie 
en het trekken naar de. gemeente van Belgische 
vluchtelingen in de 2• helft · van 1914, niet 
kunnen worden aangemerkt als bijzondere om
standigheden, die zich bij de uitoefening van 
den dienst hebben voorgedaan in den zin van 
art. 3, 1 e lid, sub b, der. Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913; 

dat het berpep ,hiertegen van den belang
hebbende op Ons besluit van 2 Augustus 1915, 
n°. _64, niet is ter zake dienende; 

d11t dit besluit alleen zich uits_t,(:'kt tot 
het geval dat daarbij voorlag en_ daaruit geen 
gevolgtrekkingen kunnen worden afgeleid voor 
andere gevallen ; 

.0. wijders, dat het pensioen met juistheid 
is b~rekend ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemernte
.ambtenaren 1913 ;_ 

Hebben goPdgevonden .en verstaan : 
aan G. R. C. M. Raupp te Overveen, laatstelijk 

burgemeester van Tilburg met ingang vap. 
21 Juli 1915 een jaarlijksch pensioen toe te 
kennen van f 2270. 

Onze Minister van Financien is belast enz. 
(A. B.) 

15 M aart 1916. BESLUIT, tot aa.nwijzing overeen
komstig art. 157 der- Hooger-onderwijswet, 
van het Christelijk gymnasium te Zetten 
der Vereeniging voor Christelijk Hooger
en Middelbaar Onderwijs te Zetten. S. 129; 

WlJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van ·Binneplandsche Zaken, vap. 
11 Februari 1916, n•. 1637/3, afdeeling Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-ord!myijs
wet. 

· · D~n Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1916, n°. 20) ; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 Maart 1916, 
n°. 3499, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Christelijk gymnasium te Zetten van 

de Vereeniging voor Christelijk Hooger- en 
Middelbaar Ondcr~ijs,, gevestigd .te Zetfen, 
opnieuw met "ingang van 15 Maart 1916, voor 
·een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inuchtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan zijne 
leerlingen,_ die het onderwijs tot aan het einde, 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
b ekwaamheid tot universitaire studien af te· 
geven, dat met het getuigscbrift, _in artikel 
11 der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijk gesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is beiast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal• worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De M, inisfer van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uit_qeg. 31 M aart 1916.) 

15 Maart 1916. BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van thee. S. 130. 

WIJ WILHELMINA, ENZ • 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 15 Maart 1916, Ka
binet, Litt. Q36 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In te trekken de tijdelijke opheffin~. van 

het verbod van uitvoer van thee, toegestaan 
bij Ons Besluit van 21. 4ugustus 1914 (fltaats
blad n °. 420). 

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-Gravenbage, den 15den Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van li'inancien, ANT: VAN GlJN. 

De Mi;i. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. POSTHUMA. 
(Uitgeg. 15 Maart 1916.) 

16 Maart 1916. BESLUIT, ·houdende verbod 
van uitvoer van bindrotfing. S. 131. 

WIJ WILHEbMIN A, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van 
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den Staat noodig is, den uitvoer van bindrot
ting te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Btaats
blad no. 344); 

Op de voordracbt van Onze · Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 9 l\laart 1916, Kabinet, 
Litt. 133 ; _ 

Den Raad van State geboord (advie& va1. 
14 l\Iaart 1916, n°. 25) ; 

• Gezien · bet nader rapport van Onze vo<ir
noemde Ministers van 15 l\laart 1916, Kabi
net, Litt. Z86 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van bindrotting is verboden van 

den dag der afkondiging van. dit besluit. 
Wij beboud·en Ons voor dit verbod tijdelijk 

·op te ,beffen of in bijzondere gevallen daar
van ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers v!)n Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverbeid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel-bem betreft, belast met de 
uitvoering van <lit Hesluit, dat in bet Staafs
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 16den l\Iaart 1916. 
WILHELMINA. 

De ;]Jfinister van Oorlog, BosBOOM. 
De Jlinis/er ''"" .b'ina11cii!11, ,\.;,T .. V..1.N GIJN. 

De Min. van Landbouw, Nijve'l'hem en Handel, 
PO;:,TllU,\U .. 

1Uifgeg. 16 -Maart 1916.) 

16 -Maart 1916. BESLUIT, boudende verbod 
van uitvoer van peper. S. 132. 

(Tekst als S. 131.) 

17 Maart 1916. _ BESLUIT, tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 21 April 1913 
(Staafsblad n°. 136), boudende vaststelling 
van bepalingen omtrent de wijze van be
noeming en bevordering van de ambte
naren en bedienden bij de Departementen 
van Algemeen Bestuur. S. 133. 

WrJ WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van den Raad van l\Ii. 

nisters van 14 Juli- 1914, La. A, Kabinet; 
Den Raad van -State geboord (advies van 

11 Augustus 1914, n°. 65) ; 
-Gezien · de nadere rapporten van den Raad

van :i\Iinisters van 7 Maart 1916, La. A, Ka
binet, en van 15 Maart 1916, La. A, Kabinet ; 

O,crwegende, dat het wenscbelijk .is te 

w1Jz1gen en aan te vullen Ons besluit van 
21 April 1913 (Sfaatsblad n°. 136); 

Hebben goedgevonden en vers-taan : 
Art. 1. In artikel 4 van voormeld besluit 

wordt in de plaats· van .,boeveel administra
teurs, referendarissen, boofdcommiezen en 
commiezen en boeveel adjunct-commiezen en 
klerken te zamen" gelezen : ,.hoeveel ad mini. 
strateurs, referendarissen en boofdcommiezen 
afzonderlijk en hoeveel corumiezen, adjunct
commiezen en klerken te .zamen." 

2. Artikel 5 van voormeld besluit wordt 
gelezen als volgt : .,Bevordering in rang 
gescbiedt bij keuze en beeft slecbts plaats 
binnen de greli.zen van de vastgestelde for
matie. 

Onverminderd de mogelijkheid om in hij
zondere omstandigbeden vroeger te worden 
bevorderd, worden de klerken, wanneer zij 
daarvoor wegene bunne bekwaamheid, ge
scbiktbeid en dienstijver in aanmerking komen, 
na gedurende een jaar bet maximum-trakte
ment van klerk genoten te bebben, bevorderd 
t9t adjunct-commies. Het in dit lid bepaalde 
is niet van to1>passing op klerken, die zijn 
aangesteld, c1;onder te hebben voldaan aan het 
daartoe afgP.nomen examen of aan een daar
mede door den Minister, o_nder wien zij 
ressorteeren, gelijkgesteld examtin." 

3. In artikel 7 van voormeld be~luit wordt 
de bezoldiging van de kamerbewaarders, de 
boden en de vaste-knechts bepaald als volgt : 

voor de kamerbewaarders ten minste f 100(} 
en ten hoogste j 1300 's jaars ; 

voor de boden ten minste f 800 en ten 
boogste f 1000 's jaars ; 

voor de vaste-knecbts ten minste f 600 en 
ten hoogste f 800 's jaars. 

In artikel 7 van voormeld besluit vervalt 
de zinsnede : ,.de concierges, ten minste 
f 800. en ten hoogste f 950 's jaars." Aan dit 
artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende : .,De bezoldiging der concierges 
wordt door den Minister, Hoofd van bet 
betrokken Departement, vastgesteld." 

4. In artikel 8, le lid, van voormeld · be
slnit wordt de bezoldiging van. de katnerbe
waarders, de boden en de vaste knecbts, be
houdens de daarin vermelde voorwaarden, 
ver]:toogd als .volgt : 

voor de kamerbewaarders, na elk jaar dienst 
in dien rang, met f 50 tot bet maximum van. 
f 1300 zal zijn bereikt; 

voor de boden, na elk jaar dienst in dien 
rang, met f 50 tot het maximum van f 1000· 
zal zijn bereikt ; · 
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voor de vaste-knechts, na elk faar·dienst'in 
dien rang of als tijdelijk knecht · met f 50 tot 
het maximum van f 800 zal zijn berei~t, 

In artikel 8 van voormelct besluit vervalt 
de zinsnede : ,,voor de concierges, na twee, 
vier en zes jaren dienst in dien rang, tot 

, f 1150, /900 en f950 's jaars ;". Het 6e lid van 
dit . attikel wordt gelezen als volgt : ,,De 
toekenning van de hierbedoelde traktements
verhoogingen, . benevens die· in den rimg- van 
concierge, geschiedt door den Minister, Hoofd 
van het .betrokken Departement.'' 
· 5. De laatste zinsnede van het tweede lid 
van artikel 9 van voormeld besluit wordt ge-
iezen als volgt : · 

,,Het bepaalde in artikel .8, vierde lid, is 
hierbij van toepassinl(.'' 
. 6. In artikel 11, 2e lid van voormeld be

sluit wordt in de plaats van ,;artikel 9" gele-
zen ,,artikel 7". . 

Na het tweede lid van artikel 11 van voor
nield besluit · volgt een ni~'lW derde lid, lui
dende: 

.,Voor de schrijvers cip jaarloon, die ver
keeren in het geval, bedoeld in liet vorig 
lid, bedraagt de verhboging, ·behoudens de in 
de ·eerste zinsned0' van artikel 8. :v.ermelde 
voorwaarden, f 100, of zooveel · minder per. 
jaar als noodig is o~. te bereiken, hetzij het 

· maximum aan hun rang verbonden, hetzij,het 
bedrag, waarop zij krachtens hun diensttijd, 
naar de in artikel 8 gestelde regelen, aim
sp~aak hebben.'' 

Het thans bestaande derde lid van artikel 
11 van voormeld besluit w0rdt vierde lid en 
gelezen als volgt : 

,,'J;'en aanzien van de in dit artikel.bedoelde 
verhoogingen wordt voor de Secretarissen-Ge
neraal beschikt door ·Ons, voor de overigo 
ambtenaren eh bedienden door den Minis.ter,. 
Hoofd van het betrokken Departement." 
. . Het thans bestaande vierde lid. van geno·emd 

artikel .11 wordt vijfde lid. . 
· 7 . . Na artikel 11 V/ln voormeld 'besluit 
volgt . een nie_uw . Artikel 12, luidende :' 

,, Diensten, _.in hoedanii,;heid van· de in arti-
1,:el 1, le lid,' bedoelde ambtenaren en bedien
den, · en als tijdelijk schrijver en als tijdelijk 
knecht hij een· Departement van Algemeen 
Bestuur bewezen, komen, in geval van over
plaatsing naar een ander Departement, ·voor 
de · in artikel 8 voorgeschreven 'pe~iodieke 
verhoogingen in· aanmei-king, alsof die diensten 
zijn bewezen bij een ·zelfde Departement." 

8. Artikel 12 van voormeld besluit wordt 
Artikel 13. 

Ol!ergangsbepaling. 

9. De thans in dienst zijnde bedienden, 
die naar de ·regeien van de artikelen 3 en ·4 
van dit · besluit aanspraak verkrijgen op eene 
hoogere bezoldiging, dan zlj op den d·atum 
der dagteekening van dit besluit genieten, 
worden, behoudens het bepaalde in artikel 11 
v'an Qns vorenaangehaald besluit, in het ge~ 
not van die.hoogere bAzoldiging gesteld, ge
rekend van I Januari 1916. 
.. De'bepaling, bedoeld in ·artikel 6; tweede lid, 
van dit besluit, wordt geacht te zijn ingegaan 
met 1 Januari 1916 en de bepaling, bedoeld 
in artikel 7; wordt · geacht te zijn i,ngegaan 
met I Januari 1913. 

Uitzonde,·ingsbepalin,q. 

.to. · Wij behouden Ons voor de toekenning 
der uit vorenstaande bepalingen voortvloeiende 
verhoogingen voor de bedienden en de schrij
vers op· jaarloon, te rekenen vari I J anuari 
1916, slechts voor rde helft te doen plaats 
vinden en · voor volgende jaren zoodanige 
verhoogingen niet opnieuw of slechts ge, 
deeltelijk toe te kennen. 

Voor zoover de coor Ons ingevolge het 
le lid vast · te stellen bepalingen tengev·olge· 
zouden hebben, dat bedienden eene lagere. 
bezoldiging zouden genieten, dan hun overeen
komstig de bepalingen van Ons ongewijzigd 
besluit van 21 April 1913 (Staafsblad n°. 136) 
zoude zijn toeg_ekomen, worden door Ons te
vens dienaangaande de noodige voorzieningen 
getroffen. · 

·onze Ministers.zijn,' ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering ~an dit besluit,. 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en walirvan afschrift zal worden gezonden 
aan de onderscheidene Ministerieele -Depar
tementen, aan den Raad van State en aan de 
Alg~mee'ne Rekenkamer . 

's:Gravenhage, den l 7deu·'Maart 1916,' · 
•WILHELMINA. 

De Minister van Staaf, 
M inisler, van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk 

1Joorzitle1· van den "Raad van Ministers, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 21 Maart 1916.) 

11 Maart 1916. ffESLUl'r, lioudende wijziging 
van het Koninklijk bAsluit van 24 Septem. 
ber• 1914·· (S/aatsblad ri0 • 461), . zooals dat 
gewijzigd •is b.ij Koninklijk besluit van 
12 November 1915 (Staatsblad n°. 468). 
s. 13~ . 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van mosterdzaad 
te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Obrlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 13 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. T•5 ; 

Den Raad van State gehoord (advies- van 
14 Maart 1916, n°. 37); 
_ Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 16 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. S37 ; -

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

De eerste alinea van het Eeniq Artikel- van 
Ons Besluit van 24 $eptember 1914 (Staatsblad 
n°. 461), gewijzigd bij Ons Besluit van 12 No
vember 1916 (Staatsblad n•. 468), wordt.gelezen 
als volgt: 

De uitvoer van mosterdzaad. lijnzaad, kool: 
en raapzaad, andere oliezaden (uitgezonderd 
karwijzaad en blauwmaanzaad), meel van rijst 
en rijstafval, meel van peulvruchten, lijnkoek 
en lijnmeel, raapkoek en raapkoekenmeel, grond: 
notenkoek en grondnotenmeel, katoenzaadkoek 
en katoenzaadmeel, andere_ krachtvoederkoeken, 
alsmede meel en afval daarvan, alle pulp, ge
droogde spoeling, bostel of bierdraf en vleesch
meel is verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. -

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw; Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast m_et de 
uitvoering van dit Besluit, dat· in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal, word_en gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1916. -
WILHELMINA_. 

De Minister van Oorlog, _ BoSBOOM. 

De Minister van Financien, ANT. YAN GrJN. 
De Minister van Landbouw, Ni;jverheid en Handel, 

Pos·rHuMA. 

(Uitgeg. 18 Maart 1916.) 

17 Maart 1916. WET; tot het aangaan van eene 
-geldleening of '.leeningen van f 126,000,000. 
s. 136. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, no. 313, 1--4, 
7-15. 

Hand. id. 1915/16, bladz. 1375--1379. 
Hand.~• Kamer 1915/16, bladz. 367-369, 372. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen 'hebben, 

dat het noodzakelijk is nadere voorzieningen te 
treffen in verband met den invloed van de 
voortduring van den oorlogstoestand op 's Lands 
fipancien; 

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

EERSTE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de vrijwillige leening. 

Bedrag en rentevoet. 

Art. 1. Er wordt eene vrijwillige geldleening 
aangegaan ten laste van den Staat tot een be
drag van honderd vijf en twintig millioen gul
den tegen eene ren te van vier en een half ten 
honderd in het jaar, betaalbaar op halfjaarlijk
sche coupons, verschijnende 1 Mei en 1 No-
vember. -

De coupons zijn betaalbaar te Amsterdam en 
in verdere plaatsen, welke Onze Minister van 
Financi~n noodig mocht vinden aan te wijzen. 
Wanneer plaatsen_ in het buitenland gelegen 
voor die betaalbaarstelling word,m aangewezen, 
kan door Onzen Minister van Financien aan de 
met de uitbetaling belaste bankiers eene pro
visie worden toegekend van ten hoogste een 
achtste ten honderd over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitbetaalde cou
pons. 

lnschrijving-tijd en plaats. 
2. De inschrijving op deze geldleening wordt 

op-engesteld bij den Agent van het Ministerie 
van Financien te Amsterdam, bij de betaal
meesters, behalve dien te Amsterdam, en bij 
de ontYangers der directe belastingen in de 
gemeenten, waar geen betaalmeesters geves
tigd zijn. 

De inschrijving staat ten minste gedurende 
drie werkdagen open._ Zij wordt geopend en 
gesloten op de door Onzen Minister van Finan-
cien te -bepalen tijdstippen. 1 

Minimum. 
3. Er worden geen inschrijvingen dan van 

f 100 of een veelvoud daarvan aangenomen. 
- ' Toewijzing en afwijzing. 

4. Wanneer het tc:itaal der inschrijvingen, 
voor zoover daarop niet bet derde lid van dit 
artikel wordt toegepast, meer dan honderd vijf 
en twintig millioen gulden bedraagt, geschiedt 
de toewijzing pondspondsgewijze, met dien ver
stande dat aan geen inschrijver minder dan 
honderd gulden wordt toegewezen en dat, in
dien het veriangen daartoe in het inschrijvings
biljet is_ te kennen gegeven, de inschrijvingen 
zooveel mogelijk ten volle worden toegewezen, 
behoudens voorrang voor elk dezer inschrijYin-

- ----- ---- --------

/ 
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gen tot een bcdrag van ten hoogste f 10,000 
Het bedrag, dat op inschrijvingen van ver

schillende bedragen wordt toegewezen, wordt 
door Onzen Minister van Financien zoo spoe
dig mogelijk na de· sluiting der inschrijving 
vastgesteld en bekend gemaakt door opneming 
n de 8/aatscourant. · 

De inschrijvingen gedaan door personen, die 
naar het oordeel van Onzen Minister van Fi
nancien bniten machte zijn het bedrag huniJer 
nschrijving, of, ingeval ·niet de volle inschrij

vingen worden toegewezen, het bedrag dat hun 
zoude worden toegewezen, te storten, kunnen 
worden afgewezen .. ,: 

Stortingen, 

5. De stortingen op de toegewezen bedragen 
moeten geschieden in vier termijrien v66r of 
op den zevenden dag van de door Onzen Mi
nister van Financien voor elken termijn aan te 
wij~en kalenderma,md, met dien verstande, dat 
voor de starting van den vierden termijn in 
geen geval_ een vroegere verschijndag wordt 
vastges_teld dan de 7de Augustus 1916. In
kalendermaanden waarvan de· zevend·e dag een 
Zondag is, is de achtste, dag de verschijndag. 

De aanwijzing der stortingsdagen wordt ten_ 
minste acht dag!)n voor do openstelling van de 
inschrijving door middel van de Btaatscourant 
bekend gemilakt. 

De eerste termijn van storting·bedraagt 40 % 
van het toegewezen bedrag, de drie volgende 
termijnen bedragen elk 20 % van het toege
wezen bedrag, me_t dien verstande, dat de te 
storten bedfagen der eerste twee termijnen naar 
hover: en die van -den derden termijh- naar be
neden worden afgerond tot een veeivoud van 

f 100 en dat als vierde termijn het restant 
wordt gestort. 

Echter zullen de stortingen voor de inschrij
vingen, op welke minder dan f 700 is toege
wezen, moeten geschieden volgens onderstaande 
tabel. 

Toe-
- gewezen 
· bedrag. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

100 
100 
100 
200' 
200 

te storten op termijn. 

100 
100 
100 
100 
100 
200 

3. 

100 
100 
100 
100 

I 4. 

100 
100 
100 

De stortingen kunnen door de belanghebben
den naar verkiezen vervroegd· worden, mits in 
ronde bedragen van f 100 wordt gestort. 

De stortingen hebben plaats ten kantore van _ 
de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Voor 
zoover de inschrij,vingen plaats hadden bij een 
betaalmeester of een ontvanger der directe be
lastingen kan de storting ten kantore waar de 
inschrijving plaats had, geschieden. 

In gebreke blijven, 

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 Financieii medegedeeld aan 
de ontvangers der directe b_elastingen binnen 
wier ressort die personen woµ_en. 

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_ betrefl'en, wordt ·executoir ver
klaard door den Kantonrechter, binnen wiens 
ressort het k~ntoor van den betrokke~ ont-_ 
yanger gevestigd is; het wordt aan de inschrij
vers, ieder voor zooveel hem aangaat, betee
kend met bevel tot betaling en- voorts ten uit
voer gelegd overeenkomstig het in het _~etboek 
van burgerlijke rechtsvordering bepaalde ten 
aanzien van de tenuitvoerlegging 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 beweririg, dat degeen, tegen wien het 
dwangbevel is gericlit, niet heeft irigeschreven 
of, volgens de door.hem gedane inschrijving in 
_verband met de toewijzing, tot de betaling van 
een lager bedrag verplicht is dan in het dwang
bevel is vermeld. Het verzet wordt beteekend 
aan den ontvanger, die het dwangbevel uit
v~ardigde en moet inhou_den eene dagvaarding 
van dien ontvanger voor de rechtb!!nk van het 
arrondissement, waarbinnen het kantoor van 
dien ontvang_er gevestigd is. 

Bijhetalen yan. rente. 

7. Bij ·elke starting wordt, behalve de hoofd
som, voor vergoeding van reeds verschenen 
rente, betaald 0,37• ten honderd van de hoofd
som voor elke kalendermaand, welke van den 
loope~den renteterri'tijn reeds verstreken_ is. 
Hierbij wordt eene maand, van welke zeven of 
minder dagen verlo_open zijn, niet medege
rekend en eene maand, van welke acht of meer 
dagen verloopen zijn, voor eene volle maand _ 
gerekend. 

Ten opzichte van kalendermaanden, waarin 
de zevende dag een Zondag is, wordt in het 
vorige lid in de plaats van ~even acht en in de 
plaats -van acht m,gen gelezen. 
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Bij stortingen, welke meer dan zeven dagen 
na den verschijndag plaats hebben, moet daaren
boven voor elke zeven dagen, welke sedert dien 
dag verloopen zijn - gedeelten van dien ter
mijn voor een geheelen gerekend - 1,5 per 
1000 van de hoofdsom worden bijbetaald. 

Schuldbekentenissen. 

8. Voor elke storting ontvangt hij, die stort, 
eene schuldbekentenis of schuldbekentenissen 
aan toouder vau de leening ingevolge deze af
deeling uitgegeven tot zoodanig bedrag als 
door hem is gestort, benevens een gelijk aantal 
,,bewijzen van storting" tot hetzelfde bedrag. 

Indiei::I echter meer dan acht dagen voor den 
verschijndag wordt gestort, kan warden vol
staan met de uitreiking van een voorloopig 
recepis, dat ·binnen veertien dagen tegen het 
daarin vermelde bedrag aan schuldbekentenis
sen en bewijzen van starting inwisselbaar is. 

De schuldbekentenissen worden, vo6r de uits 
gifte, door de Algemeene Rekenkamer gere
gistreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

Provisie. 
9. 'Aan bankiers, makelaars in ··effecten en 

commissionairs in effecten, door wier tusschen
komst inschrijvingen voor de in deze afdeeling 
bedoelde schuldbekentenissen worden ingele
verd, wordt voor het aan hen toegewezen no
minaal bedrag eene provisie van ten hoogste 
een vierde ten honderd toegekend. 

Het recht op pro:visie, wm1rover niet is be
. schikt binnen een j aar na den laatsten stortings
dag, is vervallen. 

Aflossing. 

10. Telken jare op den lsten Novemb.ir - te 
beginnen met den lsten November 1917 -
worden ·schuldbekentenissen voor haar nomi
naal bed rag aflosbaar gesteld ten· beioope van 
ten minste een vierde ten honderd van bet ge
heele bedrag der krachtens deze wet in het 
!even geroepen vier en. een · half ten honderd 
rentegevende schuld, vermeerderd met het b_e
drag der door die verplichte aflossingen vrijge
vallen rente. 

Te beginnen met het jaar volgende op dat, 
waarin de vijf ten honderd rentegevende lee
ning, aangegaan krachtens de Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612), geheel zal zijn afgelost, 
wordt ·van de schuldbekentenissen, krachtens 
deze wet uitgegeven, boven het in het eerste 
lid omschreven bedrag, op den lsten No
vember aflosbaar gesteld een bedrag van ten 
minste vijftien millioen gulden, vermeerderd 

met het bedrag der door die extra-aflossing 
vrijgevallen rente. 

Loting, enz. 
11. De aflosbaar te stellen schuldbek~nte

nissen worden telkens vooraf bij uitloting aan
gewezen. Deze uitlotingen hebben plaats vol
gens door Ons te stellen regelen. 

De afgeloste schuldbekentenissen worden bij 
de ·Algemeene Rekenkamer overgebracht; 

De rente der krachtens deze wet uitgegeven 
schuldbekentenissen loopt niet verder dan tot 
den dag, waarop zij aflosbaar zijn. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaar 
na den eersten dag waarop zij aflosbaar zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent de gedwongen leenin_q. 

Inwerkingtreding. 

12. Indien de inschrijvingen op de vrijwillige 
leening, in de eerste afdeeling dezer wet be
doeld, na aftrek van die, welke, ingevolge het 
bepaalde bij artikel 4, laats!e lid, zijn afge
wezen, minder bedragen dan'honderd millioen 
gulden, worden de volgende bepalingen dezer 
afdeeling van toepassing. N iettemin blijven 
dan de artikelen 1 en 3 tot en met 11 dezer wet 
van kracht. 

Bedrag en rentevoet. 
13. · Ten · laste van den Staat wordt eene 

gedwongen geldleening aangegaan, waarvan 
schuldbekentenissen aan toonder worden uitge
geven tot zoodanig bedrag als uit het bepaalde ~ 
bij de artikelen 16 en 20 volgt, onder aftrek 
van het bedrag waarvan de storting, overeen
kornstig artikel 28, geschiedt door de inlevering 
van ,,bewijzen van starting". 

De schuldbekentenissen dragen eene rente 
van drie en een half ten honderd in het jaar 
betaalbaar op halfjarige coupons, verschijnende 
1 Juni en 1 December. Het tweede lid van ar
tikel 1 is op deze coupons van toepassing. 

Amo'rtisatie. 

14. Onverminderd het bepaalde in vroegere 
wetten wordt, totdat daaraan is besteed een be
drag, gelijk aan het geheele bedrag der krach
tens deze wet in het !even geroepen drie en een 
half ten honderd rentegevende'schuld, jaarlijks, 
voor het eerst in het jaar 1917, voor inkoop van 
inschrijvingen in een der Grootboeken der Na
tionale Schuld of van drie of drie en een half 
ten honderd rentegevende schuldbekentenissen 
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of voor aflossing van drie en een half ten hon
derd rentegevende schuldbekentenissen voor 
haar nominaal bedrag, eene som bestemd ten 
beloope van ten minste een vierde ten .honderd 

' van het geheele bedrag der krachtens deze wet 
in het !even geroepen drie en een half ten hon
derd rentegevende schuld, vermeerderd· met 
de door dezen inkoop of aflossing vrijgevallen 
rente. 

Te beginnen met het jaar ·volgende op dat 
waarin de vijf ten honderd rentegevende lee
ning, aangegaan krachtens de Leeningwet 1914 
(Staafsblad n°. 612) en de vier en eeri half ten 
honderd rentegevende schuld, aangegaan kracli
tens deze wet, geheel zal zijn afgelost, wo'rdt 
.het bedrag, dat volgens het voorgaande lid voor 
den inkoop.of de aflossing van twee en een half, 
drie of drie en een half ten honderd rente
gevende schuld moet worden bestemd, v_er
meerderd met een bedrag van ten minste 
vijftien millioen gulden en met de door die 
extra-amortisatie vrijgevallen ~ente. 

15. De houders der in deze afdeeling be
doelde schuldbekentenissen kunnen, zoolang 
die stukken niet zijn aflosbaar gesteld, daar

· voor, indien zij dit verlangen, met inachtne
ming van de door Ons vastgestelde regelen, 
inschrijving van gelijk bedrag bekomen op bet 
Grootboek der drie en een half ten honderd 
rentegevende N ationale Schuld.-

Verplichtiug tot deelneming 
van hatuurlijke personen. 

16. Zij, die voor hilt belastingjaar 1915/16 
zijn of worden aangeslagen in de verinogens
belasting na:ar een vermogen·- van f 75,000 of 
meer, zijn verplicht, behoudens het bepaalde 
in artikel 28; dee! · te nemen in de in deze af
deeiing be<loelde leening door storting van zoo
danig bedrag als voor elk vermogen,volgt uit 
nevenstaande tabel. 

Vermogens. 

75,000 tot en met 
100,000 ,, ,, 
200,000 ,, ,, 
300,000 )I II 

500,000 ,, ,, 
1,000,000 ,, ,, ,, 
2,000,000 en hooger 

99.000. 
199,000 
299,000 
499,000 
999,000 

1,999,000 

Percentage 
.van het ver

mogen tot het
welk is dee! te 
nemen in de 

leening. 

0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 

met dien verstande dat het bedrag der. ver
plichte deelneming naar boven wordt afgerond 
tot een veelv<;md van f 200. 

De bepal_ing van. het vorig lid is niet van. 
toepassirig·': 

a. indien de belastingplicht ontstaat na het· 
in werkingtreden _.dezer wet ; 

b; ·indien de .belasiingplichtige, voor het in 
werking treden van. artikel 13, is overleden of 
-voor den lsten November 1915 het Rijk metter
woon verlaten heeft. 

Niet onherroepel\jke aanslagen, 

17. Indien op het tijdstip, waarop de kennis
·gevingen, in het v.olgend ar'tikel bedoeld, uiter
-lijk moeten worderr- verzonden; de aanslag in 
de vermogensbelasting voor het belastingjaar 
1915/16 nog niet heeft plaats gehad of niet 
onherroeµelijk vaststaat, doordat daartegeri, 
overeenkomstig de wet op de vermogensbelas

.ting, kan. worden opgekomen, Jan wordt het 
te storten bedr,ig aanvankelijk bepaald :naar 
het aangegeven vermogen. 

Zoodra de aanslag onherroepelijk vaststaat, 
wordt het te storten bedrag dienovereenkom
stig bepaald. 

Kenrdsgcving van hedrag 
der ueelncming. 

18. De Inspecteur der registratie, in wiens 
divisie van inspectie de tot storting verplichte 
over 1915/16 vo<ir de vermogensbelasting is 
aangeslagen, zendt dezen, binnen den ·door 
Onzen Minister van Financien vast te stellen 
termijn, een kennisgeving, aangevende bet 
totaal bedrag, waarvoor door hem in de ge
dwongen leening is deel te nemen, de ver
schijndagen der termijnen en bet voor of op 
elken verscbijndag te storten bedrag beneveris 
bet bedrag der·rente, dat biJ elke storting op of 
binnen eene maand v66r den verscb_ijndag moet 
worden bijbetaald. 

In het geval, voorzlen bij artikel 17, wordt de 
kennisgeving of de gewijzigde kennisgeving 
zoo spoedig mogelijk verzonden. Geldt het 
bierbij ~ene eerste kennisgevi~g en ziju reeds 
stortingstermijnen verstreken, dan wijst de 
inspecteur daarbij, in de plaats van de ver
streken verscbijndagen, als verschijndagen aan 
den zevenden dag van zooveel der eerstvol
gende maanden als' reeds termijnen zijn ver
streken. Geldt het eene gewijzigde kennis
geving; dan verµeelt de inspecteur de verhoo
gingen zooveel mogelijk in den geest van arti
ke1 25 over de nog niet verschenen termijnen. 

Bezwaar~chrift. 
19. Hij, die bezwaar heeft tegen'-_het in de 

kenuisgeving genoemde bedrag zijner deelne
ming in de gedwongen leeni::ig, tegen de ver
deeling daarvan over de verschillende termijnen 
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, of tegen de bedragen der bij" te betalen rente, 
kan daartegen zelf of door een gemachtigde bij 
·den betrokken inspecteur een bezwaarschrift 
indienen binnen veertien dagen nadat die ken
nisgeving hem is toegezonden. Bij dit bezwaar

. schrift moet duidelijk worden opgegeven in 
·hoeverre de bedragen in de kennisgeving voor
komende, onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op het bezwaars~hrift 
_in hoogste ressort. 

Het ingediende bezwaarschrift schort de ver
plichting tot storting, zooals zij in de kennis

.geving is aangeduid, niet op. 
Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift tot 

vermindering van het te storten bedrag of van 
_de bij te betalen rente,·dan wordt deze vermin
dering op de eerstvolgende storting of bijbeta

. ling zooveel mogelijk -toegepast. Is dit niet 
mogelijk dan wordt het te veel gestorte of bij
betaalde teruggegeven tegen intrekking der 
daarvoor afgegeven schuldbeke~tenissen en 
tegen kwitantie voor de te veel 'bijbetaalde 
rente. 

Verplichting tot dedneming 
van recbtspersonen. 
20. De l>elastingplichtigen, bedoeld in arti

kel 1, l• b der Wet op de Inkomstenbelasting 
-1914 yan 19 December 1914 ( (Staatsblad n°. 563), 
met uitzondering van de Nederlandsche Bank, 
welke in die belasting of in de J:,elasting op 

_ bedrijfs-- en ander_e inkomsten 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 1914 tot en 
met 30 April 1915, zijn verplicht, behoudens 
het bepaalde bij artikel 28, dee! te nemen in de 
gedwongen leening door storting van een be
drag, dat gelijk staat met een vierde van de 

. volgens de_ Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
of volgens de wet van 2 October 1893 (Staafsblad 
n°. 149) belastbare uitdeelingen over het hier
voor aangeduide boekjaar. 

Niet onherroepelijke aanslagen. 

21. Indien op bet tijdstip, waarop de kennis
-gevingen, in bet volgend artikel bedoeld, uiter
. lijk moeten worden verzonden, een aanslag, als 

·. in het vorig artikel bedoeld, nog niet onherroe
. pelijk vaststaat, dan wordt het te storten be-
drag aanvankelijk bepaaid naar den aanslag 
gelijk die gedaan is. Indien de aanslag nader 
gewijzigd wordt, wordt het te storten bedrag 
dienovereenkomstig verlaagd. 

, Ken n iSgeving van bed ni g 
der deelneming. 

22. De Inspecteur der directe. belastingen, 

-in wiens inspectie de tot storting_ verplichte 
wegens de in artikel 20 bedoelde uitdeelingen 
is . aangeslagen, zendt hem binnen_ den door 
Onzen 'Minister van Financien vast te stellen 
termijn- eene kennisgeving, aanwijzende het · 
totaal bedrag; w_aarvoor door hem in de ge
dwongen leening is_deel te nemen, de termijnen 
der stortingen_ en het op elken termijn te stor
ten bedrag, benevens bet bedrag der rente, dat 
bij elke storting op of binnen eene maand v66r 
-den verschijndag moet worden bijbetaald. 

In het geval voorzien aan bet slot van arti
kel 21 wordt zoo spoedig _mogelijk eene ver
beterde kennisgeving toegezonden. Jndien be
reids ingevolge de eerste kennisgeving op een 

·of meer termijnen is gestort, wordt hetgeen te 
veel is gestort op den volgenden termijn gekort. 
Is dit niet meer mogelijk, dan wordt het te veel 
-gestorte teruggegeven, tegen intrekking der 
daarvoor afgegeven schuldbekentenissen en 
t·egen quitantie voor de te veel bijbetaalde 
rente. · 

·· Bezwaa rsc h rift. 

23. De belastingplichtige, als bedoeld bij ar, 
-tikel 20, die bezwaar lieeft tegen het in de ken
nisgeving genoemd bedrag zijner deelneming 
in de gedwongen leening of tegen de verdee
ling daarvan over de verschillende termijnen 
of tegen de bedragen der bij te betalen rente, 
kan aaartegen zelf of door een gemachtigde bij 
den betrokken inspecteur een bezwaarscbri:i't 
indienen binnen veertien dagen nadat die ken-

-nisgeving hem is toegezonden. Bij dit bezwaar
schrift .m·oet duidelijk worden opgegeven in 
hoeverre de bedragen, in de kennisgevingvoor

-komende, onjuist worden geacht. 
De inspecteur beslist op dit bezwaarschrift 

in hoogste ressort. 
Het ingediende bezwaarschrift schort de ver

·plichting tot storting, zooals deze in de kennis
geving is aangeduid, niet op. 

· Leid t de uitspraak op het bezwaarschrift tot 
vermindering van het te storten bedrag of van . 
de bij te betalen rente, dan wordt deze vermin
dering op de eerstvolgendA storting of bijbeta
ling -zooveel mogelijk toegepast. Is dit niet 
mogelijk, dan wordt het te veel gestorte of bij
betaalde teruggegeven tegen intrekking der 
daarvoor afgegeven schuldbekentenissen of 
tegen quitantie voor de te veel bijbetaalde 
rente. 

Plaa1s van starting. 

24, De in artikel 16 bedoelde storting heeft 
plaats aan de kantoreri van registratie of van 
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bet recht van successie door 'Onzen Minister 
van Financien aan te wijzen. 

De in artikel 20 bedoelde storting heeft plaats 
aan de kantoren der directe belastingen.-

De kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 18 
en 22, vermelden bet kantoor, waar de storting
moet plaats hebben. 

Termijnen. 
25. Het krachtens de artikelen 16 en 20 te 

storten bedrag moet worden betaald in vier 
termijnen voor of op den zevenden dag van de 
door Onzen Minister 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 7de Augustus 1916. 
In kalendermaanden, waarvan de zevende dag. 
een Zondag is, is de ach tste dag de ver_sch.ijndag. 

De eerste termijn van storting bedraagt 40 pet. 
van bet te storten bedrag, de volgende drie ter
mijnen telkens 20 pet., met <lien verstande dat 
de te storten bedragen van de eerste twee ter
mijnen naar boven en die van den derden ter
mijn naar beneden worden afgerond tot een 
veelvoud' van f 200, terwijl als vierde termijn 
bet restan t word t gestort. 

Echter zal de storting wanneer in totaal voor 
minder dan /1600 is deel te nemen, moeten ge
geschieden volgens onderstaande tabel : _ 

Totaal bed.rag Te storten op termijn. der deelneming. 
1 2 3 4 

400 200 200 
600 200 200 200 
800 200 200 200 200 

1000 - 400 200 200 200 
1200 600 200 200 200 
1400 600 400 200 200 

De stortingen kun~en door de belanghebben
den · naar verkiezen ·warden vervroegd mit in 
ronde bedragen van f 200 wordt gestort. 

Wij behouden Ons ·voor de starting van den 
vierden termijn, voor zoover die nog niet· heeft 
plaats gehad, niet te doen geschieden. 

26. Bij elke starting ingevolge deze afdeeling 
van de'ze wet wordt, behalve cie hoofdsom, voor 
·vergoeding van reeds verschenen rente betaald 
0,295 tiu honderd voor elke kalendermaand, 
welke van den loopenden rentetermijn reeds 
verstreken is. Hierbij wordt eene maand, van 

· welke zeven · of minder dagen verloopen zijn, 
•niet medegerekend en eene maarid, van welke 
acht of meer·· dagen verloopen zijn, voor een 
volle maancl gerekencl. 

Ten opzichte van kalendermaanden, waarvan 

de zevende dag een Zondag is word t in het 
vorig lid in de plaats van zeven acht en in de 
plaats van acht negen gelezen. 

Bij stortingen; .welke meer dan zeven dageri. 
na den verschijndag plaats hebben, moet daaren
boven voor elke zeven dagen, welke sedert dien 
da_g verloopen zijn - gedeelten van dien ter
mijn voor een geheeien gerekend -1,5 per 1000 
van de hoofdsom worden · bijbetaald. 

Sch n ldbeken tenissen. 
27. Behoudens bet bepaalde in bet volgend 

artikel on tvangt hij, die start, voor elke stor
ting eene schuldbekentenis of schuldbekente
nissen aan toonder van de leening ingevolge 
deze afdeeling uitgegeven tot zoodanig bedrag 
als door hem is gestort. Het tweede en het 
derde lid van artikel 8 zijn hierbij van toe
passing. 

Storting door inlevering 
bewijzen vrijwillige leening. 

- 28. De storting, bedoeld in de artikelen 16 
en 20, kan geschieden door de inlevering van 
,, bewijzen van storting", als bedoeld in arti
kel 8, tot zoodanig bedrag als in hoofdsom 
moet worden gestort. 

Wanneer e·en ingeleverd bewijs van starting 
als in bet vorige lid bedoeld een hooger bedrag 
aar:.wijst dan op de gedwongen leening behoeft 
te worden gestort, dnn wordt dat bewijs afge
stempeld voor bet bedrag waarvoor bet tot stor

· ting op de gedwongen leening heeft gestrekt en 
aan dengene die bet inleverde teruggegeven. 
Het bewijs van stortirig kan. voor bet restee
i-ende bedrag worden ingeleverd.tot voldoening 
aan de -verplichting tot andere stortingen. 

Dw•ngmiddelen natnurlijke 
perSonen. 

29. De natuurlijke persoon, die niet aan de 
haar door deze afdeeling dezer wet opgelegde 
verplichtirigen voldoet, kan tot nakoming daar
van warden genoodzaakt, als ware hetgeen zij 
krachtens deze· afdeeling moet-storteri verschul
digde vermogensbelasting. 

De artikelen 41, 42, 43 en 44- der·wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n•. 223) zijn voor 
zooveel mogelijk van toepassing. 

Dwangmiddeleu rechtsp6rsoncn. 
30. De rechtspersoon, welke niet aan de haar 

door deze afdeeling dezer wet opgelegde ver
plichtingen voldoet, kan tot nakoming daarvan 
genoodzaakt warden als ware hetgeen zij krach
tens deze wet :qioet storten verschuldigde in
komst'enbelasting. 

De artikelen 13, 14 en 15, lste, 2de, 3de, 4de 
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en 5de lid·, der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad 
n•. 22) zijn voor zooveel mogelijk van toepassing. 

DERDE AFDEELING. 

Bepalingen orntrent de dekk:ing van de renfe 
en afiossing der leeni11g of leeningen in deze 

wet bedoeld. 

Betaling van de kosten der 
leaning of leeningen. 

31: De uitgaven voor de rente en aflossing 
der leening, bedoeld in de eerste afdeeling · 
dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
der leening, bedoeld- in de tweede afdeeling 
dezer wet, indien die afdeeling in toepassing 
komt, alsmede de kosten van de uitgifte dezer 
leeningen warden gebracht ten laste van de be
grooting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 
bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staat.Yblad 
n•. 612). 

Dekking van uc kosten der 
leening of leeningen. 

32. Aan de middelen tot dekking der iit
gaven van het Leeningfonds 1914 wordt jaar
lijks, te beginnen me{ het jaar 1916 uit 's Rijks 
Middelen tot dekking der uitgaven, vervat in 
de begrootine: der Staatsuitgaven, toegevoegd 
·een zoodanig. bedrag als noodig is opdat in het 
betrokken jaar uit het fonds, afgezieI1 van de 
ontvangsten als bedoeld in artikel 33c der 
Leeningwet 191{ (Staatsblfld n°. 612), kunnen 
worden voldaan : 

1. de rente van de 5 pet. vrij~villige lee
ning 1914; 

2. de aflossing van ·die leening ten bedrage 
als in het plan van aflossing A, behoorende bij 
de Leeningwet 1914, is vermeld; 

3. de rente en aflossing alsmede de kosten 
van uitgifte der leening of ieeningen in• deze 
wet bedoeld. 

VIERDE AFDEELING. 

Bepalingen van verschillenden aard. 

·Rekening van leeningen. 

33. Van de ontvangsten uit de Ieening, be
doeld in de eerste afdeeling dezer wet, en van 
die uit de Ieening, bedoeld in de tweede afdee
ling dezer wet, indien die afdeeling in toepas• 
sing komt, warden rekeningen afgelegd, welke, 
na door de Algemeene Rekenkamer te zijn op
genomen en gesloten, aan de Staten-Generaal 
warden medegedeeld. 

Vrijstelling van recht van 
zegel en ragistratie. 

34. -Alie stukken krachte~s deze wet op te 
maken en uit· te vaardigen, de af te geven 

quitantiev., zoomede de processtukkeu, vonnis-. 
sen, afschriften van vonnissen betreffende toe
passing v:m deze wet, zijn vrij van zegel en 
worden, voor zoover zij aan de formaliteit van 
registratie onderworpen zijn, kosteloos gere: 
gistreerd. 

Stortingsbewijzen 
le.eningwet 1914 

35. De stortingsbewijzen, uitgegeven krach
tens · artikel 8 der Leeuingwet 1914 (Staatsblad 
n•. 612), zijn waardeloos. 

De stortingsbewijzen; uitgegevcn krachtens 
artikel 8 <l.ezer wet, zijn waardeloos indien de 
tweedA afdeeling niet in toepassing komt. In 
,lit geval\vordt daar~an door den Minister van 
Financien mededeeling gedaan in de Staats
courant. 

lnwerkingtreding. 

36. In artikel 33, onder b, der_ Leeningwet 
1914 (Staafsblad n•. 612) vervallen de woorden 
,,en de terugbetaling". 

Aan het bepaalde onder c van dat artikel 
wordt het volgende toegevoegd: ,,alsmede uit 
cle restitutie van betalingen, welke ten laste 
van de hoofdstukken VI en VIII der Staats
begrooting zijn gedaan uit de in verband met 
de buitengewone omstandigheden toegestane 
buitengewone credieten." 

37. Deze ·wet treedt in· werking met den dag, 
volgende op dien harer afkondiging met-\1it-
1mndering van artikel 36; hetwelk geacht wordt 
in werking te zijn getreden tegelijk met arti
kel 33 der Leeningwet 1914 (Staalsblad n°. 612). 

38. Deze wet kan worclen aangehaald als 
,,Leeningwet 1916." 

Lasten en bevelen, enz. 
G!lgeven te 's-Gravenhage, den 17den Maart 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN-c 

(Uitgeg. 18 Maart 1916.) 

18 Maart 1916. B11:sLUIT, tot. wijziging van 
de Regelingen betreffende het Instituut 
der onderluitenants bij de wapens der in

fanterie, cavalerie en artillerie en bij de 
genietroepen, het Instituut der militaire 
architecten -bij het wapen der genie, der 
onderluitenants bij de militaire admini
siratie en bij den Magazijnsdienst d·er 
intendance en van het wapen der artillerie 
en der genie van het leger in Nederlandsch
In,Ne. 8. 136. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Kolonien vari 25 Februari 1916, Afdeeling 
C2; no. 48'; 

Den' Raad· van State gehoord (ad vies van 
7 }\foart 1916, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 15 M.aart 1916, Afdee
ling C2, no. 16 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art: 1. In· de ,,Regeling. van het Instituut 

der onderluitenants bij de wapens der infanterie, 
cavalerie, artillerie en bij de genietroepen", 
vastgesteld bij• Ons besluit van 13 Mei 1908, 
n°. 59 (Indisch · Staatsblad n°. 468), s,edert her
haalclelijk gewijzigd, laatstelijk bij artikel drie 
van Ons besluit van 13 Juli 1915, n°. 17 (In
disch Staatsblad n°. 580), wordt : 

a: aau artikel 3, § 1, toegevoegd een nieuw 
lid, luidende : 

Het verzoek om ontslag uit den militairen 
dienst kan niet worden afgewezen dan : 

· 1°. in buitengewone gevallen, in Neder
landsch.Jndie ter beoordeeling van den Oo!ll
niandant van. het leger en Chef· v·an het De
partement ·van Oorlog aldaar, in Nederland 
van den Minister van Kolonien· ; 

2°. indien de onderluiteriant· strafrechtelijk 
wordt of zaJ. worderi vervolgd, dan wel. het 
naar aanleiding van eene zoodanige vervolging 
tegen hem gewezen vonnis nog niet· in kracht 
van gewijsde is gegaan ; 

3°. indien de onderluitenant in aanmerking 
zou komen voor eene terugstelling als bedoeld 
in het eerste lid, punt b, van deze paragraaf, 
dan wel voor deg.radatie ; 

b. in artikel 3, § 2, 2de lid, tusschen de 
woorden: 

,,als onderluitenant volbracht" en ,,meetelt" 
ingelascht : ,,in, minderiilg komt van dat dienst
verband en"; 

2. In de ,,Regeling van het Instituut der 
militaire architecten bij het wapen der genie", 
vastgesteld· bij 0ns beslnit_van 20 November 
1903; n°. 25 (Indisch Staatsblad 1904, n°. 131), 
sedert herhaaldelijk gewijzigd, laatstelijk gewij
zigd bij artikel drie van Ons besluitvan 13 Juli 
1915, n°, 17 (Indisch Staalsblad r.0 • 580), wordt: 

a. tusschen het eerste en tweede lid van 
artikel 3, § 1, opgenomen een nieuw ·tweede 
lid. luidende : 

Het verzoek om ontslµg uit den• mi-!itairen 
dienst kan niet worden afgewezen dan : 

1°. in 'buitengewone gevallen, in Neder
landsch-Indie ter beoordeeling van den Com
mandant van het J.,ger ,en Chef van. het · De
partement van Oorlog aldaar, in Nederla,id 
van den Minister van Kolonien ; 

1916. 

2°. indien de milita1re architect strafrech
telijk wordt of zal worden' vervolgd,' dun we! 
het naar aanleiding van. eene zoodanige ver· 
volging tegen hem gewezen vonnis nog niet 
in kracht van gewijsde is gegaa11 ; 

30, indien de militaire architect in aan
merking zou komen voor een ontslag uit zijne 
betrekking als bedoeld in § 2, eerste lid, punt 
b, van dit artikel. dan we! voor degradatie, 

b. bet voorlaatste lid. van § 2 van dit arti
kel aangevuld met de woorden : 

,, met dien verstande, dat. bij verleend eer
vol ontslag de diensttijd als militair architect 
doorgebracht in mindering komt van dat 
dienstverband". 

3. In de ,,Regeling. van bet Instituut der 
onderluitenants bij de militaire administratie"., 
vastgesteld bij Ons besluit van 14- Maart 1913, 
no. 64 (Indisch Staatsblad n°. 376), en !aatstelijk 
gewijzigcl bij artikel drie van Ons besluit van 
13 Juli 1915, n°. 17 (IndischStaatsblad n°. 580), 
wordt: 

a. aan artikel 3, § 1, toegevoegd een ·tweede 
lid, luidende : 

Het verzoek om ontslag uit den. militairen 
dienst kan niet· worden afgewezen dan : 

10. in buitengewone · gevallen, in Neder
landsch-Indie. .ter beoordeeling van den Com
mandant van het leger en Chef van bet De
partement van Oorlog aldaar, in Nederland 
van den Minister van Kolonien ; 

20. indien de onderluitenant-kwartiermees
ter strafrechtelijk wordt of zal worden ver
volgd·, dan wel het naar aanleiding van een 
zoodanige vervolging tegen hem gewezen von
nis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan; 

3°. indien cle- onderluitenant-kwartiermees
ter, in aanmerking zou komen voor eene terug
stelling als bedoeld in het eerste lid, ·punt b, 

van deze paragraaf, dan wel vuor degradatie. 
b. in artikel 3, § 2, 2de lid, tusschen de 

woorden ,,als onderluitenant volbracht" en 
,,meetelt" ingelascht: ,,in mindering komt 
van dat dienstverband en". 

4. In de- ,,Regeling van het Instituut der 
onder,Juitenants bij den magazijnsdienst der 
intenclance en van het wapen· der artillerie 
en der genie", vastgesteld bif Ons besluit van 
14 Maart 1913, no, 64 (Indisch Slaatsblad n°. 
376), laatstelijk_gewijzigd bij artikel drie van 

besluit van.13 Juli 1915,' n°. 17 (Indisch 
Staatsblad n°. 580),. wordt : 

a.' aap ar.tikel 3; § 1, toegevoegd een tweede 
lid, luidende : 

Het verzoek om ontslag uit den militairen 
dienst kan niet worden afgewezeri dan : 

12 
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1°. in buitengewone · gevallen,. in 'Neder
landsch-Indie · ter beoordeeling. van ·den Com' 
mandant· van :het leger en Chef. van het De~ 
partement van Oorlog aldaar, in NPdei:land 
van den Minister van Kolonien ; 

20. indien de onderluitenant-magazijnmees
ter strafrechtelijk wordt of zal worden V'.lr
volgd, dan we! het naar aanleiding van •eene 
zoodanige vervo.lging tegen hem gewezen vol}
nis nog niet in kracht .van gewijsde is gegaan ; 

;Jo. indien de ·onderluitenant-magazijnmees
ter in aanmerking · zou komen voor eene .te
rugstelling als bedoeld in het eerste lid, punt 
b, van deze paragraaf dan we! voor degradatie. 

b. in artikel 3, § 2, 2de lid, tusschen de 
woorden ,,als onderluitenant volbracht" en 
,,ineetelt": ingelaschf: ,,in mindering komt van 
dat dienstverband eri". 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarval} 
afschrift zal warden gezonden aan Onzen Mi
nister van Oorlog, aan den .Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den <ilfaart ·1916. 
· WILHELMINA. 

De ·Minister van Koloni('n, · ,TH .. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 30 ·Maart. 1916.) 

18 Maa'!7t 1916.' •WET; :houdende w1Jz1gmg 
der tabel ·van ,ye·rdeeling der· gemeenten 

,.in klassen;, behoorende. bij de wet op. de 
. personeele·:belasting. S. 137.' 

WrJ .WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in :over.weging genomen, hebben·, 

·dat :het wenschelijk,.is• de .tabel.van:verdeeliilg 
,der. gemeenten in klassen; .Jiehoorende bij de 
wet .. op, de personeele 'belasting; • te, wijzigen. 

Zoo _is het. dat Wij,,den Raad van State, enz. 
Art. 1. lo .de tabel, ,bedoeld bij artikel 5 der 

wet van I6·April·l896:(Staa/sblad n°. 72); zooals 
die' tabel laatstelijk is, gewijzigd bij de wet van 
19 Jupi · 1915 (Staq/sltlacl .n°; 208), wordt -~n 
plaats van ,,Zuiler\". in de 8ste klasse, gelezen : 
·,,Zuilen (bij Utrecht)'.-' in de 3de klasse, ;,Zuilen 
. (middengedeelte)" .in de. 6de klasse,en ,,Zuilen 
(over.ig,,deel)" in .de 7de klasse .. 

2. Deze· wet wordt geacht met 1 J anuari 1916 
in werking te zijn getreden. 
•,. ·Lasten · en. bevelen, .e.n~. 
· .Gegeven te· 's,(lravenhage, ·den 18den Maart 
1916. 

. : WILHELMINA; . 
De Minister van Financiiin, ANT. VAN GrJN. 

(Uit_qeg. 28. Mam·t 1916.) 

18 M aart.1916.; WET, houdende ·vrijstelling 
van successierecht voor verkrijging van, 
eene collectie Oud;Delftsch . aardewerk 
uit de nalatenschap van .Jonkvrouwe L. 
W. F. F. •DE STUERS, douairiere Jhr. Mr. 
J. LounoN. S. 138. 

WrJ. WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten , 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is vrijstelling te verl~enen 
van de betaling van· successierechten, wegens 
de verkrijging uit de nalatenschap van Jonk
.vrouwe LO.UISE .WILHELMINE FRAN<;OISE: 
FELICITE DE STtJERS, douairiere Jhr. Mr. J. 
LOUDON, • van eene collectie Oud-Delftsch 
aardewerk, welke de erfgenamen aan den Staat. 
willen schenken ; 

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

Er zal ·geen recht van successie worden ge
heven · wegens de verkrijging door de erfge
namen van eene collectie Oud-Delftsch aarde
werk uit de nalatenschap van · J onkvrouwe
LoursE WILHELMINE FRAN<;OISE FELICITE 
DE STUERS, douairiere ,Jhr. Mr. J. LOUDON, 
gewoond hebbende te· 's-Gravenhage en over
leden aldaar den 14 April 1915; indien en vool' 
zoover die cqllectie v66r of binnen drie maan
den na- de afkondiging dezer wet do:,r. ge
melde erfgenamen aan den Staat is of wordt 
geschonken. 

Lasten en bevelen,'. enz •. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maarfl. 

1916 .. 
WILHELl\UN A. 

•De Minister van Finaiicien,. ANT. VAN. GrJN. 
De Minister van Staat, 

M·i?iister. van Binne11landsche. Zaken. 
Co:ii.T v. n. LINDEN. · 

(Uitgeg. 4 April 1916.), 

18 Maart 19.16. WET, houdende maatregelen 
die waarborgen.dat Neclerlancl in. voldoende 
mate de bescqikking blijft behouden ovel' 
schepen .. ·s. 139 . 

WIJ WIL:S:ELMINA;ENZ .. ,doen teweten., 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is in· de~tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden : eene regeling 
te treJ',l'en, die: waarborgt, dat Nederland, in 
voldoende mate de beschikkinw blijft behouden 
over schepen ; 

·zoo is het, dat Wij, den.Raad van State; enz • 
Art .. 1. 1. Bet is verboden ee.n schip, dat 

· de Nederla,ndsche vlag voert of in Nederland 
thuis behoort, zonder daaraan · voOrafgaande-
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·schriftelijke toestemming van Onzen :Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel: 

a. aan niet-N ederlanders of naar bet buiten
land; op welke wijze dan ook in eigendom, in ge
bruik of° ter bescliik'.ring over te dragen, of eene 
daartoe strekkende overeenkomst te sluiten; 

b. aan niet,~ ederlanders of naar het buiten
land, op welke wijze dan ook in eigendom, in 
gebruik of ter beschikking over te dragen of 

·te laten overgaan, ter voldoening aan eene 
overeenkomst voor het in werking treden dezer 
wet gesloten ; 

c. uit te voeren, indien het v66r het in 
werking treden van deze wet aan niet-N eder
landers of met bestemming naar het buiten
land op welke wijze dan ook in eigendom, in 
gebruik of ter beschikking was overgegaan. 

2. Onze voornoemde Minister gedraagt zich 
bij het verleenen of onthouden van zijne toe
stemming, in het lste lid bedoeld, naar rege
len, bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld. 

2. 1. Het is• verboden een schip, dat de 
Nederlandsche vlag voert of in Nederland 
thuis behoort, buitengaats of buitenslands te 
brengen zonder eene door of vanwege· Onzen 
.Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
te verstrekken vergunning. 

2. Aan deze vergunning kunnen voorwaar
den verbonden worden. 

3. 1. Overtreding van het in artikel 1, 
· eerste lid, bepaalde wordt gestraft met gevan
genisstraf· van ten hoogste 2 jaar. 

2. Overtreding van het in artikel 2, eerste 
lid, bepaalde wordt gostraft met gevangenis
straf var. ten hoogste 1 jaar. 

3. De feiten, strafbaar gesteld'bij deze wet, 
warden beschouwd als misdrijven. 

4. · 1. Onverminderd de bepalingen van den 
vijfden titel van het Eerste Baek van het 
Wetboek van' Strafrecht wordt als dader van 
de in artikel 3 strafliaar gestelde feiten be-
straft de eigenaar. . 

2. Onder eigenaar worden begrepen degene 
die het beheer over het schip heeft en degene, 
wien het schip in gebruik is gegeven en indieii 
eene naamlooze vennootschap, eene coopera
tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of eene stichting den eigedom, het 
beheer of het gebruik van het schip heeft, 
alle leden van het besiuur. 

3. N iet sirafbaar is de eigenaar, van wien 
blijkt, dat het strafbare feit buiten zijn toe
doen is gepleegd. 

5. De bij deze wet gestelde' strafbepalingen 
zijn toepasselijk op ieder, die zich hetzij binnen, 

hetzij buiten het Rijk in Europa schuldig maakt 
aan eenig ·i~gevolge deze wet strafbaar gesteld 
feit. 

6. 1. Met het_ qpsporen van de feiten, bij 
deze wet strafbaar 'ge·steld, zijn, behalve de bij 
artikel 8 van het Wetbo.ek van Strafvordering 
aangewezen perso'nen, belast de marechaussee, 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
de ambtenaren van de scheepvaartinspectie,'.de 
ambtenaren met de in- en uitklaring belast, 
de ambtenaren bekleed met militair ·gezag, 
aangewezen krachtens artikel 7 van de wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°, 128), de Neder
landsche consulaire ambtenaren en de Neder
landsche koloniale ambtenaren, die daartoe
door de koloniale overheid worden aangewezen. 

2. De door een Nederlandschen consulairen 
of kolonialen ambtenaar opgemaakte processen
verbaal gelden als wettig bewijsmiddel, mits 
zij bevestigd worden door zijn daarin opge-
nomen schriftelijken eed (belofte ). · 

7. . Voor de toepassing dezer wet heeft de 
uitdrukking ,,buitengaats brengen" deze\fde 
beteekenis als die, welke daaraan is toegekend 
in artikel 1, lste lid, van de Schepenwet 
(Staatsblad 1909 n°. 219 en 1912 n°. 305), wor
·den onder ,,schip" begrepen een vaartuig, een 
sleepschip, een dok en elk ander dergelijk 
drijvend voorwerp, worden onder schepen die 
in Nederland thuis beliooren;-verstaanschepen, 
die toebehooren of op 11 Februari 1916 toe
behoorden aan in Nederland· gevestigde eige
naars, alsmede schepen, die na 11 Februari 
19I6 op Nederlandscli.e werven zijn voltooid, 
en worden onder niet-Nederlanders ook ver
staan alle vennootschappen, naamlooze vennoot
schappen en· vereeriigh1gen, die niet voldoen 
aan de eischen, gesteJd· in artikel 2 van de 
wet van 28 Mei 1869 (Staafsblad n°. 96, laat
stelijk gewijzigd in die van 17 · Juli 1911, 
Staatsblad n°._ 213). · 

8. Alie ten · gevolge van deze wet opge
maakte of overgelegde stukken zijn vrij van 
het recht van zegel en vRn de formaliteit van ' 
rigistratie en warden kosteloos uitgereikt. 

9. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Schepenuftvoerwet". 

10. Deze wet ·treedt in werking met in gang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Maart 

1916. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 23 Maart 1916.) 

12"" 
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18 111aart 1916. MrssrvE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin, betreffende 
veiling van hout. 

Mijne aandacht wordt er op gevestigd, dat, 
ten gevolge van de tijdsomstandigheden en de 
hooge prijzen, tegenwoordig abnormaal veel 
hout ,vordt geveld. 

Ten einde in staat te worden gesteld, den 
omvang van dit verschijnsel na te gaan, zou 
het mij aangenaam zijn, indien U H.E.G. aan 
de gemeenten in uwe provincie het verzoek 
wilde richten om, zoodra binnen haar gebied 
eenigszins belangrijke bosschen of beplantingen 
van wegen, dijken, enz. worden geveld, of wor
den verkocht om te worden geveld, hlervan aan 
u mededeeling te doen onder opgave van: , 

a. de soort van het hout; 
b. den leeftij d ; 
c. de oppervlakte · of het !),antal boomen ·; 
d. de bestemming (papierfabricage, lucifers

fabricage, timmerhout, enz.). 
De opgaven zal ik gaarne· dom_~we tusschen

komst ontvangen. 

20 Maart 1916. ARREST vai;i den Hoogen Raad. 
Bij de telastelegging van overtreding van 

art. 41 aanhef en 1°. der Inkwartierings
wet, in welke tel~stelegging de algemeene 
nitdrukking ,,eigendunkelijk" ontbrak, be
vat de omschrijving, dat door den be· 
klaagde tevoren geen mededeeling aan clen 
Burgemeester was gedaan van een wette
lijke reden tot vrijstelling, niet een vol
doende aanduid_ing van alle gevallen, 
waarin de weigering is te beschouwen als 
een ,,eigendunkelijl~e", d. w·. z. als een 
weigering op eigen gezag, naar eigen 
inzicht, zonder zich te storen aan de ten 
deze bestaande wetsvoorschriftim, weshalve 
het feit, zooals het is ten laste gelegd, niet 

· strafbaar is. 

(Inkwartieringswet art. 41 1°.) 

V qorzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

A. v. U., oud 27 jaren, directeur der Crediet
bank en Handelsvereeniging, wonende te 
Oostburg, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te i\Iiddelbµrg 
van den 17 December 1915, waarbij in hooger 
beroep, met verniet_iging van een vonnis van 
den Kantonrechter te Oostburg van . den 
31 Augustus 1915, de requirant werd schuldig , 

verklaard aan : ,,eigendunkelijk weigeren gehee1 
te voldoen aan eene vorclering, hem krachtens 
de Wet van 14 September 1866 (S. 138) geclav,n", 
en-met toepassing van art. 41 1°., de artt. 13, 
14, 17 en 19 der genoemcle wet, art. 10, aanhef 
en 20°., en art. 11 cler Wet van 15 April 1886 
(S. 64) en de artt. 23 en 91 Sr., veroordeeld tot 
eene geldboete van f 50 of vervangende hech
tenis van vijftien dagen (gepleit door Mr. B. A. 
Droogleever Fortuyn, te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal ]\fr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddelen zijn voorgedragen : 
I. ,,Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 216 Sv., 17, 19 en 41 cler Inkwar
ti eringswet : 

a. omdat de Rechtbank den beklaagde heeft 
.veroordeeld, terwijl zij hem had behooren te 
ontslaan van rechtsvervolging, nu het feit, 
zooals het is ten laste gelegd, niet strafbaal" is, 
immers daarbij verzuimd is, als element te 
stellen : ,, ,,dat beklaagde niet reeds een oflicier 
of manschappen in kwartier had" " ; 

b. omdat de Rechtbank in de tiende over
weging stelt, dat de beklaagde aan iedere 
vordering tot inkwartiering had te voldoen, 
ongeacht of deze vqrdering al clan niet overeen
komstig de voorschriften der Inkwartieringswet 
gedaan was, en daarvoor een beroep doet op 
a_rt. 19 tweede lid d~er wet, doch genoemd 
art. 19 alleen betrekking heeft op vorderingen, 
gedaan overeenkomstig de lijst bedoeld in 
art. 17 dier wet en niet op vorderingen, die• 
in strijd met bedoelde lijst gedaan zijn, zooals 
in casu door beklaagde gezegd wordt." 

II. ,,Schending, althans verkeerde toepas
sing van de artt, 211, 221 en 391 in verband 
met de artt. 223, 246, 256, 392, 398, 400, 401, 
406 en 407 Sv., omdat de Rechtbank blijkens 
de negende overweging aangenomen heeft, dat 
beklaagde op 22 Juli 1915 geen oflicier in 
kwartier had op grond van een ambtseedige 
verklaring van den Burgemeester van Oostburg, 
dat de luitenant v. G. van 20 tot 24 Juli 1915 
met verlof uit Oostburg afwezig was, en op 
grond van de verklaring van den luitenant 
v. G., dat hij wel is waar op verzoek van 
beklaagde te Oostburg zijn intrek in een hotel 
heeft genomen, maar de koste}l daarvan zelf 
gedragen heeft, doch die ambtseedige verklaring 
van den Burgem(lester eene verklaring de 
auclitu bevat, daar immers niet de Burgemeester 
maar de compagnies-commandant het verlof 
verleent, en bovendien nit beide verklaringen 
hoogstens slechts kan worden afgel~id, dat 
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genoemde luitenant v. G. op 22 Juli 1915 
met verlof uit 'Oostburg afwezig was, doch 
volstrekt niet, dat hij op 22 Juli 1915 niet 
meer bij beklaagde in kwartier was." 

Het tweede middel zal ik als vormmiddel 
het eerst behandelen. Ik acht het in alle deelen 
ongegrond. De bedoelde opgave van den 
Burgemeester van Oostburg kon op eigen waar
neming van dezen berusten, zoowel wat betreft 
de omstandigheid, dat aan den luitenant verlof 
werd verleend, als wat aangaat het foit. dat die 
Officier elders als in Oostburg verblijf hield. 
Voorts zou m. i. ongetwijfeld, in het algemeen, 
uit de in het middel bedoelde opgaven van den 
Burgemeester en van den luitenant v. G., 
kunnen warden afgeleid, dat laatstgenoemde 
op 22 Juli 1915, niet meer bij beklaagd~ in 
kwartier was, terwijl de vraag, of de Rechter 
dit in deze zaak terecht daaruit heeft afgeleid, 
aan het oordeel van den cassatierechter is ont
trokken. Doch ook afgescheiden van de juist
heid mijner opvatting ten aanzien van deze 
punten, zou het middel niet tot cassatie kunnen 
voeren, omdat de Rechtbank de bedoelde 
opgaven niet heeft doen medewerken bij de 
bewijsconstructie, die in de zesde overweging 
van het bestreden vonnis is opgenomen; doch 
ze slechts bezigt, ter weerlegging .van wat naar 
hare meening als verdediging werd gevoerd. 
Daarbij nu was de Rechtbank in elk geval niet 
gebonden aan de wettelijke bewijsregelen. 

Wat het eerste middel betreft, meen ik dat 
bij onderdeel b. terecht wordt opgekomen tegen 
de meening der Rechtbank, dat aan eene 
vordering tot inkwartiering steeds zou mo,eten 
warden voldaan, onverschillig of deze al dan 
niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
geschiedt en tegen het beroep, dat tot staving 
van die opvatting, op art. 19 der Inkwartie
ringswet wordt gedaan, al kan ik ook het 
namens requirant daartegen aangevoerd argu
ment niet deelen. In art: 19 is sprake van 
bezwaren en van klagten. Eerstgemelde be
treffen de in art. 17 bedoelde lijst, laatst
genoemde de behandeling van de inwoners bij 
de eigenlijke inkwartiering zelve. Onbillijke 
beh'andeling bij eene vordering tot inkwartie
ring geeft nl. grand tot beklag bij Burgemeester 
en W ethouders en wel binnen veertien dagen, 
nadat aan de vordering is voldaari. 

Nu blijkt niet alleen uit niets, dat het woord 
,,onbillijk" hier zou zijn gebezigd in tegen
stelling met onwettig, doch uit de gewisselde 
stukken volgt integendeel, dat zoodanige 
tegenstelling ook allerminst in cl e bedoeling 
heeft gelegen. Reeds bij de toelichting tot 

het ontwerp van wet (Bijl. Hand. 2° Kamer 
1864/65 bl. 246), wordt naast een v_oorbeeld 
van eene vordering, overeenkomstig de lijst, 
een voorbeeld gegeven, van eene, in strijd 
daarmede gedane vordering. De juistheid 
dezer opvatting wordt ook bevesttgd door 
art. 20, hetwelk leert, ,,dat het beroep op het 
gemeentebestuur bij wege · van ,, ,,klagt" ", 
oe strekking heeft om, bij regtmatige klachten, 
den klager zooveel malen van het verschaffen 
van inkwartiering vrij te stellen, als het blijken 
mogt, dat hij daarmede ten onregte is bezwaard 
_geweest". Ik neem dus, anders clan de geachte 
pleiter, aan, dat zoowel bij onrechtvaardige 
als bij onrechtmatige behandeling, c. q. klagt 
zou kunnen warden· gedaan; voor de ontvan
kelijkheid dier klagt is echter noodzakelijk 
- zooals uit den daarvoor gegeven termijn 
en trouwens ook uit de strekking der klagt 
volgt - dat aan de vordering eerst zij voldaan. 

Dat recht van beklag bij de administratie, 
heeft echter niets te maken met de vraag van 
de strafbaarheid eener weigering, om aan eene 
vordering tot inkwartiering te voldoen. Die 
vraag vindt uitsluitend beantwoording in 
art. 41 der wet. Dat artikel nu stelt niet elke 
zoodanige weigering strafbaar, doch alleen die 
welke ,,eigendunkelijk" gcschiedt. Aanvanke
lijk was dit door den ontwerper der wet anders 
bedoeld ; in het oorspronkelijk ontwerp kwam 
het woord ,,eigendunkelijk" alleen voor in 
betrekking tot de weigering, verhindering of 
belemmering van het gebruik der openbare 
wegen enz. (thans art. 41 sub 2°.), doch werd 
elke weigering om te voldoen aan eene vm;dering 
krachtens de wet gedaan, zonder meer strafbaar 
gesteld. Nadat er echter in de 'rweede Kamer 
op was aangedrongen, ,,het bewijs van den 
dolus mains, als een vereischte voor de straf
baarheid, ook voor deze overtrecling tc vor
cleren, wat zou kunnen geschieclen, door het 
woorcl ,, ,,eigendunkelijk" " ook hierbij op 
te nemen", is door de Regeering aan dien aan
drang gehoor gegeven op de door de Kamer 
aangegeven wijze en heeft art. 41 den vorm 
gekregen, die het thans nog heeft (verg. Bijl. 
Hand. 2° Kamer 1865/66 bl. 911 en 1703). 
Het eigendunkelijke der ·weigering is derhalve 
bestanddeel der overtreding. 

Orn strafbaar te zijn, moet dus de weige~ing 
zijn geschied met boos opzet en daar eene 
weigering op zich zelve reeds zonder opzet niet 
we! denkbaar is, zal men het ,,eigendunkelijke" 
eener weigering hierin moeten vinden, dat die 
bovendien is geschied minstens zonder wettige 
reden. 
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. Toetst men nu het in de dagvaarding gestelde 
en bewezen verklaarde aan dit vereischte, dan 
blijkt m. i., dat het ten laste gelegde, dat als 
.bewezen is aangenomen, dit element van het 
strafbaar feit niet bevat. \Vant ook als men 
·zou -willen aannemen, dat het laatste gedeelte 
der dagvaarding, waarin wordt gesteld, dat 
beklaagde op de lijst in aanmerking was ge
bracht voor inkwartiering van een officier of 
twee manschappen en dat door hem -te voren 
geene mededeeling aan den Burgemeester was 
gedaan van eene wettelijke reden tot, vrijstelling, 
door den steller der dagvaarding is_ bedoeld, 
mede.als ontleding van het begrip ,,eigendun-· 
kelijk" niet alleen als feitelijke omschrijving 
van den eisch, dat de vordering gedaan zij 
,,krachtens de wet bet;ekkelijk de inkwartie
ringen" enz., dan. zou toch het begrip ,,eigen
dunkelijk" op die wijze niet volledig in zijne 
bestanddeelen zijn ontleed. Ik behoef tot sta
ving hiervan als voorbeeld, slechts te wijzen 
op art. 14· waaruit o. a. blijkt, dat ingeval van 
besmettelijke ziekte eene weigering tot inkwar
tiering, ook zonder voorafgaande opgave, riiet 
eene ,,eigendunkelijke" zou zijn. Ook eene 
vordering tot inkwartiering, gedaan bij iemand, 
die reeds het; aantal personen waarvoor hij 
·krachtens _de lijst in aanmerking kwam, bij zich 
had ingekwartierd, zou m. i. niet op de wet zijn 
gegrond, mitsdieff eene, weigering- in dat 
geval het kenmerk van boos opzet missen 
(men verg. over boos opzet, Smidt I, bl. 66 
vlg.). 

Als ik dus onderdeel a. van het middel iets 
ruime:i; stel ten aanzien van het gemis van een 
bestanddeel der overtreding, dan pleiter -deed 
en ftaarin mag lezen, dat bij de telastelegging 
is verzuimd te stellen, dat de weigering ,,eigen
dunkelijk" zou zijn geschied, dan houd ik dat 
onderdeel voor g()grond, de aangehaalde arti
keleri voor geschonden. 

Mijne conclusie strekt alzoo tot vernietiging 
van het bestreden vonnis, voorzoover betreft 
de qualificatie, schuldigverklaring, veroordee
ling en bepaling der vervangende hechtenis en 
dat de Hooge Raad het als bewezen aangeno
mene niet strafbaar zal ·verklaren en den be -
klaagde zal ontslaan van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad,_ enz. ; 

Gehoord het verslag. van den Raadsheer 
Gratama; 

Gelet op. de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
cone!. adv.-gen.); 

0., dat bij het aangevallel). vonnis wettig 

en overtuigend bewezen is verklaard hetgeen 
hem bij inleidende dagvaarding was ten laste 
gelegd, en wel, dat hij te Oostburg op 22 Juli 
1915, toen de vaandrig J. C. V. zich bij hem 
vervoegde met een door den Burgemeester 
van Oostburg geteekende _ lastgeving ingevolge 
de Inkwartieringswet, waarbij hem werd opge
dragen dezen vaandrig inkwartiering zonder 
voeding te verschaffen, geweigerd heeft aan 
deze lastgeving tot inkwartiering te voldoen, 
zulks terwijl hij op de lijst, bedoeld in art. 17 
_der Inkwartieringswet in aanmerking kwam 
voor inkwartiering van een officier of twee 
manschappen, terwijl door hem te voren geen 
mededeeling aan den Burgemeester was gedaan 
van een wettelijke reden tot vrijstelling ; 

9., met betrekking tot het tweede middel, 
hetwelk als berustende op een gebrek in den 
vorm der bewijslevering in. de eerst~ plaats 
client te worden onderzocht, dat deze steunt 
op de . in onderling verband en samenhang 
beschouwde aanwijzingen voortvloeiende nit 
beklaagde's erkentenis, de verklaringen van de 
getuigen V. en de B. en de ter terechtzitting 
voorgelezen stukken, zijnde een verklaring 
van Burgemeester en Wethouders van Oostburg 
en een lastgeving aan A. v. U., den requirant, 
door den Burgemeester van Oostburg afgegeven, 
alle welke bewijsmiddelen niet zijn begrepen 
in de bij het middel . genoemde, zoodat dit 
reeds hierom niet kan opgaan ; 

0. ambtshalve, dat volgens art. 41 der · 
Inkwartieringswet niet elke weigering het 
daarbij omschreven strafbare feit oplevert, 
lllaar alleen de ,,eigendunkelijke'.' om te volcloen 
aan eene vordering krachtens de we4 gedaan ; 

0., dat. dit wel niet anders beteekenen kan 
clan het weigeren op eigen gezag, naar eigen 
inzicht zonder zich te storen aan de ten deze 
bestaande wetsvoorschriften, ook wat vorm en 
tijd betreft, en naar welke moet worden beoor
deeld, of de weigering is een gEJrechtvaardigde, 
en de vordering een onrechtmatige en wille
keurige ;· 

0., dat de omschrijving. van het ten laste 
gelegde feit hieraan moet wcirden · getoetst en 

die· omschrijving waarin alleen wordt ver
meld,, dat de requirant den Burgemeester 
geen mededeeling had gedaan van eenige 
we,ttelijke reden · tot vrijstelling, niet wordt 
gevonden eene voldoende aanduiding van. alle 
gevallen, wa_arin de weigering als een •eigen
!lunkelijke in bovenvermelden zin is te be
schouwen nu deze algemeene uitdrukking in 
de dagvaarding ontbreekt, weshalve het feit, 
zooals het is ten laste gelegd, niet is strafbaar ; 
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0., dat alzoo het beroep in cassatie is gegrond 
,en een onderzoek naar de bij pleidooi voor
,gedragen middelen acht,erwege kan blijven ; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Midclelburg den 17 December 1915 in cleze 
zaak gewezen, voorzoover betre~ de qualifi
-catie schuldigverklaring en veroorcleeling ; 

Rechtcloende krachtens art. 105 R. 0. ; 
Ontslaat den requirant van alle rechtsver-

-volging te clezer zake.. (Neel. Jnr.) 

21 lYiaart 1916. BESLUIT tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1904, houclencle 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ Wil;,HELMINA, ENZ. 
Op de voorclracht van Onzen Minister van 

Financien van 17 Maart 1916, n°. 132, afcleeling 
Personeel; 

Hebben goeclgevonclen en verstaan te be
palen: 

Art. I. In Ons besluit van 30 Maart 1904, 
n°. 19, zooals clit bij latere besluiten is.gewijzigd, 
worden de volgencle wijzigingen gebracht: 

1°. "Artikel 40 wordt gelezen: 
Tot rijksklerk zijn benoeinbaar de klerken

.aan de d_irectien, inspectien, controles en ont
vangkantoren, die ·3 jaren als zooclanig werk
-zaam zijn geweest, den vollen ouderdom van 
21 jaren hebben bereikt en voor het ambt van 
'i'ijksklerk, ook lichamelijk geschikt worclen 
.geacht; 

2°. In artikel 43 worden ,,20 jaren" gewijzigd 
iin ,,22 jaren". 

30_ Het laatste lid van artikel 44 worclt 
.gelezen: 

Het aantal rijksklerken der lste en 2de klasse 
te zamen is niet minder clan 450. 

4°. Artikel 45 wordt· gelezen: 
De jaarlijksche bezoldiging van de rijkskler• 

ken cler 3de klasse bedraagt f 570 en wordt 
verhoogd na een dietisttijd als rijksklerk van : 

2 jaren tot f 642 
6 660 

10 · 735 
14 ,, ,, 795 
18 . ~- ,, ,, 855 
22 900. 

De jaarlijksche bezoldiging van de rijkskler
ken der 2de kiasse bedraagt f 660 en wordt ver
hoogd na een diensttijd als rijksklerk van : 

6 jaren tot / 705 
10 810 
14 930 
18 1065. 

De jaarlijksche bezoldiging van de rijkskler
ken der lste klasse. is gelijk aan die der 2de 
klasse en wordt verhoogd na een diensttijd als 
rijksklerk van 22 jaren tot f 1275. 

In bijzondere gevallen kan dr ze laatste 
bezoldiging, na een diensttijd van 26 jaren 
trapsgewijze verder worden verhoogd · tot 
f 1500. 

5°. Het laatste lid van artikel 149 vervalt. 
Art. II. Voor de berekening·.der bezoldiging 

van de v66r het in werking treden van dit 
besluit aangestelde rijksklerken wordt hun 
diensttijd geacht met 2 jaren te zijn verlengd. 

Art. III. Voor de berekening der bezoldi
ging van de na het m werking treden van dit 
besluit aangestelde rijksklerken wordt met 
diensttijd als rijksklerk gelijkgesteld, de tijd 
gedurende welken de ambtenaar !anger clan 
3 jaren 1s werkzaam geweast als particulier klerk 
op airectien, inspect1en, controles of ontvang
kantoren, voor zoover die meerdere tijd valt in 
het tijdvak nadat de klerk den vollen ouderdom 
van 21 jaren had bereikt en voordat hij dien van 
23 jaren had overschreden. 

Art. IV. Artjkel III vervalt op 1 April 1918. 
Art. V. Dit besluiti traedt in werking op 

1 April 1916, met uitzondering van artikel I, 
sub 3°., waarvan de inwerkingkeding wordt 
bepaald op 1 Januari 1917. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan ,de Algemeene Reken
kamer . 

's-Gravenhage, den 2lsten Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financien, ANT. v. GrJN . 

22 Maart 1916. BESLUIT, houdencle machti
ging tot uitgifte van schatkistbilj etten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 

_4 April 1870 (Sta,itsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Slaats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 140. 

22 Maart 1916. BESLUlT houdende beslis~ing, 
dat de bepaling eener verordening, mede
brengende dat aan de onderwijzers, die 
onder de wapenen zijn, na een jaar gcenerlei 
wedde nit de gemeentekas meer zal worde11 
betaalcl, onbillijk en niet voor goedkeuring 
vatbaar is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkcncle op het beroep, ingestelcl door 

J. I. van Leusen, hoofcl cler openbare lagerc, 
school te Hummelo, gemeente Hummelo. en 
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Keppel tegen het besluit -van Ged~puteerde 
Staten van Gelderland van 5 ~Iei 1915, n°. 44 
L. 0., waarbij goedkeuring is verleend aan het 
besluit van den Raad der gemeente Hummelo 
en Keppel, v0n 9 Februari 1915, n°. 4, strek
kende o. a. tot aanvulling van art. 3 der Ver
ordening betrekkelijk het lager onderwijs in 
die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Maart 1916, n°. 428; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat; Minister van Binnenlandsche Zaken van 
16 Maart 1916, no. 3377, Afd. 0. ; · 

0., dat de Raad van Hummelo en Keppel op 
9 Febru0ri 1915 heeft besloten : 

a. Het raadsbesluit van 1 December 1914, 
n°. 3, in te trekken; 

b. Aan artikel 3 der verordening betrekkelijk 
het lager onderwijs in de gemeente, vastgesteld 
bij Raadsbesluit 27 Februari 1908, n°. 11, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 10 Juni 1908, n°. 104, ge
wijzigd bij Raadsbesluit van 22 Augustus 1912, 
n°. 10, en bij Raadsbesluit van 7 October 1912, 
n°. 8, goedgekeurd bij b°3sluit van Gedeputeerde 
Staten van 23 October 1912, n°. 7, een nieuwe 
alinea toe te voegen, luidende : 

,,Onderwijzers, die krachtens militie, land
weer- of landstormwet onder de wapenen moe
ten komen, wordt daartoe verlof verleend. 

De jaarwedde wordt, van de onderwijzers: 
1e. die voor de eerste maal of in gewone bij 

den krachtens eene vrijwillige verbintenis bij 
het reservekader onder de wapenen zijn, ten 
voile ingehouden ; 

2e. niet verkeerende -in het geval sub 1 en 
niet den rang van onderofficier of hooger be
kleedende, uitgekeerd als volgt : 

a. Onderwijzers-kostwinners gedurende een 
jaar; 

b. Onderwijzers-niet-kostwinners gedurende 
de eerste zes maanden, dparna de volgende zes 
maanden voor de helft. · 

,,De jaarwedde van de onderwijzers niet ve.r
keerende in het geval sub 1 en den rang van 
onderofficier of hooger bekleedendP, wordt ge
durende een maand ten voile uitbetaald en 
daarna gekort, hetgeen zij als ond-,rofficier of 
in hooger rang aan tractement ontvangen, met 
dien verstande, dat aan deze onderwijzers 
nimmer !anger dan een jaar wedde uit de ge
meentekas zal worden betaald. Aan onder
wijzers, aan wie overeenkomstig het advies van 
den gemeente-geneesheer een verlof wegens 
ziokte wordt toegestaan, wordt <lit verlof met 

behoud cler jaarwedde, niet !anger verleend 
dan gedurende twaalf achtereenvolgende maan
den. Blijkt na het verstrijken van de twaa]f 
achte~eenvolgende maanden in bet vorig lid 
bedoeld, uit een rapport van den geneesheer, 
dat de onderwijzer nog niet in staat is zijne 
werkzaamheden te hervatten, dan kan hem 
wederom voor ten hoogste twaalf maanden 
verlof worden verleend, met dien verstande 
echter dat van de jaarwedde van den ·onder
wijzer aan wien verlof wordt toegestaan, tot een 
bedrag gelijk aan de helft van zijne jaarwedde 
worcle ingehouden, betgeen ten behoeve van 
zijn plaatsvervanging als salaris door de ge
meente moet worden uitbetaald. Dit besluit 
wordt geacht te zijn ingegaan op 1 November 
1914"; 

dat Gedeputeerde Staten tegen deze regeling 
bezwaren hebben aangevoerd, doch de Raad 
zijn besluit 1,eeft gehandhaafd en Gedeputeerde 
Staten daarop den 5 Mei 1915 het raadsbesluit 
hebben goedgekeurd; 

dat J. I. van Leusen, hoofd der openbare 
lagere school te Hummelo, tegen dit besluit 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat-hij als onderwijzer
kostwinner door de wijziging der gemeente
verordening na 31 Juli 1915, dan nog in mili
tairen dienst zijnde, in groote onzekerheid ver
keert omtrent het onderhoud van zijn gezin ; 
dat de gemeente geen tijdelijke leerkracht heeft 
aangesteld; dat de· gemeente voor adressant 
weinig onkosten heeft te maken en er dus 
financieel voordeel bij heeft daar het minimum
salaris door het Rijk uitgekeerd wordt ; dat 
door deze wijziging adressant verplicht is zijn 
geheele traktement van sergeant aan zijn gezin 
af te staan voor noodzakelijke levensbehoeften, 
terwijl hij voor eigen onderhoud en verdere 
onkosten verbonden aari zijne functie en het 
!even buiten zijn gezin, geen tegemoetkoming 
ontvangt, dus als sergeant leeft op kosten van 
zijn gezin, dat toch reeds een moeilijken tijd 
doormaakt; dat onderwijzers-kostwinners be
neden -den rang van onderofficier hun soldij 
behouden en dus in gunstiger conditie verkeeren 
dan adressant, die moeite deed een rang in het 
leger te bereiken ; ,.].at. hij in veel ongunstiger 
conditie verkeert dan zijn collega's, die niet een 
rang bereikten of we! een rang beneden dien van 
onderofficier, daar zij door de gemeente het 
eerste jaar niet gekort worden; dat de veror
dening l November 1914 heet in werking te 
treden; ' 

0., dat de bepaling der verordening mede 
brengende dat aan de onderwijzers die onder de 
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wapenen -zijn na een jaar geenerlei wedde uit 
de gemeentekas meer zal worden betaald, on
bi!lijk is en derhalve de verordening .in dien zin 
behoort te worden gewijzigd dat de regeling 
geldt zoolang de onderwijzers verplicht zijn 
onder d_e wapenen te blijven ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van de door 

den Raad der gemeente Hummelo en Keppel 
bij besluit van 9 Februari 1915, r 0 • ·4, aange
bracbte aanvulling, in artikel 3 der varordening 
betrekkelijk het lager onderwijs in die_gemeente 
te bepalen j: • 

'r. dat sub 2° gelezen wordt : 
2•. niet verkeerende in bet geval sub 1° en 

niet den rang van onderofficier · of hooger b"
kleedende, uitgekeerd a.ls volgt : 

a. onderwijzers-kostwinners geheel; 
b. onderwijzers-niet-kostwinners gedurende 

de eerste zes maanden geheel, daarna voor de 
helft; 

II. dat vervallen de woorden : met dien ver, 
stande, dat aan deze onderwijze1s nimmer 
!anger dan een jaar wedde uit de gemeentekas 
zal worden betaald ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

23 M aai·t. 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
een onderdeel van· de Tabel, beboorende 
bij het Reglement voor de Koninklijke 
Milit:iire Academie, tevens houdende 
machtiging om voor den duur Yan den ab
nor'malim toestand, voortvloeieqde uit de 
mobilisatie 1914, af te wijken van onder
scbeidene bepalingen van dut Reglement. 
s. 141. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onze· Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 9 l!'ebruari'l916, 

· Ude Afd., n°. 25 en ·van 11 Februari 1916, 
Afdeeliug 01 , n°. 1; 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
7den Maart 1916, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
:Ministers van 15 Maart 1916, Ude Afd., n°. 120 
en van 21 llfaart 1916, Afdeeling ci, n°. 7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be_. 
palen : 

Artikel Een. 

In de Tabel behoorende bij het Reglemen t 
voor de Koninklijke Militaire Academie, vast
gesteld bij Koniuklijk Besluit van 7 Juni-1912 

(Staatsblad no. 186), wordt sub D. ,, Vast nii~ 
litair · personeel be11ede11 den ojficiersrang" ach
ter bet in de tweede kolom voorkomende 
,,Sergeant-Majoor" - naast ,.Administrateur 
der Compagnie Oppassers" in de eerste ko
lom - eene noot (Sa) geplaatst, terwijl in de 
kolom ,,Bijzondere Bepalingen" van die Tabel 
wordt toegevoegd ·: 

,,(Sa) kan ook Adjudant-onderofficier zijn." 

Artikel Twee. 

Onze Minister van Oorlog is gemacbtigd 
om. voor den duur van den buitengewonen 
toestand, voortvloeiende uit de mobilisatie 
1914, af te wijken van de hierna vermelde 
Artikelen of gedeelten van Artikelen van bet 
Reglement voor de Koninklijke Militaire Aca
demie, te weten : 

Artikel 1, eerste zinsnede, 
Artikel 5, eerste zinsnede, 
Artikel 6, 
Artikel 7, laatste zinsnede, 
Artikel 8, eerste en derde zinsnede, 
Artikel 10 en 11, 
Artikel 13, het gestelde on.der 2°. in de. 

tweede zinsnede, 
Artikel · 15, eerste, tweede en derde zinsnede, 
Artikel 19, 20, -26, 29 en 57, 
Artikel 62, snb 7° b., 
Artikel 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 7/j, 76, 79, 80 en 81, 
Artikel 83, laatste zinsnede,. 
Artikel 89, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, lll, 112, 113, 114 en 115. 

Artikel Drie. 

Onze Minister van Oorlog is gemacbtigd, 
overigens van het Reglement vooi' de Konink
lijke Militaire Academie af te wijken voor 
zoover dit · gedurende den bi1itengewonen toe
stand voortvloeiende :uit de mobilisatie 1914; 
noodzakelijk zal blijken. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolo
nien zijn, ieder. voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoer.ing van dit Besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
"Staatscourant zaL worden,geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aari den Raad 
van State. 
· 's-Gravenhage, den 23sten Maart ·1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uifge,q. 29 Maart rn16,) 
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23 1lfaart _1916,. Bii:SLUIT, tot nadere wijziging 
en aanvulling van het bij Koninklijk be
sluit van 15 ,Tuli 1912 (Staatsblad n•. 268) 
aangevulde l{ oninklijk besluit van 30 J uni 
1909 (Staatsblad n°. 207), waarbij worden 
aangewezen de buitenlandsche- instellingen 
en technische hoogescholen, bedoeld in 
art. 120 der Hooger-onderwijswet, alsmede 
diploma's en getuigschriften,. bedoeld .in 
dat wetsartikel _ en de daaraan verbonden 
vrijstellingen worden omschreven. S. 142. 

WrJ'WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voo~dracht van Qnzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 4 .ll'ebruari 1916, n°. 635/3, Afdeeling On-
derwijs; · 

Gelet op artikel 120 der Hooger-Onderwijs: 
wet; 

Gezien Onze besluiten van 30 J uni 1909 
(Staatsblad n•. 207) · en 15 Juli 1912 (Staats· 
blad n•. 258) ; 

Mede gezien de advie:r.en van den Senaat 
der Technische Hoogeschool te Delft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart· 19i6, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 16 J\faart 1916, 
n•. 3500, afdeeling Onderwijs ; 

Habben goedgevonden ·en verstaan: 
te bepalen ·: 
A'rt. I. Na artikel 8 van Ons ·besluit vah 

30 Juni 1909 (Staatsblad n°. 207), zooals dat 
seciert is gewijzigd; worden ingevoegJ. ze,en 
nieuwe artikelen, luidende als volgt : 

Art. 9. 1. De bezitter van het diploma van 
met gocd gevolg afgelegd ,,second year exami
nation" (mining and metallurgical course of 
mechanical, electrical and civil engineering 
course) van de ,,South African School of Mi
nes and Technology" te Johannesbw·g wordt 
vrijgesteld : 

a. van de theoretische en toegepaste n:1tuur. 
1,mnde en van het handteekenen bij het afleggen 
van het propaedeutisch e.,:am·en ter veriuijging 
van het diploma van civiel•ingenieur, bedoeld 
in art. 8 van Ons beslujt van 4 Juli 1905 (Staats
blad n°. 227) ; 

b. van de :r.uivere en toegepaste wiskunde 
en van de theoretische en toegepaste natuurkun• 
de bij het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van 
bouwkundig ingenieur of architect, bedoeld 
in art. 9 vi.n, genoemd besluit ; 

c. van de :,;uivere en toegepaste wiskunde, 
van· de theoretische en toegepaste mechanica 
en van het handteekerien bij het afleggen van 

het propaedeutisch e:i.amen ter verkrijging van 
het diploma van scheikundig ingenieur of 
technolo0g, bedoeld in art. 13 van genoemd 
besluit; 

d. van de :r.uivere en toegepaste wiskunde, 
van de theoretische• en toegepaste natuurkun
de en van het handteekenen bij het a:fleggen 
van het propaedeutisch examen ter verkrijging 
van het diploma van mijningenieur, bedoeld 
in ·art 14 van genoemd besluit. 

'.l. de bezitter van het diploma van met goed 
gevolg afgelegd ,,second year examination" 
(mining and metallurgical course) van de in 
het eerste lid genoemde school wordt boven
dien vrijgesteld van de delfstofkunde bij het 
a:fleggen van het propaedeutisch examen ter 
verkrijging van het diploma van scheikundig 
ingenieur of technoloog, bedoeld in art. 13, 
en bij hot afleggen :van • het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van 
mijningenieur, bedoeld in art. 14 van genoemd 
besluit. 

Art. 10. De bezitter van het diploma van 
met goed gevolg afgelegd ,,third year exa
mination" (mining and metallurgical course) 
van de ,,South African School of •Mines and 
Technology" te Johannesburg wordt vrijge
steld van het propaedeutisch examen ter ver
krijging van het diploma van mijningenieur, 
bedoeld in art. 14 van Ons besluit van 4 Juli 
1915 (St'aatsblad n°. 227) en bovendien van de 
theoretische mechanica, van de delfstof- en 
aardkunde, van de mijnkl).nde en van de me-

. tallurgie bij het a:fleggen van het candidaats
examen ter verkrijging' van genoemd diploma. 

Art. 11. De bezittter van het diploma :van met 
goed gevolg afgelegd ,,third year examination" 
(chemical technology course) van de ,,South 
African School of Mines and Technology" 
te Johannesburg wordt vrijgesteld van he·t pro
paedeutisch examen ter verkrijging van het 
diploma van scheikundig ingenieur of techno
loog, bedoeld in art. 13, en van het propaedeu
tisch examen ter verkrijging van het diploma 
van mijningenieur, bedoeld in art. 14 van Ons 

. besluit van 4 J ulf 1905 (Staatsblad no. 227'). 
Art. 12. De bezitter van het diploma van 

met goed gevolg afgelegd ,,third year exami
nation" (civil engineering course) van de 
,,South African School of Mines and Techno
l~gy" te Joh'annesburg wordt vrijgesteld van 
het propaedeutisch examen ter verkrijging 
van het diploma van civiel-ingenieur, bedoeld 
in art. 8 en van het propaedeutisch examen 
ter verkrijging van het diploma van bouw• 
kundig ingenieur of · ar.chitect, bedoeld in 
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art. 9 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad n°, 227). 

·Art. 13. De bezitter van het diploma van met 
goed gevolg afgelegd ,,third year examination" 
(mechanical and electrical engineering course) 
van de ;,South Afdcan School of Mines and 

-Technology" te Johannesburg wordt vrijgesteld 
_van het propaedeutisch examen ter verkrij-

• ging van het diploma van werktuigkundig 
ingenieur, bedoeld in art. 10 en van het pro
paedeutisch examen ter verkrijging van het 
diploma van· electrotechnisch ingenieur, be
doeld in art. 12 van Ons besluit van 4 Juli 
1905 .(Staatsblad n°, 227). 

Art, 14. De bezittP.r van het liiploma van 
met goed gevolg afgelegd ,,third ye:ir exami
nation" (mechanical ·and electrical engineering 
course) van de ,,South African School of Mi
nes and Technology" te Johannesburg wordt 
vrijgesteld van de zuivere en toegepaste 
wiskunde van de theoretische en toegepa~te 
natuurkunde en van het handteekenen bij het 
afleggen van het propaedeutisch examen · ter 
verkrijging van het diploma van scheeps
bouwkundig ingenieur, bedoeld in art. 11 van 
Ons besluit van 4 Juli 1905. (Staatsblad n°. 227). 

Art. 15. De. bezitter van het diploma van 
met goed gevolg afgelegd ,,fourth y_ear exa
mination" (chemical technology course) van 

. de ,,South African School of Mines and Tech
nology" te Johannesburg wordt vrijgesteld van 
de scheilrnnde bij het afl.eggen van het can
didaatsexamen ter verkrijging van het diplo, 
ma van scheikundig ingenieur of technoloog, 
bedoeld in art. 13, en bij het afl.eggen van het 
candidaatsexamen ter verkrijging van het di
ploma van mi,iningenieur, bedoeld in art. 14 van 
Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227). 

Art. II. In artikel 17 van Ons besluit, be
doeld in den aanhef van art. I, wordt in de 
plaats van .de woorden : ,,l'examen oral de
finitif de l'ecole de mecanique industrielle" 
gelezen: hetzij ,,l'examen definitif de l'ecole de 
mecanique industrielle", hetzij ,,l'examen oral 
definitif de l'ecole de mecanique industrielle 
pour ingenieurs mecaniciens". 

Art, Ill. Aan · art. 19 · van Ons besluit, 
bedoeld in den aanhef van art. I, worden 
toegevoegd de woorden : of van ,,l'examen 
oral definitif de l'ecole de mecanique indu
strielle pour ingenieurs electricians" aan de 
,,ecole polytechilique federale" te Zurich. 

Art. IV. De artt. 9 tot en met' 29 van Ons 
besluit, bedoeld in den aanhef van art. I, 
worden onderscheidenlijk de artt, 16 tot en 
_met 36. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zake·n is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal warden geplaatst en 
waarvan · afschrift·-~al worden gezond~n aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uit,qeg. 6 April 1916.) 

23 Maart 1916. BEsLUI_T, tot nadere wijziging 
en aanvulling van het bij Koninklijk be
sluit van 11 Juli 1913 (Staatsblad n°. 325) 
aangevulde Koninklijke besluit van 30 Juni 
1909 (Staatsblad n°, 208), waarbij worden 

. aangewezen de buitenlandsche instellingen 
van onderwijs. of onderzoek, bedoeld in 'arti
kel 125 der Hooger-onderwijswet. S. 143. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen M.inister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 4 Februari 1916, n°, 635/3, afdeeling On
derwijs; 

Gelet op art. 125 der Hooger 0onderwijswet, ; 
Gezien Onze besluiten · van 30 J uni 1909 

(Staaf,9blad n°. 208) en 11 Juli 1913 (Slaatsblad 
no. 325); 

Medegezien het advies van den 8enaat der 
Technische Hoogeschool te Delft van 2 Juli 
1915, n°. 32; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 M~art 1916, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Muart 1916, n°. 3500, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
In· artikel 1 van Ons besluit van 30 J uni 

1909 (Staatsb/ad n°. 208), zooals dat sedert is 
gewijzigd, wordt in de plaats van de woorden 
,, ,,of van de ,,Transvaal University College" 
te Johannesburg" " gelezen ,, ,,of van het 
,,Transvaal University College" of de daarvoor 
in de plaats getred,en ,,South African School 
of _Mines and Technology" te Johannesburg" ". 

Onze Minister -van Binnenlandsche Zaken 
is belast met ue uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsbl;,d zal 'warden geplaatst en 
waarvan afschrift zal warden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten }\faart 1916. 
. WILHEL:\IINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binne,il. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 6 April 1916.) 



1916 23 MAART. 188 

23 Maart 1916. MrssrvE van d,n :Minister van 
Binnerilandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten, betreffende baksteen-in
dustrie. 

Uit verschillende berichten en rapporten is 
· mij gebleken, ·dat hier te lande groote partijen 

Belgische ·steen worden ingevoerd en tegen 
bijzonder !age prijzen worden geleverd. 

Een gevolg hiervan is, ·dat het product der 
Nederlandsche nijverheid, d~ Nederlandsche 
baksteen, onverkocht blijft, wat leidt tot 
werk!oosh:eid in onze bakstaen-industrie. 

Blijkens het oordeel van bevoegde deskun
digeri wordt bij aanschaffing van buitenlandsche 
steen we! een financieel voordeel verkregen, doch 
weegt dat vaak niet op tegen het verschil in 
gehalte .tusschen de binnen- en buitenlandsche 
steensoorten. De buiteruandsche baksteen kan 
toch naar het oordeel van die deskundigen in 
gebruikswaarde niet gelijkges_teld worden met 
de Nederlandsche baksteen, mits deze naar den 
aard harer bestemming in hare verschillende 
soorten wordt toegepast en gJkeurd. 

Daarbij komt dat het noodig schijnt om bij 
bouw met Belgische steen een specie te bezigen 
van sterker samenstelling dan hier te lande ge
bruikelijk is. 

Ik meen goed te doen met hier te laten volgen 
wat mij omtrent de technische nadeelen, aan 
het gebruik van Belgische steen verbonden, 
wordt gerapporteerd: 

,,Gewoonlijk wordt de metselsteen uitsluitend 
beoordeeld naar de hardheid ; hetgeen in een 
technischen term neerkomt op de drukvastheid. 
Bij vergelijking op dien voet van de Belgische 
steen met de Nederlandsche steen gemaakt uit 
klei, zal men tot de conclusie komen, dat zelfs 
goedkoope · Belgiscbe steen tamelijk we! gelijk
waardig is met Nederlandsche steen vari middel
matige hoedariigheid. Hierbij wordt echter 
veelal uit het oog verloren, dat in het bijzonder 
hier te lande, waar men bij den huizenbouw: 
muren maakt belangrijk dunner dan in het 
algemeen in het buiteruand gebezigd worden, 
de hoedanigheid van steen voor dezen bouw 
in de eerste · plaats moet beoordeeld worden 
naar de vraag, of steen zich gemakkelijk inet 
de hier te lande gebruik0lijke specie tot een goed 
geheel verbindt. De gladde oppervlakte van 

. de Belgische steen in tegenstelling met de N eder
landsche uit .k]ei gebakken materiaal, is de oor
zaak, dat deze verbinding veel minder goed is. 
Gebruikt men, zooals hier te lande veelal bij 
huizenbouw geschiedt, specie, alleen uit ·kalk 
en zand bestaande, dan zal het gevaar bestaan, 
dat wordt een versch gemetselde muur aan een 

hevige regenbui blootgesteld, de specie bij 4et 
ge bruik van Belgische steen uit de voegen regent. 
Is deze ·muur een buitenmuur, dan wordt -hij 
gewoonlijk we! afgevoegd, <loch zulks kan niet 
verhinderen, dat deze blijvend water doorlaat, 

,,Is de van Belgische steeri gemetselde mum· 
een birinenmuilr, dan zal het vermelde euvel · 
een mindere hechtheid van den bouw veroor
zaken, die :moeilijk of zelfs ih ltet geheel uiet 
te herstellen is. 

,,De Rotterdamsche bouwverordening schrijft 
dan ook voor, dat, worden de muren opgemet
seld van andere dan in Nederland uit klei ge
bakken steen, een specie moet gebezigd worden, 
waarvan de sterkte door Burgemeester' en Wet
houders, in •ahvijking van die, welke bij de ver
ordening bepaald is, wordt gesch:reven. Deze 
specie wordt dari altijd belangrijk sterker 
bepaald. Zij wordt daardoor duurder; de 
aldus gebouwde muur die van dezelfde qualiteit 
als een van Hollandsche steen, doch met 
slapper(l specie kan gebtmwd worden, verschilt 
echter niet noemenswaard in prijs met eell' in 
laatstgenoemde steen opgetrokkene. 

,,Het verdient in hooge mate aanbeveling, 
om, wordt Belgische steen toegepast voor 
huizenbouw, zicli er rekenschap van te geven, 
of, wordt de· specie van sterker samenstelling 
gemaakt, als voor ctit materiaal passPnd kan 
worden geoordeeld, er nog wel eenige besparing . 
uit het gebruik van buitenlandsche steen voo])t
vloeit." 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie en er 
daarbij ten zeerste, namens mij, op aan te 
dringen, dat zoowel in het · belang van een 
solieden bouw als van de Nederlandsche bak
steen-industrie bij werken, waarvan d, bouw· 
geheel of gedeeltelijk, direct of indirect uit de 
openbare geldmiddelen wordt bekostigd, het 
gebruik van Belgische steen niet worde toe
gelaten. 

Voor zoover van wege mijn Departement 
voor den bouw van dergelijke werken gelden 
beschikbaar moeten worden_ gesteld, wordt het 
gebruik van Belgische steen daarbij bepaald 
verboden. 

Voor zoover zeer bijzondere omstandigheden · 
in eenig geval bij uitzondering tot het gebruik 
van·Belgische steen zouden moeten doen beslui
ten, moet daartoe vooraf mijne tbestemming 
worden gevraagd. 

De 1vlin. vanStaat, Min. van Binnenl. Zaken, 
Voor den M.inister, 

De Secretar·is-Generaal, J. B. KAN. 
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24 Maart 1916. BE.SLUIT, houdende verbod van. 
uitvoer van a/le rnet sHiker bereide goedere11. 
s. 144. 

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

den Staat noodig is, den uitvoer van alle met 
~uiker bereide goederen te verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 844); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van L~ndbouw, Nij
verheid en Handel van 15 Maart' 1916, Kabi
net, Litt. R36 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1916, n°. 89); 

Gezien het nader -rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 22 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. F 41 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ee11i_q "'Artikel. 
De uitvoer van alle met suiker bereide 

deren is v.erboden van den dag der afkondi
ging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van 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 geplaat~t en waarvan afschift 
zal worden 'gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den :M~ten Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De ;J,[inister van Oorlog, BosBOOM. 
De Ministe,· van Financii!n,

ANT. VAN. GIJN. 
De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. ~4 Maart 1916.) 

24 Maart 1916. BESLUIT van den Minister van 
Bui tenlandsche Zaken, houdende vast
stellen van regelen, waarnaar de betrokken 
autoriteiten zich bij het' afgeven van ver
blijfscertificaten aan Belgen en het viseeren 
van Belgische pass_en voortaan Jiebben te 
gedragen. , 

a. Verblijfscertificaten. 
Er is reden, geen verblijfscertificateD af te 

geven dan na ee'n verblijf van acht dagen. 
Zoo'n certificaat veronderstelt een verblijf van 
eenigen tijd. Heeft de betrokkene' niet ge
durende eenigen tijd in eene plaats vertoefd, 
dan heeft hij op een verblijfscertificaat geen 

recht en moet veeleer als doortrekkende Belg 
warden behandeld. 

b. Hef stellen van een visu1n op Belgische 
passen. 

Doortrekkende Belgen van 18-30 jaar 
moeten voorzien zijn van een paspoort, afge
geven door een der Belgische consulaten in de 
zuidelijke provincien of te Rotterda1n. Dit wil 
niet zeggen, dat de gemeentelijke autoriteiten 
in de overige provincien geen visum op een 
Belgisch paspoort geven mogen, hetzij op een 
paspoort van iemand van 18-30 jaar, hetzij 
op een paspoort van iemand van anderen leef
tijd. De autoriteiten in de vertrekhavens zul
len hebben te beoordeelen in hoeverre zij met 
een paspoort, in de noordelijke provincien a,fge
geven en geviseerd, genoegen kunnen nemen. 

Het is in hooge mate wenschelijk, d<.1t de 
autoriteiten _zich voor het viseeren van Belgische 
paspoorten als regel stellen, het visum niet te 
weigeren tenzij hiervoor een. gegronde reden 
bestaat. 

Noodelooze last voor Belgen, die uit Neder
land willen vertrekken en zich daartoe in het 
bezit willen stellen van papieren, welke · hun 
moeilijkheden in· de vertrekhavens kunnen 
besparen, moet zooveel mogelijk worden voor-
komen. · 

Het nauwlettend toezicht, noodzakelijk om 
het vertrek van Belgische gein teriieerden te 
beletten, wordt uitgeoefend te Vlissingen 
en Rotterdam. 

De autariteiten elders zullen aan Belgen, 
die de noodige papieren voor vertrek wen
schen, geen moeilijkheden in den weg moeten 
leggen zonder bijzondere redenen. 

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

24 Maart 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het bij de waardebepaling van den te 

onteigenen grond rekening ho.uden met 
het gedeelte (3/4) • dat in de toekomst voor 
straat is bestemd en dat dus door een ge
gadigde niet te gelde zou kunnen worden 
gemaakt, leidt niet tot die in het cassatie
middel gewraakte en ook wettelijk onaan
nemelijke uitkomst, ,dat-een dee,l van den 
grond om niet moet worden afgestaan, 
waar immers de ten siotte vastgestelde 
schadeloosstelling wordt t?egekend voor 
het geheel, dus ook voor het tot straten
aanleg -bestemde gedeelte. 

De gti~f dat de R_echtbank bij de bereke
ning van het voor straat. bestemde gedeelte 
heeft rekening gehouden met een in het· 
tijd.vak van art. 92 Ont. wet nog niet Kon. 
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goedgekeurd, bij raadsbesluit vastgesteld, 
bebouwingsplan, in plaats van rriet het 
veronderstelde gemiddelde van art. 27 der 
Woningwet, is eveneens ongegrond, omdat 
de waardebepaling der Rechtbank niet, be
rust op het Raadsbesluit zelf, maar daarop, 
dat een gegadigde · bij het doen van een 
bod rekening zou houden met de groote 
- volgens de Rechtbank aan zekerheid 
grenzende - kans, dat het voor straat 
aangewezen gedeelte werkelijk zou blijken 
niet voor ~ebouwing in aanmerking te 
komen. 

(Onteigeningswet art. 92.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P_. L. Nelissen. 

De Staat der _Nederlanden, woonplaats heb
bende te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie van 
een vonnis der Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
op 14 Februari 1916 tusschen partijen gewezen, 
(N. J. 1916 bl. 213 Red.), advocaat Mr. J. H. 
Telders, gepleit door Mr. W. Thorbecke 

tegen: 
den Burgemees+er van Amsterdam, in die hoe
danigheid namens die Gemeente . optredende, 
verweerder in cassatie, advacoot Mr VY. A. 
Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal :Mr. 
Tak. 

had moeten hebben en deze opbrengst nevens 
die van den te bebouwen grond geschat had 

· moeten worden." · ' 
IL ,,Schending of verkeerde toepassing van 

de artt. 40, 41, 77, 79, 92 der Onteigeningswet, 
1, 3, 26, 27 28, 51 der Woningwet, door het 

· Raadsbesluit van 3 April 1912 in aanmerking 
te nemen bij de begrooting der schadeloos
stelling, hoewel dat Raadsbesluit tijdens het 
tijdperk, bedoeld in art, 92 der Onteigenings
wet nog niet door de Kroon was goedgekeurd." 

Blijkens het slot der vijftiende overweging 
heeft de Rechtbank het beginsel willen toe
passen, dat in art. 92 der Onteigeningswet ter 
bepaling van den werkelijken prijs van ~enig 
te onteigenen goed. wordt aangegeven en zij 
meende daartoe niet bet'er te kunnen geraken 
clan door van de grootte der terreinen het ge
gedeelte voor openbare wegen bestemd af te 
trekken en aan het alscl.an overblijvende bouw
grondwaarde toe te kennen die, vermindert 
inet de kosten yan ophooging, rioleering, be
·strating en transport en met die van afkoop 
van. polderlasten en renteverlies, de schade
loossteliin:g' zou geven, waarop de onteigende 
recht heeft. 

In. tegenstelling met den geeerden pleiter 
voor eischer schijnt mij dit systeem volmaakt 
juist. 
' Krachtens art. 69 der Amsterdamsche 

Bonwverordening toch mag het oprichten of 
geheel vernieuwen van een gebouw niet anders 
geschieden clan een een aan de Gemeente in · 

Eene onteigening door de Arr.-Rechtbank te eigendom toebehoorenden weg, aangelegd ter 
A~sterdam op 14 Februari jl. (W. 9904), plaatse, volgens de afmetingen en ter hoogte 
(N. J. 1916 bl. 213 Red.), ten behoeve en ten door den Gemeenteraad bepaald of goedge
name dier Gemeente uitgesproken, gaf den keurd, en voor den openbaren dienst bestemd. 
Staat der Necl.erlanden aanleiding de navolgende Hieruit volgt dus; dat een ernstig bieder. bij 
·cassatiemiddelen · tegen die beslissing aan te het bepaien van den door hem te besteden prijs, 
voeren: rekening zal moeten houden met het feit, dat 
· I. ,,Schending of verkeerde toepassing van hij, alvorens den bouwgrond te kunnen ge

de artt. 151 der Grondwet, 92, '40, 41 der bruiken, een gedeelte daarvan in. beho9rlijken 
Onteigeningswet, :i, 3, 5, 26, 27, 28 der Woning- toestand aan de Gemeente in eigendom zal 
wet, jo. 18, 69 der Bouwverordening der Ge- moeten afstaan, welk gedeelte materieel voor 
meente Amsterdam van 5 Juli 1905, gewijzigd hem derhalve volstrekt waardeloos is en veeleer 
l .April ·1908, 28 November 1908, 25 Januari • als een last clan als een lust moet worden be-
19il, 27 September 1911, 3 Januari 1912, om- schouwd. Mitsdien client hij bij het opmaken 
dat·de Rechtbank bij hare berekening den grond der exploitatie-rekening de oppervlakte daar
bestenid voor weg ·'....... 6100 M2 op een geheel van in mindering te brengen op het totaal 
van 9058 M2 - geheel in aftrek brengt hoe- en de alsdan verkregen uitkomst geeft hem zijn 
·wel, terwijl art. 92 als de werkelijke waarde uitsluitend ruilwaarde hebbenden bouwgrond. 
aanmerkt die som die de goederen' in het aldaar Waar nu de Rechtbarik deze alleszins bruik- . 
bedoeid tijdperk · hadden· kunnen opl:rengen, bare methode ter bepaling der werkelijke 
de tot weg bestemde grond, als onmisbaar voor waarde heeft aangewend, acht ik het daartegen 
de gegadigde bouw.ondernemers om tot de gericht verweer ongegrond. 
bebouwing te kunneri overgaan eene opbrengst Bij de waardeering der tweede grief doe ik 
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allereerst opmerken, dat zij ·zich eigenlijk richt 
tegen een der motieven, waarop de uitspraak 
der Rechtbank is gegrond, doch het overblij
vende - het sedert jaren bestaand ongeveer 
gelijkvormig stratenplan - geheel onverlet 
laat. Als zoodanig kan zij dus reeds niet tot 
cassatie leiden. 

Doch ook overigens acht ik haar onjuist. 
Immers al was het op 3 April 1912 genomen 

Raadsbesluit nog aantastbaar, dan zou toch 
zeker een ernstig bieder met de voor de hand 
liggende mogelijkheid van goedkeuring daarvan 
bij zijne prijszetting hebben rekening te houden 
en, geheel in overeenstemming met hetgeen ik 
bij de bestrijding van het eerste midd_el betoog
de·, de daarin voor straten uitgetrokken opper
v lakte in mindering hebben te Lrengen op het 
totaal, ten einde een juist overzicht van den 
voor werkelijke bebouwing bestemden grond 
te verkrijgen. Ook in dit opzicht kan dus, 
naar ik meen, het vonnis der Rechtbank geen 
verwij t treffen. 

Ik concludecr derhalve tot verwerping van 
het beroep, met eischers veroordeeling in de 
kosten dezer procedure in cassatie. 

De Hooge Raad, enz: ; 

0., dat de. gemeente Amsterdam tegen den 
Staat der Nederlanden heeft gevorderd te ont
eigening in het belang. der Volkshuisvesting 
van de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Amsterdam sectie S. nos. 5870, 5872, 5064 en 9, 
welke onteigening bij het bestreden vonnis is 
riitgesproken met toekenning eenet schade
loossteliing van f 53,502 vrij geld en met ver
oordeeling van den Staat in de kosten; 

0., dat vanwege den Staat tegen deze be
slissing als middelen van cassatie zijn aan
gevoerd: (zie concl. adv.-gen.); 

Ten aanzien van het eerste middel : 
0., clat de Rechtbank in aanmerking nemen

de, clat het betreft e_ene onteigening in het 
belang der Volkshuisvesting·en dat het tijdperk 
bedoeld in art. 92 der Onteigeningswet valt 
tusschen 8 Juni 1912 en 8.Juni 1913, zich voor 
de waardebepaling vltn het te onteigenen goed, 
de vraag heeft gesteld, welk bod op dat goed 
verwacht zou mogen zijn, zoo het in het even
a,;,ngeduide tijdperk · ten verkoop ware aan
geboden; 

dat de Rechtbank bij de beantwoording dier· 
vraag feitelijk heeft uitgemaakt, dat de te ont
eigenen grond gelegen is in de sedert vele jaren 
bestaande ·•bebouwing en uit dien hoofde als 
bouwterrein voor onmiddellijke bebouwing is 
aangewezen ; 

.. 
dat van dit standpunt naar het antwoord 

op de bestelde vraag zoekende, de Rechtbank. 
heeft onderzocht wat een veronderstelde ge
gacligde in het aangegeven tijdperk voor den_ 
te onteigenen grond redelijkerwijze zou hebben_ 
kunnen bieden en tot leiddraad bij dat onder
zoek een exploitatie-rekening van den grond 
als _bouwterrein heeft gemaakt; 

dat zij bij de samenstelling der creditzijde 
dier rekening heeft. aangenomen, dat de ver
onderstelde gegadigde bij het maken zijner he
rekeningen in aanmerking zou nemen welk dee!;_ 
van den grond, tot stratenaanleg zou worden 
bestemd en dus door hem niet te gelde gemaakt 
zou kunnen worden, zoodat zij op de credit
zijde. der rekening alleen bracht de veronder-
stelde opbrengst van dat' deel van d"en te ont
eigenen grond, dat als bouwterrein zou kunnen_ 
worden verkocht; 

0., dat bij dit middel tegen deze wijze van. 
berekening der waarde van den te onteigenen 
grond wordt opgekomen, daar zij zoude mede
brengen dat het tot stratenaanleg bestemde 
deel van den grond om niet zou worden afge
staan, echter ten onrechte ; 

dat toch de· door de Rechtbank gevolgde 
wijze van waardeberekening van den te ont
eigenen grond, die niet in strijd is met de in 
het middel aangehaalde artt. doch veeleer door 
het voorschrift van art. 92 der Onteigeningswet. 
wordt gerechtvaardigd, niet leidt tot de ook. 
wettelijk onaannemelijke uitkomst dat een dee1 
van den grond om niet zou moeten worden af
gestaan, daar ten slotte en vastgestelde scha-. 
deloosstelling wordt toegekend voor de geheele 
te onteigenen oppervlakte, dus ook voor het. 
tl?t stratenaanleg daarvan bestemde gedeelbe,. 
zonder dat het _in dit geval, waarin de geheele 
oppervlakte a.an' een eigenaar toebeboort, 
noodig was te onderzoeken welk gedeelte der 
schadeloosstelling voor het eene deel, welk 
gedeelte voor een _stnder dee! van den groncl 
werd toegekend ; 

dat dus clit middel niet tot cassatie kan leiden ;· 
Ten •aanzien van het ·tweede. middel : 
0., dat de Recht bank,· voor wat betreft een. 

deel van den te onteigenen grond, bij het maken 
harer voorschreven berekening, voor de vast-
stelling der oppervlakt\l, welke als tot straten-
aanleg bestemd moest worden beschouwd, tot. 
grondslag heeft genomen, niet een, ook in. 
art. 27 alinea 2 der W oningwet, verondersteld 
gemiddelde der geheele oppervlakte, die ont-. 
eigend wordt, maar een daarvoor bij besluit. 
van den· Raad der gemeente Amsterdam van 
26 Sept. 1877 vastgesteld ·en bij · raadsbesluit. 
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-van 3 April 1912 nagenoeg onveranderd ge
handhaafd bebouwingsplan; 

dat ter to.elichting dercgrieven bij dit middel 
'tegen deze wijze van berekening is aangevoerd, 
-dat de Rechtbank de begrooting der schade
loosstelling niet mocht doen steunen op de ge
noemde raadsbesluiten, niet op dat van 26 Sept. 
1877, omdat dit in het tijdperk bedoeld in 
art. 92 der Onteigeningswet, ingevolge art. ·51 
-der W oningwet geldigheid had verloren, niet 
op dat van 3 April 1912, omdat claaraan in 
Jiedoeld tijdperk de Koninklijke goedkeuring 
ontbrak; 

0., dat bij dit betoog wordt voorbijgezien, 
-dat in het stelsel der Rechtbank de waarde
bepaling der te onteigenen gronden niet berust 
op de genoemde raaclsbesluiten zelve, cloch aan 
-die besluiten alleen clezen invloed wordt toe
gekend, dat de veronderstelde gegadigde bij 
het doen van een bod op die gronden rekening 
.zoude houden met de groote kans - naar het 
in cassatie te eerbiedigen oordeel der Recht
bank aan zekerheid grenzende - dat het in 

<lie· besluiten voor straten-aanleg aangewezen 
-gedeelte, inderdaad zou blijken niet voor be 
·bouwing in aanmerking te komen; 

dat de vraag of zulk een gegadigde met clit 
-gevaar voor oogen, werkelijk niet meer zou 
bieclen clan de •, opbrengst van het volgens 
<lie raaclsbesluiten overblijvend bouwterrein 
rechtvaarcligt, is van feitelijken aarcl en clus 
niet in cassatie kan worclen beantwoorcl ; 

clat mitsclien ook dit miclclel niet tot cass!ttie 
.kan leiclen ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

25 Maart 1916. ·BESLUIT, houclencle verbod 
van uitvoer van cifroenen. S. 145. 

(Tekst als S. 144.) 

25 Maart i916. BESLUIT, houclende verbod 
van uitvoer van asbest. S. 146. 

(Tekst als S. 144.) 

25 1Waart 1916, BESCHilillING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken tot uitvoering 
van het Koninklijk Besluit van 4 Maart 
1916 (Staaisblad no. 108). 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
]andsche Zaken ; 

Overwegende, dat krachtens het Koninklijk 
besluit van 4 Maart 1916 (Staatsblad n°. 108), 
,strekkencle tot vervanging v~Ii het Koninklijk 
besluit van 29 Januari 1915 (Staatsblad n°. 29) 
verboden zijn; tenzij met vergunning van den 
:Minister- van Binnenlanclsche Zaken en met 

inachtneming van de door dezen ter voorkoming 
van verbreiding der besJiletting te geven voor
schriften: 

1°. onclerzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheicl van pestsmetstoffen door 
miclclel van proefnemingen op clieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen overleclen aan de pest of verclacht 
van aan de pest lijclencle te zijn geweest ; 

-3°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van dieren gestorven aan de pest of ver
clacht van aan de pest lijdencle te zijn geweest ; 

4°. het vervoer van· stoffen die pest- of 
cholerasmetstoffen bevatten of verdacht worclen 
clit te cloen ; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge
zonclheiclsraacl van 11 Januari 1916, n°. 35/3 ; 

Heeft goeclgevonclen te bepalen : 

§ 1. Onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstotfen door 
middel van proefnemingen op dieren. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk een onclerzoek kunnen worclen gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de Gezonclheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wett, lijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in ,viens inspectie men het oncler
zoek wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worclen gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar het onclerzoek zal 
worclen ve1Ticht, en de voorzorgen welke bij het 
onderzoek zullen worclen genomen tegen de 
verspreicling. van de smetstof. 

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

a. om de localiteit waar het onclerzoek zal 
worclen verricht ontoegankelijk te maken voor 
personen die niet bij het onclerzoek behoeven te 
zijn; en voo~ dieren die claarbij niet gebezigcl 
worclen; 

b. om de ontsnapping van proefdieren te 
voorkomen; 

c. om de vernietiging der proefclieren .enz. 
behoorlijk te doen plaafs hebben; 

d. om de personen, kleeren en voorwerpen 
volcloende te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten worclen opgegeven, weike 
personen bij het onclerzoek tegenwoordig zullen 
zijn en inlichtingen moeten worclen gegeven 
aangaancle de bekwaamheicl, de ervaring, de 
nauwgezetheicl en de betrouwbaarheicl van de 
personen die bij het onderzoek zullen behulp
zaam zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij-
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voeging van_ zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
( desnoods per telegraaf) over aan den Minister 
van Binnenlandsch~, Zaken. · 

§ 2. Het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van personen overleden aan de pest 
of verdacht van aan de pest lijdende te zijn 

geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk eene lijkopening kunnen worden gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de Gezondheids
wet belast met het to(;)zicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette-
1ijke ziekten, in ,viens inspectie men de lijk
opening wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
:moeten worden gegeven betreffende : 

a. de wijze waarop de stoffen, van het lijk 
afkomstig, zullen worden gehouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstof kunnen 
verspreiden ; 

b. de wijze waarop die stoffen zullen ·worden 
verzameld en onschadelijk gemaakt; 

· c. de voorzorgen tegen verspreiding der 
smetstof, te nemen door hen die de lijkopening 
verrichten, en door hen die daarbij behulp
zaam zijn. 

J\'Iet de aanvrage wordt gehandeld als met 
<lie bedoeld in § 1. 

§ · :3. Het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van dieren gestorven aan de pest oi 
verdacht van aan cle pest lijclencle te · zijn 

geweest. 

Aanvragen om vergurining tot het verrichten 
van zulke lijkopeningen kunnen worden gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmet. 
telijke ziekten, in wiens inspectie men de lijk
openingen wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven beti-effende de inrich
ting van de localiteitwaardelijkopen:ingen zullen 
worden verricht, en de voorzorgen welke daarbij 
:zune·n worden genomen tegen de verspreiding 
van de smetstof.· 

Er zal o. a. moeten blijken welke voorzorgen 
-de aanvrager heeft geriomen : 

a. om de Jocaliteit waar de lijkopeningen 
zullen worden verrjcht, ·ontoegankelijk . te 
maken voor per,sonen die niet bij het onder
zoek behoeven te zijn, alsmede voor dieren ; 

b. om de vernietiging der dierenlijken be
b.oorlijk te doen plaats hebben; 

c. om de personen, kleeren· en voorwerpen 
-voldoende te kunnen ontsmetten. 

1916. 

Voorts zal nioeten worden opgegeven, welke 
personen bestemd zijn om bij de lijkopeningen 
tegenwoordig te zijn, en inlichtingen moeten 
worden gegeven ·aangaande bekwaamheid, 
ervaring, de nauwgezetheid en de betrouwbaar
heid van de personen die bestemd zijn daarbij 
behulpzaam te zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, 'met bij
voeging van zijn advies, over aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

§ 4. Vervoer van stoffen clie pestsmetstoffen 
bevatten · of verdacht warden dit te cloen. 

Het vervoer van zulke st•offen zonder geleide, 
met eenig middel van vervoer, wordt niet toe
gelaten. 

Het vervoer is geoorloofd, wanneer het per
soonlijk geschiedt door een lid van den Cen
tralen Gezondheidsraad, door een inspecteur, 
krachtens de Gezondheidswet belast met het 
toezicht op de handhaving der wettelijke bepa
lingen, betreffende besmettelijke ziekten, door 
een directeur van een openbaar pa thologiscn, 
hygienisch of phannaceutisch ]aboratorium, door 
een geneeskundige of door een persoon in het 
bezit van r,ene bijzondere schriftelijke machtiging 
daartoe van een lid van den Centralen Gezoncl
heidsraad, een inspecteur, een directeur of een 
geneeskunclige als bovengenoemd, mits: 

a. de te ·onderzoeken stof, met uitzondering 
van doode 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 
weder met papier is omwikkeld of wel in ver
pakkingsmateriaal, daartoe verstrekt door het 
Centraal laboratorium voor de volksgezond
heid; 

b. te onderzoeken doode ratten (rattenlijken) 
gebracht zijn in eene met schroefsluiting afge
sioten metalen bus, in welker deksel zich eene 
met een schroefdopje gesloten kleine opening 
bevindt en welke bus zoodanig hangt in een 
daa.rvoor bestemd, goed gesloten houten kistje, 
dat de bus bij het dragen steeds verticaal 
blijft, of wel in verpakkingsmateriaal, daartoe. 
verstrekt door het Centraal laboratorium voor 
de volksgezondheid ; 

c. het pakket voorzien zij van een duidelijk 
adres en daarop ook het woord ,,smetstof" met 
duidelijke · letters vermeld zij. 

§ 5. Vervoer 11an stoffen clie cholerasrnet
stoffen bevatten of i:erdacht u:orclen dit te cloen. 

Het vervoer van zulke stoffen is geoodoofd, 

13 
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mits met inachtneming van de voorschriften 
in § 4, onder. a en c omschreven. -

Deze beschikking zal worden geplaa tst in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 25 Maart 1916. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

25 Maart 1916. M:rssrvE van den··Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende naturalisatie in Pruisrn. 

Na9-r aanleiding van een door mij met den 
Minister van Oorlog en den Burgemeester van 
Amsterdam gehouden omleg heb ik · de eer 
U H.E.G. te verzoeken de lijsten va,n personen, 
die in Pruisen zijn genaturaliseerd en welke 
lijsten dezerzijds per apostille aan de Commis
sarissen der Koningin in de betrokken provin
cien plegen te worden doorgezonden, evenals 
tot dusver, ter kennisneming te\doen toekomen 
aan de burgemeesters der gemeenten, vanwaar 
de genaturaliseerden afkomstig zijn. 

Voorts geiieve U H.E.G. die burgemeesters 
daarbij uit te .noodigen om, voor zoover het 
personen betreft, die op grond van verblijf in 
Du#schland in de gemeente Amsterdam voor de 
militie of die aldaar voor den landstorm kunnen 
zijn ingeschreven, van de na turalisatie kennis te 
geven aan den burgemeester dier gemeenten 
door overlegging van. de desbetreffende lijsten, 
in originali of in afschrift. 

Blijkt uit een onderzoek, zoo mogelijk in te 
stellen door den burgemeester, die de opgaven 
van U H.E.G. ontvangt, dat de betrokken per
sonen in een andere gemeente dan Amsterd'am 
voor de militie of den landstorm zijn ingeschre
ven, dan zullen dP hen betreffende lijsten in 
originali of in afschrift gezonden moeten worden 
aan den burgemeester der gemeente van in
schrijving. 

Voor zooveel de betrokken personen militre
plichtig zijn, zullen hij de kennisgevingen, die 
eventueel .door den burgemeester of den Com
missaris der Koningin ingevolge art. 37 van het 
l\lilitiebesluit worden gedaan, de desbetreffende 

. lijsten, of afsehriften daarvan, behooren te 
worden overgelegd. 

Indien de in de lijsten vermelde personen 
landweerpliehtig of landstormpliehtig blijken 
te zijn, wordt door den Minister van Oorlog een 
voorstel van den burgemeester der gemeente, 
waarvoor de persoon land weer- of landstorm -
plichtig is, tegemoet gezien, strekkende hetzij 
om de betrokkenen uit den dienst bij de land
weer of den. landstorm te ontslaa,n, hetzij . om 

hen ter zake van opkomst in werkelijken dienst 
ongemoeid te laten, naar gelang zij binnen het 
Rijk dan wel in Duitschland zijn gevestigd. 
Voorstellen, als zooeven bedoeld, zullen even
eens vergezeld moeten gaan van de betrekkelijke 
lijsten, in or.i ginali of in afsehrift. 

Ik verzoek U H.E.G. de burgemeesters der 
gemeenten in Uwe provineie namens mij ter 
zake in te lichten en uit te noodigen in voor
komende gevallen in den aangegeven zin te 
handelen. (W. v. d. B. A.) 

25 JJfaart 1916. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de burgemeesters, betreffende 
inschrijving van landweerpliehtigen in het 
ver lofgangersregister. 

Naar de bedoeling van de artt. 24, 25 en 26 
der landweerwet behoort de ]andweerplichtige 
te staan ingesehreven in het verlofgangers
register van de landweer in de gemeente, wag,r 
hij hier te lande gevestigd is of met betrekking 
tot zijne positie als land weerpliehtige geacht 
moet worden gevestigd te zijn (~ie ten opziehte 
van di t laa tste art. 24, eerste lid, tweed en volzin 
der landweerwet en art. 26 van landweer
beslnit I). 

Genoemde wetsartikelen handelen in het al
gemeen over de groot-verlofgangers. Aan
gezien in gewone tijdsomstandigheden in den 
regel degenen, die naar de landweer overgaan, 
en de landweerpliehtigen, die van woonplaats 
veranderen, zieh ten tijde van hun overgang 
of hun woonplaatsverandering met groot
verlof bevinden, brengt voor hen de overgang 
naar de landweer en de veiandering van woon
plaats in het algemeen mede, dat hun naam 
voorkomt in het verlofgangersregister van de 
landweer in de gemeente, waar zij woonplaats. 
hebben of geacht worden woonplaats te hebben. 

In de tegenwoordige buitengewone tijds
omstandigheden komt de bedoeling, dat de 
landweerplichtige zal staan ingeschreven in het 
verlofgangersregister der gemeente, waarin hij, 
woonplaats heeft of geacht moet worden woon
plaats te hebben, in vele gevallen echter niet 
tot haar recht, nu sedert Augustus 1914 vrijwel 
alle militiepliehtigen en landw!)erpliehtigen 
hebben opgehouden groot-verlofganger te zijn .. 
Verseheidene hunner hebbeI1 inmiddels hun 
woonplaats overgebraeht naar eene andere 
gemeente dan die, waarin zij v66r hun opkomst 
laatstelijk woonplaats hadden. 

De wettelijke voorsehriften verpliehten de 
burgemeesters echter niet, ten opziehte van deze 
dienstplichtigen met betreJ;:king tot de verande
ring van woonplaats te han.delen als ten op-



195 27 MA.ART. 1916 

zichte van ·de ·dienstplichtigen, die zich met 
groot-verlof bevinden. · 

Toch is het wenschelijk, dat gedurencle de 
heerschende buitengewone omstandigheden ook 
de niet met groot-verlof zijnde landweerplich
tige wordt ingeschreven · in het verlofgangers
register van de landweer in de gemeente waarin 
hij woonplaats heeft of geacht wordt te hebben. 
Bedoelde wenschelijkheid bestaat niet alleen 
omdat het niet regelmatig is, dat de landweer
plichtige geruimen tijd elders dim. in de ge
meente, waar hij gevestigd is, staat ingeschreven 
in het register van de landwaer, Iµaar voorat'ook 
omdat het in verschillende gevallen rioodig is, 
den burgemeester van de woonpla,ats van een 
landweerplichtige te betrekken in opdrachten, 
we.Jke ten aanzien .van den landweerplichtige 
v~rstrekt wordeli, wanneer hij zich met verlof 
- in. het · bijzonder met ·voorloopig (klein)• 
verlof - bev:indt. · 

Ik heb daarom de eer U te verzoeken dien-· 
overee~komstig te handelen ten aanzien van de 
inschrijving in het verlofgangersregister van de 
landweer· in Uwe gemeente bij den overgang 
van den militieplichtige naar de landweer en ten 
aanzien van de doorhaling of opneming in ver
meld register van den naam van den landweer
plichtige, die Uwe·gemeente metterwoon verlaat 
of zich in Uwe gemeente vestigt. Ten opzichte 
van den niet met groot-verlof zijnden landweer
pli~htiga worde voor zooveel doenlijk en noodig 
gehandeld in den zin van art. 25 van landweer, 
besluit I. 

Ik vestig er overigens Uwe aandacht o"p, dat 
de landweerplichtige, die zich niet met groot
verlof bev:indt, niet verplicht· is tot naleving 
van de artt. 24 en 25 der landweerwet en dat 
derhalve te.zijnen aanzien art. 27 van landweer
besluit I buiten toepassing moet blijven. 

(Gem. Stem.) 

Hebben · g6edgevo•1den en verstaan te be 
palen: 

Art. 1. Met ingang ·van 1 Mei· 1916 wordt · 
ingetrokken Ons besluit van 21 Juli 1902 

_ (Staatsblad n°. 156), zooa_ls dat is gewijzigd bij 
Ons besluit v;an 1 October 1912 (Staatsblad n:0 • 

313). 
2. Aan bestuurders der vereeniging voor 

landbouw en verzorgi_ng van krankzinnigen 
,,Huize Padua"; te Boeke/, wordt vergunning 
verleend het gesticht voor idioten ,,Huize .----.. 
Assisie", te Udenhout, ~ot de oprichting waar
van vergunning is verleend bij Ons besluit 
van ·21 Juli 1902 (Staatsblad n°. 156), in te 
richten tot een gesticht voor· zwakzinnigen 
(idioten en imbecillen), overeenkomstig de 
overgelegde teekeningen en beschrijving.· 

3. In het gesticht, dat bestaat nit een ad
ministratiegebouw met twee zijbouwen, vier 
paviljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen slechts mannen verpleegd worden, ten 
getale van niet meer dan 293. 

4. Zonder· toesten1ming van Onzen Minis
ter van Brnnenlandsche Zakm, mogen op het 
gestichtsterrein geene opstallen, tenzij over
eenkomstig de teek:eningim en beschrijving, 
genoemd in artikel 2, worden opgericht en 
mag . niet aan derden de beschikking over .eenig 
deel van het terrein worden gegeven. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zak.en mag in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen· 
op het terrein, zoomede in de afrastering van 
liet terrein ·en in de omheining der tuinen 
geene verandering worden a!(ngebracht, welke 
ten gevolge zouden hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrijving in artikel 2. 

6. In elk voor · meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangege
ven, waarvoor het bestemd is. 

27 Maart' 1916. BESLUIT, waarbij aan Be- 7. De gerieeskundige behandeling der ver-
stuurders der Vereeniging voor Iai:ldbouw pleegden wordt opgedragen aan ten 'minste 
en verzorging van krankzinnigeri ,,Huize een geneeskundige, die gevestigd moet zijn _iri 
Padua" te Boekel, vergunning wordt ver- eene woning op het terrein van het gesticht, 
leend tot oprichting vari een gesticht voor en daarbuiten geen geneeskundige _ praktijk 
zwakzinnigeri te· Udenhout. S; 147. mag uitoefenen. 

WrJ WILHELMINA, ENz. 8. Een afschrift van dit besluit en van de 
Op de voordracht van Onzen Minister van I Ministerieele beschikkingen, bedoeld in de ar

Staat, · Minister van Binnenlandsche .zaken van ti(i:elen 1 en 5, zoomede eene copie van de 
20" Maart 1916 n°. 3299, afdeeling ·volksge- teekeningen en· beschrijving, bedoeld in arti
zondheid en Armwezen; kel 2, moeten in het gesticht aanwezig zijn 

·Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats- en aan de inspecteurs voor het Staatstoezicht 
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd 

0

bij de wet op krankzinnigen eri krai:ikzinnigengestichten 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); I · en aan den officier van justitie te allen tijde, 

13* 
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op verlangen, ter inzage voorgelegd worden. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27sten Maart llll6. 
WILHELMINA. 

lYlinistei· van Staat, 
Minis fer i•an Binnenlandsche. Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 April llll6.) 

30 Maart lll16. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de opleiding van Studenten 
in de geneeskunde aan de Nederlandsche 
Universiteiten tot Oflicier van Gezondheid 
bij de Landmacht, alsmede van de bij dat 
Reglement behoorende modellen, opnieuw 
vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van 
18 J uni 1913 (Staatsblad n°. 279). S. 148. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 3 Maart 1916, Kabinet, Litt. I31 : 

Den Raad van State gehoord tadvies van 
21 Maart 1916, n°. 55); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 27 Maart 1916, Kabinet, Litt.W43

; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Het reglement voor de opleiding 

van studenten in de geneeskunde aan de N eder
landsche Universiteiten tot Oflicier·van Gezond
heid bij de Landmacht, alsmede de bij dat 
Reglement behoorende modellen, opnieuw vast
gesteld bij het Koninklijk Besl ui t van 
18 Juni 1913 (Staatsblad n•. 279), worden 
gewijzigd als volgt : 

10. ·De aanhef van Artikel 3, § 1, wordt 
gelezen als volgt : 

,,.JaarliJks wordt ioodra doenlijk in de Neder• 
landsche Staatscourant" ; 

2°. De eerste alinea van Artikel 3, § 6, 
vervalt; 

3°. .J;)e aanhef van de tweede ·alinea van 
Artikel 3, § · 6, wordt gelezen als volgt : 

,,Van de studenten die, met" ; 
4°. Het gestelde in Model A onder 1°. bij b:, 

behoorende bij het in den aanhef van dit 
.Artikel bedoelde Reglement wordt gelezen als 
volgt: 

,;b. om, bijaldien hij te eeniger tijd, hetz_ij 
v66r of nit zijne benoeming tot officier van 
gezondheid, op eigen verzoek of wel om andere 
redenen dan welbewezen ziels- of lichaams
gebreken - niet 'het gevolg van eigeti moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag -
van de verplichtingen,' inll'evolge genoeind 

Reglement op hem rustende, mocht worden 
ontheven, of wel zich op eenige wijze aan die 
verplichtingen mocht . onttrekken - binnen 
drie maanden, nadat hij daartoe door of van 
wege den Minister van Oorlog zal zijn aan
geschreven - geheel of gedeeltelijk de gelden 
terug te betalen, die van landswege aan hem 
of te zijnen behoeve wegens opleidingskosten 
zijn voldaan (ingevolge artikel 4, § 2 of § 3 
van voornoemd Reglement), zulks naar de 
regelen, gesteld bij artikel 5 of bij artikel 6 
van dat Reglement, naarmate het ontslag v66r 
of na bo-Jengenoemde benoeming plaats heeft" ; 

2, Dit Besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Oorlog is belast met /ie 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblud en gelijktijdig in de Btaatscourant. 
zal wo-rden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad -van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
(Uitgeg. 5 April 1916.) 

31 Maart 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van zinkerfs en zinkoxyde. S. 149. 

WIJ WILHELMINA, "ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van zinkerts en 
zinkoxyde te verbieden ; 

<:tezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; _ 

Op de voordraclit van Onze Ministers van 
Oorlog, -van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel _ van 27 Maart 1916, 
Kabinet, Litt. T43 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1916, n•. 21) ; 

Gezien het nader_ rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 Maart 1916, Kabinet, 
Litt. Y 44 ; 

Rebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel, 
De uitvoer van --zinkerts en zinkoxyde is 

verboden van .den dag der afkondiging van 
di t Besl ui t. 

Wij behouden- Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daar· 
van ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijve~heid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
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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 31 sten Maart 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Ministe,· van Financie'n, ANT, VAN GIJN. 
De Min.· van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg, 1 April 1916.) 

31 Maad 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
-uitvoer van ,heide. S. 150. 

(Tekst als S. 149.) 

31 Maart 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van spi~':ing, kleiner dan 9 c.M. 
s. 151. 

(Tekst als S. 149.) 

31 Maart 19Hi. BEsLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van sinaasappelen. en niandarijnen. 
s. 152. 

(Tekst als S. 149.) 

1 April 1916. BESLUIT, houdende intrekking 
van de tijdelijke opheffing van het verbod 
van uitvoer van katoen in elken vorm, 
voorzoover zulks niet reeds is geschied bij 
Koninklijk Besluit van 3 September 1914 
(Staatsblad no. 442), voor ruwe katoen en 
katoenen garen8. ·s. 153. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 31 Maart _1916, Kabinet, 
Litt. I 46 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing vim het 

verbod van uitvoer van katoen in elken vorm, 
toegestaan bij Ons Besluit van 18 · Augustus 
1914 (8taatsblad n°. 416), voor zoover zulks niet 
reeds is geschied bij Ons Besluit van 3 Septem
ber 1914 (Staatsblad n•. 442) voor ruwe katoen 
en katoenen garens. 

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-G-ravenhage, den lsten April 1916. 
WILHELMINA. 

De ,Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financiiin, ANT. VAN GIJN. 
De Min. van Landbouw, Nfjverheid en Handel, 

POSTHUMA: 

(Uilgeg. 1 April 1916.) 

3 April 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvul!ing van de Reglementen voor 
de Oadettenscbool en de Koninklijke M.i
litaire Academie en van de · bepalingen 
nopens de toelating in Indiii tot die inrich
tingen van onderwijs. S. 154. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracbt van Onze Ministers van 

Oorlog en van Kolonien van 25 Januari 1916, 
Ude Afdeeling n°. 16 en van 19 Januari 1916, 
.Afdeeling 01, no. 40; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 
Februari l\ll6, n°. 58); 

Gezien het nader rapport van voor:rioemde 
Ministers van 29 Maart 1916, Ude Afdeeling, 
n°. 12 en van 20 Maart 1916, Afdeeling 0 1 , 

n°. 14; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Artikel een. 

Het .Reglement voor de Oadettenschool, vast
gesteld bij het Koninklijk ·besluit van 5 April 
1893 (8taaisblad n°. 58) en seclert herhaaldelijk 
gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 29 
..Maart 1911 (Staatsblad n°. lOOj, wordt nader 
gewijzigd als volgt : 

I. Het tweede licl van artikel 1 word t ge
lezen: 

,,Volgens bij Koninklijk besluit, in overeen- , 
stemming met dit reglement, vast te stellen 
bepalingen, kan ;~orts aan jongelieden, clie 
bep.ooren tot de Europeesche, de Inlandsche 
of de daarmede gelijkgestelcle bevolking van 
Nederlandsch-Indie ~ wat cle Inlanders en de 
daarmecle gelijkgestelden aangaat, voor zoover 
zij Nederlanclsche onderdanen zijn - die aan 
cle bij artikel .15 onder a en b der wet gestelde 
eischen voldoen, worden VP,rgnnd in Neder
landsch-Indie" het toelatingsexamen voor de 
Oadettenschool af te leggen, doch alleeil voor 
den dienst in Nederlandsch-Indie. Het aantal 
ten behoeve van deze jongelieclen open te stellen 
plaatsen bedraagt in den regel jaarlijks niet 
meer dan zes, voor zoover betreft de in clen 
aanhef van artikel 15 der wet bedoelde jonge
lieclen en in clen regel niet meer dan twee, 
voor zoover aangaat niet-Europeesche jonge
lieden." 
' II. In den tweeden volzin van het derde 
lid van artikel 1 wordt tusschen de woorden 
.,jongelieden" en ,,die" ingelascht: 

,, - voor de Europeesche en niet-Europeescl:re 
aclspiranten afzonderlijk -". 

III. In den lnatsten volzin van bet clerde 
lid van artikel I wordt tusschen de woorden 
_,,vastgestelcl" en ,,daarvan" ingelascht: 
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,, , voor zoover de niet-ituropeesche adspi
ranten betreft, na bekomen Koninklijke mach
tiging,". 

IV. In het eerste lid van artikel 62 wordt 
na 3°. ingelascht : 

4°. aan hen, die den Mohammedaanschen 
godsdienst belijden, ook op de voor de belijders 
van dien godsdienst geldende, nader door de 
Ministers van Oorlog en van Kolonien aan te 
wijzen, feestdagen", terwijl de aanhef van punt 
a in dat lid wordt gelezen: ,,a. aan cadetten 
het verlof op de dagen, bedoeld onder 20., 
3°. en 4°.". 

V. De aanhef van artikel 67 wordt gelezen: 
,,Bij de aanmelding, bedoeld bij artikel 15, 

cinder b, der wet moeten - behalve, in voor
komend geval, de verklaring, waarvau bij 
artikel 2 van dit reglement en de kennisgeving, 
waarvan bij artikel 19 der wet sprake is -
door de adspiranten, bedoeld in den aanhef 
van artikel 15 der wet, de navolgende beschei
den worden overgelegd :". 

VI. Tusschen de artikelen 67 en 68 wordt 
een nieuw artikel 67a gevoegd, luidende: 

,,Adspiranten, behoorende tot de inlandsche 
of de daarmede gelijkgestelde bevolking van 
Nederlandsch-Indie, moeten bij de aanmelding, 
bedoeld bij artikel 15, onder b der wet - be-

. halve, in voorkomend geval, de kennisgevfog, 
waarvan bij artikel HJ der wet sprake is - de 
navolgende bescbeiden overleggen : 

1°. eene gelegaliseerde verklaring, waaruit 
blijkt, dat de adspirant Nederlandsch onderdaan 
is volgens de wet van 10 .Febrna~i 1910 (Sfaats
blad n°. 55); 

2°. eene gelegaliseerde verklaring, af te 
geven door den burgemeester der gemeente, 

. w,aar de adspirant het laatst heeft gewoond, 
waaruit de leeftijd of - bij gemis aan stellige 
gegevens dienaangaande - de vermoedelijke 
naar schatting vast te stellen leeftijd van dei 
adspirant blijkt; 

3°. eeri bewijs, inhoudende de verklaring 
van een geneesheer, dat de adspirant gevacci
neerd is of de kinderpokken heeft gehad ; · 

4°. een bewijs van goed gedrag, af te geven, 
voor zoover betreft den duur. van het verblijf in 

Nederland d der. burgemeester der 
Nederlandsch-Indie oorhet Hoofd van' bestuur 
~emeente .. of _ de burgemeesters der 
m bet gewest de Hoofden van bestuur in 
gemeenten 
de gewesten, waar de adspirant geclurencle de 

laatste drie jaren heeft gewooncl ; 
5°. eene gelegaliseercle toestemming van 

vacler, moecler of verzo_rger tot het aangaan 

van eene militaire dienstverbintenis ; cleze toe
stemming kan ook worden verleend door eenen 
daartoe bij notarieele akte opzettelijk gemach-, 
tigde, mits onder overlegging der akte. 

Voor den adspirant, die zich reeds in mili
tairen dienst bevindt, worden de onder 2°. en on
der 4°. genoemde bescheiden onderscheidenlijk 
vervangen door hem betreffende uittreksels uit
het stamboek en uit het strafregister. 

'.!;'en aanzien. van den adspirant, voor wien 
aanspraak wordt gemaakt op plaatsing inge
volge het bepaalde bij het slot van artikel 17 
der wet, moet daarvan bij de aanmelding, met 
opgaaf van reden, kennis worden gegeven. 

Adspiranten, die bij het toelatingsexamen 
proeven van bekwaamheid in het teekenen 
wenschen af te leggen, moeten daarvan bij de 
aanmelding doen blijken." 

VII. In het eerste lid van artikel 78 wordt 
tusschen de woorden; ,,geschiedt" en ,,naar'' 
ingelascht: 

,,- afzonderlijk voor de Europeesche en 
voor de niet-Europeesche adspiranten -", 

VILI. ln het vierde lid. van artikel 78 wordt 
tusschen de woorden ,,adspiranten" een ,,afzon
derlijke" ingevoegd ,,zoomede voor de Euro
peesche en voor de niet-Europeesche adspi- · 
ranten". 

Art.ikel twee . 
Ret Reglement voor de Koninklijke M.ilitaire 

Academia, Yastgesteld_ bij Ons besluit van 7 
Juni 1912 (Staatsb!ad n°. 186) wordt gewijzigd 
als volgt: 

I. De aanhef van het derde lid van artikel 
1 wordt gelezen :-

,, Volgens bij Koninklijk besluit, in overeen
stemming met dit reglement vast te stellen 
bepalingen, kan voorts aan jongelieden, be
hoorende tot de Europeesche, de Inlandsche 
of de daarmede gelijkgestelde bevolking van 
Nederlandsch-lndie - wat de Inlanders of de 
daarmede gelijkgestelden aangaat voor zoover 
zij Nederlandsche onderdanen zijn - die aan 
de bij artikel 26, onder 1 en 2 der wet gestelde 
eischen voldoen, worden vergund ... enz." · 

II. Het vierde lid van artikel 1 wordt gelezen : 
,,Het aantal, ten behoeve van deze jongelieden 

open te stellen plaatsen bedraagt in den regel 
jaarlijks niet meer dan zes, voor zoover betreft 

. de in den aanhef van meergenoemd artikel 26 
bedoelde jongelieden, en in den regel niet meer 
dan twee, voor zoover aangaat de niet-Euro
peesche jongelieden". 

III. In den eersten volzin van het zesde 
lid van artikel 1 worclt tusschen de woorden 
,,jongelieden" en ,,die" ingelascht: 
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"; voor de Europeesche en de niet-Euro
peesche· adspiranten afzonderlijk,". 

IV. In den tweeden voh;in van het ze.sde 
lid van artikel 1 wordt tusschen de woorden 
,, vastgesteld" en: ,,daarvan" ingelascht: 

,, , voor wat de niet-Eu.ropeescbe adspiranten 
betreft na ·bekqmen Koninklijke mac_htiging,". 

V. In het eerste iid van artikel 58 wordt 
na ;so. ingelascht : 

,,4°. aan .. hen, die den Mohammedaanschen 
· godsdienst belijden ook op de voor de belijders 
·van dien godsdienst geldende; nader door de 
Ministers van Oorlog en van Kolonien aan te 
wijzen feestdagen", terwijl de aanhef van het 
zindeel ,,met dien vers_tande enz." wordt ge-

lezen: 
,,met dien verstande, dat het onder 20, · 3° 

en 4° genoemd verlof" . . . . . • • 
· VI. Tusschen de artikelen 62 en 63 wordt 
·een nieuw artikel 62a gevoegd, luidende: 
· ,,De adspiranten, behoorende tot de Inland
sche of de daarmede gelijkgestelde bevolking 
·van Nederlandsch-Indie, moeten bij de aan
melding, waarvan onder 2 van artikel 26 der 
wet sprake is, de navolgende bescheiden over-
leggen: . 

1°. eene ·gelegaliseel'.de verklaring waaruit 
blijkt. dat de adspirant N ederlands9h onders 
da,m is volgens de wet ven 10 Februari 1910 
(Sta.atsblad n°. 55); 

2°. eene gelegaliseerde verklaring, af te 
geven door den burgemeester der gemeente, 
waar de adspirant het laatst heeft gewoond, . 
waaruit de leeftijd, of '- bij gemis aan stellige 
gegevens dienaangaande -, de vermoedelijke; 
naar schatting vast te stellen leeftijd van· den 
'adspirant blijkt; · · ' · 

3°. een bewijs,. inhoudende de _verklar.ing 
van een geneesheer; dat de adspirant gcvacci
neerd is of de kinderpokken heeft gehad ; 
· .4°. · eeii bewijs•v_an goed gedrag, af te geven 
voor zoover lietreft den duur va_n het verblijf 
. 1{ede'(la11d .d den burgiimeester 
m Nederland.•ch-Indie oor ~Hoofd van 
der gemeente f d burgeineesters 
bestuur in het · gewest O e H0ofden van 
der gemeenten · . . . 
bestuur in de gewesten' waar de adsp1rant 1{0. 

durende de laatste drie ja'ren· heeft ·gewoond; 
5°. eene gelegaliseerde . toestemming van 

vader, moeder of verzorger; tot ·het aangaan 
van eene militaire dienstverbintenis ; deze toe
stemming kan ook worden verleend door een 
daartoe bij notarieele akte opzettelijk gemach
tigde, mits onder overlegging der akte; 
· 6°. a. voor de adspiranten, bedoeld bij arti-

kel 26 der wet onder I tot en met IV: het 
door den adspirant verworven getuigschrift of 
diploma, ·of- indien · hij bedoeld bewijs nog 
niet in zijn bez\t 'heeft -·, de verklaring van 
den voorzitter· der betrokken examr.ncommissie, 
dat hij ingeschreven is voor deelneming aan 
·eeri v66r half Augustus van het loopende 
jaar eindigend examen, dat hem, bij slagen; 
een getuigschrift 'of diploma als vorenbedoeld 
doet verwerven ; 

b. voor de adspirailten, bedoeld bij artikel 
26 der wet onder V : het door den adspirant 
verworven getuigschrift .of, indien hij bedoeld 
getuigschrift nog niet in zijn bezit heeft, eene 
verklaring, dat de adspiraht het toelatings
examen wenscht af te leggen. 

Voor den adspirant, die zich reeds in mili
tairen dienst bevindt, worden de onder 20. en 
4°. genoemde · bescheiden onderscbeidenlijk 
vervangen door uittreksels uit het stamboek 
en uit de straflijst. 

Indien voor een der in dit artikel bedoelde 
adspiranten aanspraak wordt gemaakt op eene 
plaatsing ingevolge het bepaalde bij het slot 
van artikel 17 der wet, moet daai-van bij de 
aanmelding,' met opgaaf van redenen, worden 
kennis gegeven. 

Adspiranten, hiervoren bedoeld bij 6°. onder 
a, die ·het veniischte getuigschrift of diploma 
bij de aanmelding nog niet konden overleggen, 
moeten, zoodra· ·de uitslag van· bet betrekke
lijke examen hun bekend is, dezen schriftelijk 
mededeelen aan den voorzitter der commissie, 
bedoeld bij · artikel 65, ondei- over legging -
indieii zij geslaagd · zijfl __:_ van het verworven 
getuigschrift of· diploma.'! 

VII.- In het eerste lid van artikel 83 wordt 
tusschen de·woorden ,,daarbij" en ,,zijn" inge
lascbt: ,,vobr bun landaard". 

VIII. In het eerste lid van artikel 96 wordt 
tusschen de woorden ,;worden" en ,,twee" 
ingelascht : · 

·,,-'- .voor 'de Europeesche · zoowel als voor 
de _niet-Europeescbe adspirariten -"; 

IX. In bet eerste lid van artikel · !)9 wordt 
tusschen de woorden ,,wordt" en ,,opgemaakt" 
ingelascht: 

,,- vori"r de Europeesche en de niet-Euro
·µeesche adspiranten afaonderlijk -". 

X. In artikel 100 wordt tusschen de woorden 
,,aangevende" en ,,de" ingelascht: 

,,- voor de Europeesche en de niet-Euro
peesche adspiranten afzonderlijk · -". 

Artikel drie. · . 
De Bepalingen betreffende de toelating 

van jongelieden in Neder/andsch-Indie tot de 
I 
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Cadettenschool, vastgesteld bij het Koninklijk 
bE,sluit van 6 April -1894 (Staafsblad n°. 53) en 
sedert herhaaldelijk gewijzigd, laatstelijk bij 
Ons besluit van 18. Juli 1910 (Staatsblad n°. 
238), worden nader gewijzigd als volgt : 

I. Artikel 1 wordt gelezen : 
,,De vader, moeder, voogd, v_erzorger of ver

· zorgster van den Europeeschen of niet-Euro
peeschen jongeling, die in Nederlandsch-Indii! 
het toelatingsexamen voor de Cadettenschool 
wensch t af te leg gen, wend t zich · daartoe tot 
den J\linister van Oorlog met aanbieding van 
de in artikel 67 (67a) van het Reglement voor 
de Cadettenschool genoemde bescheiden, gele
galiseerd overeenkomstig de in Nederlandsch
Indiii ter zake geldende bepalingen. 

Die stukken, alle in tweevoud in te dienen, 
moeten zijn ingericht naar de hier te lande 
geldende modellen en voorschriften, met dien 
verstande, dat de modellen van de in Neder
landsch-Indii! a£ te geven bewijzen en verkla
ring,:m, bedoeld in artikel 67, 40 en artikel 
67a, 10, 2° fen 4°, nader zullen worden vast
gesteld door de Ministers van Oorlog .en van 
Kolonien." 

II. Het model letter A vervalt. 

in de punten 1, 2 en 4 van artikel 62a, nader 
zullen worden vastgesteid door de Ministers 
van Oorlog en van Kolonien." 

II. De tweede zin van het zesde lid van 
artikel 3 wordt gelezen : 

,,Overigens worden nopens dit examen ge~ 
volgd de bepalingen, vervat in de artikeien 
.6!1, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 en 76 van 
het reglement voor de Koninklijke Militaire 
Academie, wat laatstgenoemd artikel betr'eft,. 
met -dien verstande echter, dat het verslag be
doeld in het tweede lid door de commissiE~ 
zoo spoedig mogelijk moet worden ingediend 
aan den Commandant van het Leger en Chef 
van het Departement van Oorlog in Neder-. 
landsch-Indie, die. daarvan onverwijld een 
exemplaar aan den Gouverneur-Generaal doet 
toekomen. · 

Behoeft in Indie geen rangschikkingsonder
zoek te worden gehouden, dan wordt de 
Gouvemeur-Generaal zoo spoedig mogelijk 
door vorengenoemden Opperoffic'ier in kennis 
gesteld met de namen van hen, die in aan
merking komen voor eene plaatsing aan de 
Koninklijke Militaire Academie. ' 

III. In het achtste lid van artikel 3 wordt 
Artikel vier. tusschen d!J woorden ,;er" en ,,plaatsen" inge-

De Bepalingen betreffende de toelating van lascht: ,,voor hun landaard';. 
jongelieden in Nederlandsch-Indie tot de Konink- · IV. !let negende lid van artikel 3 wordt. 
lijke l\iilitaire Academie, vastgesteld bij Ons gelezen : 
besluit van 5 September 1911 (Staatsblad n°. ,,Van alle adspiranten, die het rangschik-
:188) worden g_ewijzigd als volgt: kingsonderzoek hebben ondergaan, wordt -

I. Artikel 1 wordt gelezen : voor de Europeesche en de niet-Europeesche 
.,,De vader, moeder, voogd of verzorger van adspiranten afzonderlijk - een staat opgemaakt, 

den Europeeschen of ;iiet-Europeeschen jbnge- aangevende : 
ling, die in Nederlandsch-Indie voor toelating 1°. de volgorde, waarin zij in aanmerking 
tot de Koninklijke Militaire Academie in aan- komen voor eene plaatsing aan de Koninklijke 
merking wenscht te wordcn gebracht, wendt Militaire Academie ; 
zich daartoe tot den Minister van Oorlog, met 2°. de door hen behaalde beoordeelingsge-
aanbieding van· de in artikel 62 (62a) van het tallen." 
reglement voor de Koninklijke Militaire Aca- V. In het tiende lid van artikel 3 wordt 
demie voorgeschreven bescheiden, gelegaliseerd instede van ,,de ranglijst" gelezen ,,vorenbe
overeenkomstig de in Nederlandsch-Indiii ter doelden staat''. 
zake best1,1ande of nog uit te vaardigen bepa- VI. Het twaalfde lid van .artikel 3 wordt 
lingen, met dien verstande, dat de sub 7° a gelezen: 
(6° a) van genoemd artikel 62 (62 a),)Jedoelde ,,De hiervore-n bedoelde staat,- opgemaakt in 
verklaring van inschrijving moet betreffen de tweevoud, wordt door de commissie voor het 
deelneming aan een examen, dat v66r begin rangschikkingsonderzoek zoo spoedig doenlijk 
Juni van het loopende jaar moet zijn afge- gezonden aan den Commandant van het Leger 
loopen. en Chef van het Departement van Oorlog in 

Die stukken, alle in tweevoud in te dienen, Nederlandsch-Indii!, die daarvan onverwijld een 
moete1_1 v.ijn ·ingericht naar de hier te lande exemplaar aan den Gouverneur-Generaal doet 
geldende modellen en voorschriften, met dien toekomen." · 
verstande, dat de modellen van de in Neder-1 VII. Het dertiende lid van artikel 3 wordt 
/andsch-Indie. af te geven bewijzen of verkla- gelezen: , 
ringen, bedoeld in punt 4 van artikel 62 en : ,,Na ontvangst daarvan zendt de Gouverneur-
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GeneraaJ aan den Minister van Kolonien het 
telegram, bedoeld in het 6de lid van artikel 1 
van meergenoemd reglement en tegelijkertijd 
den _van den Commandant van het leger ont
vangen staat". 

VIII. Bet veertiende lid van artikel 3 wordt 
gelezen: 

,,De commi'.ssie maakt verder op (in twee
voud) het verslag, bedoeld bij artikel 8 der wet, 
waarmede op overeenkomstige wijze wor<lt ge
handeld als is aangegeven voor den hiervoren 
genoemden staat. 'De Gouverneur-Generaal 
zendt het door hem ontvangen exemplaar aan 
den :Minister van Kolonien." 

IX. Bet model letter A vervalt. 
Onze .Ministers van Oorlog en van Kolonien 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden gezonden. 

's-Gravenhage, den 3den April 1916. 
WILBELMIN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 22 April 1916,) 

3 Api·il 1916. BESLUIT, hdu'dende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870, (Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die van 15 Jnli 1912, (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van' 5 Dece~ber 1881, 
(Staatsblad n°. 185). S. 155. 

3 April 1916. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat art. 29 der, Hinderwet het opleggen 
'\:an nieuwe voorwaarden aan inrichtin
gen, v66r het in werking treden dier wet 
opgericht, alleen dan toelaat, als°de vergun
ning tot hare oprichting verleend, krachtens 
de toen geldende Koninklijke besluiten 
werd geiiischt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap ,,de l\faatschappij 
Noord-Holland" te Alkmaar, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders dier gemeente 

·van 1 Juli 1915, n°. 474, waarbij een nieuwe 
voorwaarde is verbonden aan de verglinning, 
welke door Burgemeester en Wethouders voor
noemd bij besluit van 20 Augustus-1867, n°. 6, 
is verleend tot het oprichten en hebben van een 
koffiestroopfa briek in het perceel, staande te 
Alkmaar aan de LB,at, Wijk A. thans genum 
merd 155; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Maart 1916, n°. 55 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 31 Maart 
1916, n°. 226 H, Afdeeling Arbeid; 

0., dat nadat bij hen klachten van verschil
lende ingezetenen waren ingekomen over hinder 
van ernstigen aard, Burgemeester en Wethou
ders bij besluit van 1 Juli 1915, n°. 474, gelet 
op de artt. 17, 17 bis en 29 der Hinderwet, aan 
de bij hun besluit van 20 Augustus 1867, n°. 6, 
verleende vergunning tot het oprichten en heb
ben van bovengemelde koffiestroopfabriek eene 
nieuwe voorwaarde hebben verbonden; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen dat een ingesteld onderzoek 
de juistheid der ingediende klachten heeft 
aangetoond ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders de Naamlooze Vennootschap ,;De 
Maatschappij Noord-Holland" bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende o. a. dat bij 
beslu~t van Burgemeester en W ethouders van 
Alkmaar· van 20 Augustus 1867 vergunning is 
verleend tot het plaatsen van zoonoodig twee 
kookfornuizen tot het koken van koffiestroop 
in het perceel staande wijk A. n°. 470, thans 
wijk A. n°. 155 ; dat in het Koninklijk Besluit 
van 31 Januari 1824 (S. 19) eene inrichting tot 
het koken van koffiestroop niet genoemd is onder 
de inrichtingen voor de .oprichting waarvan 
eene vergunning noodig is; dat de aanvraag 
-van bovenbedoelde vergunning dus overbodig 
is geweest; dat het besluit van 1 Juli 1915 
n°. 474, genomen is zonder dat de appellante 
is gehoord of behoorlijk opgeroepen; clat toch 
in de missives van 31 Mei en 15 Juni 1915 wel 
gelegenheid is gegevcn eventueele bezwaren te 
doen toekomen aan het College van Burge
meester en Wethouclers, doch dat daarin elk 
behoorlijk tijdstip en datum om voor genoemd 
college te ·verschijnen ten eenenmale heeft out
broken en toen dus de appellante hare bezwaren 
slechts schriftelijk heeft kunnen toelichten, 
hetgeen in strijd is met.art. 17 der Hinderwet; 
dat bij ·het opleggen van nieuwe ,voorwaarden 
nimmer zoover mag worden gegaan dat de zaak 
zoude neerkomen op het intrekken der oude 
verg~nning · en het verleenen eener nieu,ve 
onder geheel andere .· bepalingen, hetgeen bij 
handhaving van het bedoelde besluit· we! 
degelijk het geval zoude zijn ; 

0. wat betreft de grief der appellante, dat 
zij niet is gehoord v66r dat de nieuwe voor
waarde is opgelegd, dat haar door het gemeente
bestuur een termijn is gestelcl waarbimien zij 
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van bezwaren. tegen de oplegging der nieuwe 
voorwaarde kon doen blijken en dat deze ter
mijn .zelfs op haar verzoek is verlengd, zoodat 
daarmede aan het voorschrift van het 2e lid 
van art. 17 der Hinderwet moet geacht worden 
.te zijn voldaan en dus deze grief is ongegrond; 

0. wat de oplegging van de nieuwe voor
waarde betreft, dat art. 29 der Hinderwet, de 
daarin genoemde artikelen, waaronder dat over 
het opleggen van nieuwe voorwaarden, van 
toepassing verklarende op inrich ting en tot 
welker oprichting krachtens de v66r het in 
werking treden dezer wet geldende Koninklijke 
Besluiten vergunning is verleend, ·z66 moet 
worden verstaan dat inrichtingen opgericht 
v66r het in werking treden der ·Hinderwet, 
aan de in art. 29 dezer wet genoemde wetsvoor
schriften zijn onderworpen als de vergunning 
tot hare oprichting verleend, krachtens de v66r 
het in werking treden der wet geldende Konink
lijke besluiten werd geeischt; 

da t dit nu ten aanzien van de koffiestroop
fabriek van de appellante niet het geval. is ; 

dat wel is waar voor deze, v66r het in werking 
treden der Hinderwet opgerichte inrichting, eene 
vergunning van het gemeentebestuur van Alk
maar is gevraagd en door dit bestuur bij besluit 
van 20 Augustus 1867 is verleend, maar dat 
die vergunning niet krachtens de v66r het in 
werking treden der wet geldende Koninklijke 
Besluiten werd geeischt ; 

dat mitsdien op deze inrichting art. 17 
jo. art. 29 der Hinderwet'niet van toepassing is; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met gegrondverklaring van het ingesteld 
beroep, te vernietigen het besluit van Burge
meester en Wethouders van Alkmaar van 1 Juli 
1915, waarbij art. 17 der Hinderwet is in toe
passing gebracht ten aanzien·van de koffiestroop
fabriek · der Naamlooze Vennootschap ,,De 
Maatschappij Noord-Holla-nd", aldaar. 

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

3 Apri/. 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 23 van de Wet van 23 Mei 1899, 

S. 128, het militair gezag bevoegd ver: 
klarende tot regeling van den toegang·tot, 
het verkeer binnen en het verlaten van het 
in staat van beleg verklaarde gebied, slaat 
blijkbaar op ·het binnenkomen en verblij
ven in en het verlaten van dat gebied door 
personen. 

De Rechtbank heeft terecht de door het 
mili tair gezag gegeven regeling, als de 

openbare orde in de gemeente Tubbergen 
kunnende betreffen, beschouwd als eene 
politieverordening, welke het militair ge
zag krachtens art. 22 der Wet van. 1899 
bevoegd· was· vast te stellen. 

(Oorlogswet van 23 Mei 1899, S. 128 
artt. 22 en 23.) 

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

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visse.r. · 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te A!melo, requira,nt van cassatie tegen · een 
vonnis van die Rechtbank van 21 December 
1915, waarbij - na vernietiging van twee 
vonnissen van het Kantongerecht te Almelo 
dd. 9 Juli en 27 Augustus 1915, respectievelijk 
bij verstek en na gedaan verzet gewezen -
M. de W., ingenieur, wonende te Hengelo (0.), 
geboren 2 Mei 1884, in hooger beroep als 
schuldig aan ,,het vervoeren van eenig goed, 
waarvan de uitvoe~ is verboden in de in staat 
van beleg verklaarde · gemeente Tubbergen 
buiteri de· bebouwde kom dier gemeente"; met 
toepassing van de·artt. 23 en 91 Sr., de artt. 22 
en 43 der Wet van 23 ·Mei 1899 (S. 128), de 
artt. 1 tot en met 11 en · 16 der Verordening 
van den Territorialen Bevelhebbe~ in Overijssel 
van· 5· November 1914 (Algemeene Bekend
making no. 6), het K. B. varr'23 September 
·1914 (S. 463), de Wet van 21 December 1914 
(S. 575), de artt. 1 en 2 der Wet van 3 Augustus 
1914 (S. 344) en het K. B. van 3 Augustus 1914 
(S. 361), is veroordeeld tot f 10 boete of vijf 
dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

In art. f van de Verordening, vastgesteld door 
den Territoriaal Bevelhebber in Overijssel, 
5 Novembe~ 1914 en afgekondigd te Tubbergen, 
op 7 November d. a. v., op welken dag zij 
mitsdien in werking trad, is verboden, binnen· 
de aan het hoofd dier verordening genoemde 
gemeenten te vervoeren, al datgene, waarvan 
de uitvoer uit Nederland verboden is, tenzij dit 
vervoer ·gedekt is door een geleibiljet en be
houdens de uitzonderingen in art. 2 gemaakt. · 
Voorzoover nu in dit geval van .belang, zegt 
art. 2, dat zoodanig geleibiljet niet wordt ver
eischt, voor vervoer binnen de bebouwde kom 
van de gemeente Tubbergen. 

Nadat de Rechtbank ten laste- van beklaagde 
als bewezen had aangenomen, dat deze· op tijd. 
en plaats in de dagvaarding vermeld, onder 
doch buiten de bebouwde kom der gemeente 



203 3 A PR I L. 1916 

Tubbergen, een - automobiel heeft • vervoerd; 
zonder dat dit vervoer gedekt was door een 
geleibiljet, als bedoeld in de verordening van 
den territoriaal bevelhebber in Overijsser van 
5 November 1914, heeft zij hem deswege ver
oordeeld, met toepassing van art. 43 der Wet 
van 23 Mei 1899 (S. 128). De Kantonrechter 
had art. 49 in verband met art .. _23 die; wet 
toepasselijk geoordeeld. 

-Als cassatiemiddel is gesteld : . ,,Schending 
doo11 verke\)rde toepassing van artt. 22 en 43 
der zooeven genoemde wet en schending door 
niet-toepassing van artt. 23 en 49 van die-wet." 

Naast art. 22, dat aan het militair gezag de 
bevoegdheid geeft om nieuwe politieverorde
ningen vast te stellen, kent de wet aan dat gezag 
in art. 23 toe, de bevoegdheid tot regeling, 
o. a. van het verkeer binnen het in staat van 
beleg verklaard grondgebied, overeenkomstig 
de eischen der algemeene veiligheid. W aar nu 
reeds krachtens art. 22, op grond van het belang 
van de openbare veiligheid, door de militaire 
overheid bepalingen kunnen worden gemaakt 
betreffende het verkeer, volgt uit de omstandig
heid, dat men het noodig heeft geacht, daar
nevens nog eene bepaling als de vermelde in 
de wet op te nemen, dat men daarm~de op het 
oog had eene regeling van die van art. 22 onder
scheiden. De bevoegdheid nu in art. 23 _ver
leend, is reeds dadelijk in zoover ruimer, dat de 
regeling van het verkeer, diensvolgens zonder 
voorafgaande publicatie en afkondiging eener 
verordening, rechtstreeks geschieden kan door 
een bevel van het militair gezag en het voldoen 
aan dat bevel onmiddellijk kan worden afge
dwongen: - Bij raadpleging van de geschiedenis 
der wet, blijkt voorts dat men aan de woorden 
,,verkeer" en ,,algemeene veiligheid" in art. 23, 
een bepaalde . beteekenis moet toekennen, 
waardoor het bizonder karakter_ dezer bepaling 
meer naar voren komt en het onderscheid 
tusschen de regelingen die hierop zijn gegrond 
en die art. 22 tot basis hebben, scherper aan 
het licht komt. - Over het begrip-,,algemeene 
veiligheid" is reeds bij art. 1 sub 20. en bij 
art. 30 (thans 23) van het Ontwerp 1890 der 
wet, van gedachten gewisseld en kenlijk heeft 
men met die uitdrukking op het oog gehad de 
veiligheid van het in staat van beleg ver
klaard gebied in verband met de veiligheid van 
het. overig gebied van het Rijk. Niet dus 
alleen de openbare veiligheid in het ge bied 
dat in staat ·van beleg. verkeert, voorzoover die 
voor de veiligheid van het overig deel des Rijks 
eene onverschillige zaak zon zijn. En ook 
het woord ,,verkeer" is niet ge)Jezigd in den 

gewoon gebruikelijken, ruimen zin, waarbij 
men in het algemeen op het oog heeft de 
beweging van personen en goederen. De 
~emorie van toelichting op art. 30 Ontwerp 
1890, is te dien aanzien zoo duidelijk mogelijk. 
Men heeft den militairen Commandant de 
gelegenheid 'Yillen geven, de gangen der inge.' 
zetenen streng te bewaken, met het oog op 
mogelijke verstandhouding met den vijand -
men dacht bij de toelichting in hoofdzaruk 
steeds aan een feitelijken toestand van beleg in 
oorlogstijd - en daarom hem de bevoegd
heid verleend, • alle noodige voorschriften te 
geven, betreffende het verkeer binnen, het 
zich begeven buiten, of het komen in het in 
staat van beleg verklaard gebied. Roewe! 
dus niet uitdrukkelijk door de woordkeus is 
uitgesloten, dat ook het verkeer met goederen, 
indien de ,,algemeene veiligheid" dit vereischt, 
wordt geregeld, heeft men in hoofdzaak te 
denken aan het verkeer door personen en is 
,,verkeer" dus hier te m;1derscheiden van 
,,vervoer", zooals terecht wordt opgemerkt 
door Mr, van Wageningen, in diens werk over 
do regelgavende bevoegdheid van het militair 
gezag, tijdens. den staat van oorlog en beleg, 
enz. op bl. 92 (men verg. van der Hoeven, 
Wetgeving 1899 bl. 19 en 125/126 van de Wet 
va,n 23 Mei 1899, S. 128). 

Deze opvatting vindt ook hierin steun, dat 
naast art. 23;in art. 35 der wet, aan het militair 
gezag de bevoegdheid w;ordt gegeven, het weg
voeren van voorwerpen uit in staat van beleg 
verklaard gebied, te bevelen, te bewerkstelligen 
of te beletten.-

Is aldus de beteekenis en strekking van 
art. 23, clan kan men daarin zeker niet den wet
telijken grondslag vinden, voor eene verbods
bepaling, als die in dit geval is overtreden. 
Daarentegen kon de militaire overheid zeer 
we! op art. 22 steunen, om.in de plaats van de 
burgerlijke overheid en binnen de aan: dez\) • 
gestelde grenzen van wetgevende bevoegdheid, 
bij wege van politieverordening, bedoeld ver
bod van vervoer van bepaalde waren uit te 
vaardigen en werd hare verordening dan ook 
op dit punt, door art.43derwetgesanctionneerd. 
Ik kan mij dus met de beslissing der Rechtbank 
zeer-goed vereenigen en acht het cassatiemiddel 
ongegrond. · 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser;· 
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Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie concl. adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant bewezen is verklaard- met quali
ficatie en strafoplegging als vermeld - dat hij 
24 Mei 1915 des namiddags omst~eeks vier uur 
over den openbaren weg te Fleringen, onder 
doch buiten de bebouwde kom d~p gemeente 
Tubbergen - een automobiel heeft vervoerd, 
zonder dat dit vervoer gedekt was door een 
geleibiljet, als bedoeld in de Verordening van 
den Territorialen Bevelhebber in Overijssel 
van 5 November 1914; 

0., dat art. 1 van de bovenbedoelde Ver
ordening va,n den Territorialen Bevelhebber 
in Overijssel luidt : 

,,Het is verboden binnen de bovengenoemde 
gemeenten" - waartoe ook Tubbergen be
hoort - ,,te vervoeren al datgene, waarva.n 
de uitvoer uit Nederland verboden is, tenzij 
dit vervoer gedekt is door een geleibiljet en 
behoudens de uitzonderingen in art. 2 ge
maakt", terwijl art. 2 dit geleibiljet o. m. 
niet noodig verklaart voor vervoer l,innen de 
bebouwde kom der gemeente Tubbergen; de 
artt. 3 tot en met 11 een nadere regeling omtrent 
de geleibiljetten bevatten en art. 16 voor
schriften geeft omtrent de wijze van afkondi
ging der ,, Verordening" ; 

0. dat, terwijl in het bestreden vonnis wa~ 
aangenomen dat deze regeling is eene politie
verordening als bedoeld in art. 22 der Wet van 
23 Mei 1899 (S. 128), tegen overtreding waar
van art. 43 dier Wet straf bedreigt, het cassatie
middel, ook blijkens de toelichting, hierin ziet 
een regeling betreffende het verkeer, als bedoeld 
in art. 23 dier wet, terwijl de overtreding daar
van had moeten worden gestraft, krachtens 
art. 49 der genoemde wet ; 

0., dat dit echter is onj11-ist, daar eenerzijds 
·art. 23, het militair gezag bevoegd verklarende 
tot regeling van den toegang tot, het verkeer 
binnen en het verlaten van het in staat van 
beleg verklaa.rde gebied, blijkbaar - zulks 
in overeenstemming met zijn ge£chiedenis -
slaat op het binnenkomen en verblijven in en 
het verlaten van dat gebied door personen,- en 
anderzijds de bovenbedoelde regeling, als de 
openbare orde in de gemeente Tubbergen 
kunnende betreffen, terecht door de Rechtbank 
beschouwd is als een politieverordening, welke 
het militair ge_zag, krachtens art. 22 der Wet, 
van 1899 bevoegd was vast te stellen ; 

Verwerpt ·het. beroep. (Ned. Jur.) 

5 April 1916, BESLUIT, houdende nadere 
wij:r.iging van het Koninklijk besluit van 
21 November 1902 (Staatsblad. n°. 200), tot 
vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur, als bedoeld in artikel 5\J, 
sub 2, der Ongevallenwet 1901, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 27 J anuari HJ05 (Staatsblad 
n°. 31) en bij het Koninklijk besluit van 
16 December 1913 (Staatsblad n°. 444). _ 
s. 156. 

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

Financien van 9 Maart 1916, n°. 821, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 59, sub 2, der Ongevallenwet 
1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk ge• 
wijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad no. 62) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Maart 1916, n°. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
,voornoemden Minister van 3 April 1916, n°. 
1012, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 November 

1902 (Staatsblad n•. 200), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 December 1913 (Staats
blad n°. 444), en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In · artikel 1 van Ons besluit van 
21 November 1902 (Staatsblad n•. 200) wordt 
het getal ,,309" vervangen door· het getal ,,312". 

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

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Slaat,gblad en in !le Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT., VAN GIJN. 
(Uifgeg. 17 Ap1·il 1916.) 

5 April 1916. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Ten onrechte is door Gedeputeerde Staten 

goedkeuring onthouden aan een besluit 
van den Raad van Maasbree tot het aan
gaan van overeenkomsten inzake bouw en 
exploitatie van een gemeentegasfabriek, 
welke ontbouding hierop neerkomt, dat de 
electriciteitsvoorziening in Limburg bij het 
Provinciaal Bestnur in overweging is ; in 
bet K. B. wordt overwogen dat, daar de 
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behoorlijke voorziening in de behoefte aan 
licht en water urgent is, die. voorniening 
niet afhankelijk gemaakt mag warden van 
nog onvolledige plannen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Maasbree tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 15 October 1915, l• Afd. Litt. 7748/3 F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van dien Raad van 28 Juli 1915 betreffende 
den bouw en de exploitatie van eene gasfabriek 
en van eene waterleiding ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van ·Bestuur, gehoord, advies van 
7 Maart 1916, n°. 31 ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
28 Maart 1916, n°. 2144, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

0., dat de Raad der gemeente Maasbree op 
28 Juli 1915 heeft besloten met de Maatschappij 
tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebed1ij
ven, gevestigd te Utrecht, aan te gaan : 

a. eene pachtovereenkomst, waarbij ,,de 
Gemeente" onder welke benaming ingevolge 
art. 34 der overeenkomst moet wcirden verstaan 
de afd. Elerick der gemeente Maasbree, aan 
de Maatschappij in pacht geeft eene steenkolen
gasfabrick en eene drinkwater!ciding ; b. eene 
overeenkomst betreffende den bouw en de 
inrichting van eene waterleiding met toebe
hooren ; c. eene overeenkomst betreffende 
den bouw en de inrichting van eene steenkolen
gasfabriek met toebehooren, voorts om ter 
bestrijding van de nit deze overeenkomsten 
voor de gemeente voortvloeiende kosten een 
voorschot van den Staat der Nederlanden te 
aanvaarden ten bedrage van ten hoogste 
f 350,000; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun schrijven 
van 15 October 1915, l• Afd. Litt. 7448/3 F, 
aan Burgemecster en vVethouders van Maasbree 
hebben bericht aan het Raadsbesluit hunne 
goedkeuring niet te kunnen verleenen op grond 
van de daartegen door den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat gemaakte bezwa
ren, in het bijzonder op grond van het door dezen 
hoofdambtenaar in zijn rapport medegedeelde 
omtrent de electriciteit ; 

dat de Raad der gemeente l\faa.sbree bij adres 
van 10 November 1915 van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge
komen, in hoofdzaak aanvoerende, dat reeds 
aanzienlijke uitgaven zijn gedaan tot voorberei
ding van de stichting van een eigen gasfabriek 

en waterleiding die, wanu'eer de stichting 
acbterwege moet blijven, het ev!3nwicht der 
gemeenbe-financien zullen verstoren, terwijl zij 
anders zullen warden begrepen in de pachtsom 
in de voorgenomen pachtovereenkomst b~doeld ; 
dat de gemeente · aan de· bezwaren door dPn 
provincialen·Waterstaat tegen de voorgenomen 
regeling geopperd grootendeels is tegemoet
gekomen; dat de goedkeuring is geweigerd met 
het oog op hangende plannen tot electriciteits
voorziening van de provincie Limburg, maar dat 
b.et nog .in het geheel niet vaststaat of, wanneer 
en ond0r welke voorwaarden de gemeente 
Maasbree daardoor kan worden gebaat; dat in 
elk geval een eigen gemeentelijk gasbedrijf 
nooJig is, zullen de verliezen der aan te leggen 
waterleiding warden bestreden en dat de voor
ziening eventueel van de gemeente JYiaasbree 
met, electriciteit in de voorgenomen pacht
overeenkomst naar behooren en op voorwaarden 
die voor de gemeente niet te bezwarend zijn is 
geregeld; 

0., wat betreft de door Gedeputeerde Staten 
van Limburg gedane bewering, d9t _ae Raad 
der gemeente Maasbree niet-ontvankelijk moet 
warden verklaard in zijn beroep omdat hunner
zijds niet bepaaldelijk de goedkeuring is ant-· 
houden; dat deze bewering op misverstand 
berust, daar Gedeputeerde Staten in hun 
schrijven aan Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Maasbree van 15 Octob~r 1915, 
uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij op grand 
van de bezwaren vervat in een rapport van den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat in hunne provincie, welk rapport aan 
Burgemeester en Wethouders ter inzage werd 
toegezonden, bunne goedke:qring niet· konden 
verleenen dus de goedkeuring onthielden, 
zoodat, nu de gemeenteraad van deze beslis
sing binnen den wettelijken termijn in beroep 
is gekomen, hij in <lit beroep ontvankelijk is ; 

0., wat de zaak zelve aangaat, dat het argu
ment van Gedeputeerde -Staten tot onthouding 
der goedkeuring hierop neerkoinende dat de 
electriciteitsvoorziening in Limburg bij het 
Provinciaal bestuur in overweging is, zoodat de 
gemeente l\faasbree wellicht spoedig in de ge
legenheid zal komen onder gunstige voorwaar
,den van de provincie electriciteit te betrekken, 
niet afdoende is, daar de behoorlijke voorziening 
door de gemeente Maasbree in de behoefte 
harer ingezetenen aan licht en water urgent is 
en niet mag afhankelijk gemaakt warden van 
nag volledig onzekere voornemens en plannen 
van het Provinciaal b.estuur ; 

dat oak de in het advies van den Hoofd-
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ingenieur van den Provincialen Waterstaat 
vervatte argumenten tegen het verleenen van 
de gevraagde goedkeuring, die Gedeputeerde 
Staten tot de Lunne maken, te weten, dat het 
gemeentebestuur van Maasbree naar eene 
gas- en waterlevering door de gemeente Venlo 
behoort uit te, zien .en dat de voorgenomen 
pachtovereenkomst' met de l\faatschappij tot 
Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven 
te Utrecht de gemeente • ten aanzien van eene 
eventueele electriciteitsvoorziening te zeer aan 
die l\faatschappij bindt, niet afdoende zijn om 
de gevraagde goedkeuring te onthouden, daar, 
naar hetgeen tusschen de gemeenten Venlo 
en Maasbree is verhandeld over de voortzetting 
door de gemeente Vrnlo van de levering van 
gas en water aan de gemeente l\faasbreb, het 
begrijpelijk en te billijken is, dat laatstgenoemde 
gemeente voor de bevrediging van deze doel
einden niet volledig van de gemeente Venlo af
hankelijk wil zijn en de bepalingen in de voor
genomen pacbtovereenkomst die handelen over 
levering van electrici tei t voor kracht ten be ho eve 
der industrie door derden zoowel als voor het 
geval dat de gemeente na 1 April 1918 een 
electriciteitsbedrijf wil inrichten, voor de ge
meentelijke vrif eid van beweging op dit gebied 
niet clermate bezwarend kunnen warden geacht, 
dat uit dezen hoofde de goeclkeuring acbter
wege zoude moeten blijven·; 

clat, nu de van de.zijde van den Provincialen 
Waterstaat tegen de voorgenomen overeenkom-

, sten geopperde bedenkingen naar de verklaring 
van den Hoofdingenieur van den Provincialen 
·waterstaat door het gemeentebestuur voor het 
grootste cleel zijn uit den weg geruimd, oak niet 
anclere clan de door Gedeputeercle Staten aan
gevoerde, oncleugdelijk bevonclen gronclen aan
leiding behoeven te geven aan het Raaclsbesluit 
de gevraagde goedkeuring te onthouclen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonclen en v<>rstaan: 

met vernietiging der beslissing van Geclepu
teerde Staten \van Limburg van 15 October 
1915 waarvan' appel, alsnog goedkeuring te 
verleenen aan het besluit van den Raad der ge
meente Maasbree van 28 Juli 1915 'tot het 
aangaan van de drie bij dat besluit vastgestelcle 
overeenkomsten en tot het aanvaarden van, 
een voorschot van den Staat cler N ederlanden tot 
een bedrag van ten hoogste f 350,000 op den 
voet in het raadsbesluit omschreven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is · 
belast, enz. (A. B.) 

6 April llll6. BESLUIT, · ter aanvulling van 
het Koninklijk bes! uit van 29 J anuari 
1916 (8taafsblad n°,. 58) tot het · verleenen 
van gedeeltelijke vrijstelling van de in 
1916 af te nemen examens, becloeicl in de 
artikelen 12 en 123 der Hooger-onderwijs
wet en 57 der wet van 2 Mei 1863 (Sfaats
blad n°. 50). voor hen, die op 1 Januari 
1916 meer dar. twaalf maanden onder de 
waponen waren. S. 157. 

WIJ Wil,HELMINA, ENZ. 

Op de voPrdracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
13 Maart 1916, n•. 3246/3 afdeeling Onderwijs ; 

Gezien Ons besluit vau 29 Januari 1916 
(Staatsblad n°. 58); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 Maart 1916, n°. 25 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 3 April 1916, 
n°. 5003, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goeclgevonclen en verstaan : 
te bepalen, clat in Ons voornoemd besluit 

tot driemaal toe v66r de woorclen ,, in 1915" 
warden iDgevoegd de woorden ,,in 1914 of". 

Onze Minister v,m Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal warden geplaatst 
m waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6der: April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uit_qe_q. 18 April 1916.) 

6 April 1916. BESLUIT, tot vaststelling van een 
algemeene~ maatregel van bestuur, als be
doeld in art. 1, tweede lid, der Schepen
uitvoerwet. S. 158. 

WIJ WILHELJ\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van24Maart 
1916, afdeeling Handel, n°. 20577; 

Overwegende, dat volgens art. 1, tweede lid, 
der Schepenuitvoerwet (Staatsblad 1916 n°. 139), 
bij algemeenen maatregel van bestuur regelen 
moeten warden vastgesteld, naar welke Onze 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
zich heeft te gedragen bij het verleenen of ont
houden van zijne toestemming, bedoeld in 
art. 1, eerste lid, dier wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1916, n°. 55); 

Gelet op het nader rapp'ort van Onzen vooi--
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noernden Minister van 5 April 1916, afdeeling 
Handel no. 28868; 

Hebben goedgevonden · en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Onze Minister van Landbouw, Nij

verbeid en Handel zal de toesternming, bedoeld 
in. art. 1, eerste lid, der Scbepenuitvoerwet, 
ontbouden in alle ande_re gevallen dim die orn
scbreven zijn in de volgende artikelen·. Hij is 
bevoegd ook in de laatstbedoelde gevallen zijne 
toestemming te ontbouden, wanneer naar zijn 
oordeel bet algemeen belang door de toestem
rning schade zou kunnen lijden. 

2. Voor zeescbepen, daaronder begrepen zee
en kustvisscbersvaartuigen, is Onze genoemde 
Minister bevoegd vorenbedoelde toestemming 
te verleenen, wanneer naar bet oordeel van 
eene door Ons te ben:oemen commissie een 
ander, beter bruikbaar scbip, als bedoeld in 
art. 4, of in bet buitenland aangekocbt, ter ver
vanging gereed is. 

3. Voor binnenscbepen, baggermaterieel, drij
vende bokken, kranen, elevatoren, dokken en 
andere drijvende voorwerpen is Onze gen_oemde 
Minister bevoegd vorenbedoelde toestemming 
te verleenen, wanneer er naar bet oordeel. van 
eene door Ons te benoemen commissie, met bet 
oog op de Nederlandscbe belangen, geen gebrek 
aan schepen van dezelfde soort bier te lande 
bestaat, nocb, naar bet zicb laat aanzien, bij 
terugkeer van normale omstandigbeden zoo
danig gebrek zal blijken te bestaan. · 

4. Voor alle scbepen is Onze- genoemde Mi
nister bevoegd vorenbedoelde toestemming te 
verleenen, wanneer bet schip bier te lande is 
gebouwd, naar het oordeel van eene door Ons 
te benoemen commissie vaststaat, dat bet scbip 
vari den aanvang van den bouw .af voor het 
buitenland was bestemd en deze commissie van 
meening is, dat er met bet oog op de Neder
landsche belangen geen behoefte aan bet schip 
bestaat. 

5. Tot bet tijdelijk in gebruik of het ter be
scbikking overdragen of la ten overgaan is Onze 
genoemde Minister bevoegd voor alle scbepen 
toestemming te verleenen,. wanneer haar bet 
oordeel van eene door Ons te benoemen com
missie de voorwaarden waaronder, en de ter
mijn, waarvoor zulks geschiedt, voldoenden 
waarborg geven, dat de Nederlandsche belan
gen geen scbade zullen lijden. 

6. Onze genoemde Minister is bevoegd de 
vorenbedoelde toestemming te verleenen-in de 
gevallen; bedoeld in art. 1,- eerste lid, onder b 
en c der Scbepenuitvoerwet, wanneer in· het 
geval onder b bedoeld de overeei;ikomst werd 

gesloten,- en: in het geval sub c bedoeld de over·· 
gang plaats vond, v66r 11 Februari 1916, en 
wanneer naar bet oordeel van eene door On·s te 
benoemen comniissie bij bet verleenen van de 
toestemming de Nederlandscne belangen geene 
scbade znllen lijden. · 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van· bet Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. . , 

Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be- · 
slnit, dat gelijktijdig in bet Staatsblad en in de 
Staatscourant zal wordeii geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad. 
van State. 

's-Gravenbage, den 6den April 1916. 

wr:i:,HELMINA. 

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

( Vitgeg. 6 April 1916.) 

6 April 1916. BESLUIT, !).oudende verbod van 
uitvoer van campechehout en ande1·e verf
hoiden, benevens van extracten daarvan. 
s. 159. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Overwegende, dat het in bet belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van campe
chehout en 1/-.!ldere verfhouten, benevens van 
extracten daarvan te verbieden ; 
Gezien de we_t van 8 Augustus 1914 (Staats-. 
blad n°. 844); 

Op de voordracht van. Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verbeid en Handel van 81 Maart 1916, Kabi
net, Litt. IJ 46 ; 

Den Raad · van State geboord (ad vies van 
4 April 1916, n°. 49); 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5· April 1916, Kabinet, 
Litt. Q48 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 

Eenig artikel. 

De uitvoer van campechebont en andere
verfhouten, benevens van extracten daarvail 
is verboden van den ·dag der afkondiging van 
dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te • heffen of in bij..:ondere gevallen· daar
van ontbeffing te doen verleenen; 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbonw, Nijverbeid en Handel zijn. 
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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 St,1te. 

's-Gravenhage, den 6den April 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 

JJe Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

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

(Uit,qeg. 6 April 1916.) 

6 Ap,·il 1916. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog. houdende mededeeling, dat de 
landstormplichtige, die zich buiten een der 
in art. 7 vermelde landen opboudt - hetzij 
om studieredenen, hetzij voor zaken ale 
anderszins - met de bedoeling om na 
ko_rter of ]anger afwezigheid naar N eq.er
land, Duitscbland of Belgie terug te keeren, 
niet geacht mag ..yorden te zijn gevestigd 
buiten deze Rijken, aangezien zijn verblijf 
buiten genoemdl) landen slechts een tijde
lijk karakter draagt. 

Mij is de vraag gesteld welke beteekenis 
moet worden gehecht aan het woord ,,geves
tigd'' voor_ de toepassing van art. 7 eerste lid 
der Landstormwet. 

Ik heb in verband daarmede de eer ·U het 
volgende mede te deelen. 

De landstormplicbtige, die zicb buiten een 
der in gerioemd artikel vermelde landen 
ophoudt - betzij om studieredenen, hetzij 
voor zaken als anderszins - met de bedoeling 

· om -na korter of ]anger afwezigheid naar Neder
land, Duitscbland of Belgie terug te keeren, 
mag niet geacbt warden te zijn gevestigd buiten 
deze Rijken, aangezien zijn verblijf buiten 
genoemde landen slechts een tijdelijk karakter 
draagt. 

Macht bet • zijn voorgekomen, dat , U. ten 
aanzien van landstormplicbtigen verklaringen 
omtrent vestiging buiten Nederland, Duitsch
land en Belgie heeft ontvangen, welke er 
echter kennelijk op duiden, dat die landstorm
plichtigen niet voor vast buiten Nederland, 
Duitschland of Belgie verblijven, dan mogen 
die verklaringen niet worden aangemerkt als 
een bewijsstuk, dat de betrokken landstorm
plichtigen vrijdom van ·de verplichting om 
voor den werkelijken ctienst op te komen. 

In verband, enz. 
De .Minister van Oorlog. 

8 April 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat het opdragen door· het gemeentebe
stuur aan het hoofd eener school van het 
scboonhouden der lokalen niet oplevert 
de aanstelling in een gemeentelijke betrek
king in den zin van art. 2 der Pensioen• 
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913. 

WI.J WILHEL1VIINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om .pensioen 
van M. de Jong te Zaandam, als schoonhouder 
van schoollokalen ; 

Gezien bet advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 8 Januari 1916, 
La. G. no. 24; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1916, n°. 65; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 5 April 1916, n°. 88, Afd. P. ; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven . op de aanvrage 
afwijzend te bescbikken, daarbij aanvoerende 
dat de belanghebbende bij besltiit van den 
Raad der gemeente Hoogwoud van 7 September 
1915 met ingang van 1 October 1915 eervol is 
ontslagen; dat, aangezien tet niet aannemelijk 
is dat hij de werkzaamheden als schoonhouder 
der sch_oollokalen zelf verrichtte, de door hem 
daarvoor genoten inkomst niet als wedde, 
<loch uitsluitend als eene vergoeding van- on
kosten verbonden aan de waarneming van de 
betrekking van onderwijzer, hoofd der open
bare lagere school aan de Langerais, gemeente 
Hoogwoud, is aan te merken, zoodat hij dus niet 
geacbt kan warden gemeente-ambtenaar in 
den zin der wet te zijn geweest; wesbalve de 
Pensioenraad van oordeel is dat bij aan geene 
enkele bepaling der wet aanspraak op pensioen 
kan ontleenen ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afscbrift aan den belangbebbende was mede
gedeeld, bij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover bet gevoelen mocbt war
den ingewonnen van de Afdeeling van den _Raad 
van State voor _de Gescbillen van Bcstuur, 
daorbij aanvoerende, dat in het onderhavige 
geval bet schoonmaken enz. der scholen niet 
geschiedde als. een opdracht van het gemeente
bestuur aan he.t schoolhoofd met de bedoeling 
het salaris te gebruiken om daaruit aan anderen 
loon te betalen, <loch hier spra.ke was van eene 
benoeming geheel overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 2 der Pensioenwet voor d" gemeente
ambtenaren 1913 ; dat onjuist is de med0'
deeling in het advies van den Pensioenraad dat 



209 8-10 APRIL. 1916 

de genoten inkomst niet moat worden beschouwd 
als wedde, doch uitsluitend als een~ vergoeding 
van onkosten verbonden aan de ,waarneming 
der onderwijzersbetr0 kking; dat de benoemde 
slechts toevallig schoolhoofd was ; dat da werk
zaamheden als regel werden · verricht - en 
z66 moesten·worden varricht ten gevolge van de 
lage bezoldiging als onderwijzer - door de 
vrouw of andere gezinsleden dat nimmer 
vreemde krachten uitsluitend werden gebezigd, 
voor de werkzaamheden voortvloeiende uit 
deze betrekking ; dat de tegenwoordige titularis 
iiiet _het schoolhoofd is en .daaruit blijkt dat die 
betrekking niet te beschouwen is als te behooren 
bij de onderwijzersbetrekking; dat het zelfs 
onbillijk zou zijn wanneer het ·eventueel pen
sioen werd' verleend . met toepassing van de 
tweede zinsnede van art. 2 sub H. der wet, 
omdat het salaris we! degelijk moet worden 
beschouwd als eene vaste inkomst, die geheel 
ten voordeele van het gezin kwam ; 

0., dat_ het opdragen door het gemeente
bestuur aan den belanghebbende, hoofd der 
school, van het schoonhouden der Iokalen, 
zooals dit is geschied- bij raadsbesluit van 
16 October-1883, niet oplevert de aanstelling 
in eene gemeentelijke betrekking in den zin 
van art. 2 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat de aanvrage om pensioen 
van lVL de Jong te Zaandam, als schoonhouder 
van schoollokahm, niet vatbaar is voor in
williging. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(A. B.) 

8 ApriJ 1916. MISSIVE· van· den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de , Gedepu
-te_erde· Staten; betreffende verklaringen-bij 
declaratien wegons Rijksbijdragen in de 
verplegingskosten. -van . behoefti~e krank• · 
zinnigen. 

De Algemeene Rekenkamer heeft- bezwaar 
in het vervolg verklaringen aangaande de ver
pleging van krankzimiigen als bewijsstukken 
aan te nemen wanneer die stukken van een 
.stempelafdruk van de handteekening zijn voor
,zien en zij derhalve niet eigenhandig zijn on
derteekend. V oor zoover. · betreft de -decla
ratien wegens -bijdragen in de kosten, van ver
_pleging over 1915,- zal de Kamer.,er. nog. in 
bertisten dat verklaringen met stempelafdruk 
worden overgelegd. • · 

Te beginnen met de declaratien over 1916: .. 

1916. 

· kunnen-derhalve geen gestenipelde verklaringen 
meer worden aangenomen. 

-De Minister -van Staat, 
1vfinister ·van Binnenlaudsche Zaken, 

Voor den, Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

J.B. KAN. 

10 April 1916.' · BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Oadettenschool. S. 160. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en va"n Kolonien van-19'Februari 1916, 
Ude Afd., n•. 21 en van 24 Februari 1916, 
Afdeeling 0 1 , n•. 31; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
dim· 21sten Maart 1916 n•. 64); 

Gezien het nader- rapport· van voornoemde 
Ministers van 3 April" 1916, llde Afdeeling 
n• 73, en van 6 April-1916, Afdeeling 0 1, n•. 34; 

-Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In de Tabel, behoorende- bij- het 
Reglement voor de Oadettenscbool, vastgeste]d· 
bij het Koninklijk Beslnit vim 6 April 1893. 
(Staatsblad n•. 68), Jaatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk Besluit van. 21l Maart 1911 (Staats
blad n°, 100), wordt in de tweede kolom eene 
noot ,,(10)" geplaatst achter ,,Eerste- of T·wee-
de-luitimant-kwartiermeester (l)"; tevens wordt 
in de kolom,, Bijzondere bepalingen" eene noot 
opgenomen luidende : · ,;(10; Kan· bij uitzonde
ring en tijdelijk kapitein· -zijn." 

2. Aan de in Artikel Een genoemde Ta
bel wordt in de eerste kolom aan bet slot on
der ,,Staf" toegevoegd ,,Geemployeerde in het 
physisch kabinet -en in het scheikundig labo
ratorium'; en daarachter wordt in de tweede -
en in de derde kolom onderscheidenlijk ge
plaatst- ,,Burgeroeambte" en,·,,l". 

3. In de in Artikel Een bedoelde Taoel 
vervallen in _de eerste kolom· de woorden: 
,,Sergeant, belast met werkzaamheden · in het 
physisch kabinet" - en bet daarachter in de 
tweede- en derde· kolom geplaatste. 

Onze Ministers van Oorlog-en·van Kolonien 
zijn, ieder- --voor ·_ zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad- en in de Nederlandsclte Staafscourant 
zal worden· geplaatst en waarvan afschrjft zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den !Oden April· 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Bos:iiooM; 
De Minister van Kolonien,, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 22 April 19lg.) 

14 



1916 11-13 A.PR I L. 210 

11 April 1916. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Oommis
sarissen dei: . Koningin betreffende kosten 
van taxatie van gebruikswaarde vangebou
wen enz ... die volgens de inkwartieringswet 
in gebruik warden genomen. 

Het schijnt meermalen voor te komert, dat 
de burgemeesters worden uitgenoodigd om de 
gebruikswaarde te bepalen van gebouwen, _er
ven enz., welke door het rnilitair gezag, krach
tens de inkwartieringswet, in gebruik worden 
genomen. Daarbij .is de vraag gerezen, door 
wien de kosten van. de bij deze taxatie nood
zakelijke voorlichting doo·r desl,undigen_zullen 
worden gedragen. 

:Naar aanleiding daarvnn deelt cle Minister 
van Oorlog mij mede bereid te zijn om in_ 
dergelijke · gevallen, waarin de Burgerneester 
of de Commiss!lris der Koningin geroepen 
wordt tot het taxeeren va_n waarden of bepalen 
van schadeloosstelling (conform artt. 10 e_n 11 
van het sedert gewijzigd Kon. besluit van 10 
Nov. 1892, Staaatsblad no. 253), de kosten van 
voorlichting door deskundigen ten laste van 
het Departement van Oorlog te vergoeden. 

(Gem.-stem.) 

13 Ap,·il 1916. BEsLU!T, houdende r_egeling 
van de organisatie van het rersoneel der 
directie van de Rijkspostspaarbank, laat
stelijk vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
30 J uni 1910 tBtaatsblad n°. 177). S. 161. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Wet van 25 Mei 1880, (Staats
blad no. 88) zooals die sedert is gewijzigd en 
aangevuld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Maart 1916, n°. 10,.Afdee
ling Posterijen. en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 28 
Maart l\J 16, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 April 1916, no. 30, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Het personeel bij de directie van 

de Rijkspostspaarbank onder den Directeur 
bestaa~ nit: 

A. vaste ambtenaren, 
B. tijdelijke ambtenaren. 
De rangen van de vaste ambtenaren zijn: 

Onderdirecteur, 
Referendaris, 
Hoofdcommies, 

Commies, 
Adjunct-commies, 
Klerk, 
Bureelambtenaar, 
Machinist, 
Concierge, 
Bode, 
Bediende, 
Vaste knecht. 

. 2. De jaarwedrlen voor den Directeur en 
voor de in artikel 1 bedoelde rangen be
dragen: 
Voor den Directeur_ . . . van f 5000 tot f 6000 

,, onderdirecteur 4000 ,, 4 700 
,, een referendaris. . 

hoofdcommies 
commies ... 

,, adjunct-commies ,, 
,, , ,, klerk ..... 

,, bureehunbtenaar 
,, machinist . . 

,, den concierge . . 
een bode en een 

bediende .. 
,, vaste-knecht . 

3000 3900 
2600 ,, 2900 
2000 2500 
1200 ,, 1900 
400 1100 
400 1300 
800 1200 
800 975 

400 975 
400 ,, 750 

De voorwaarden am voor eene benoeming 
tot vast of tijdelijk ambtenaar bij de directie 
van de Rijkspostspaarbank in aanmerking te 
komen, worden door Onzen Minister van 
Waterstaat vastgesteld. 

Tijdelijke ambtenaren, die aan bedoelde 
voorwaarden voldoen, kunnen door den Direc
teur, ender goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat, warden in dienst genomen op 
zoodanige bezoldiging als door dien Minister 
zal warden bepaald. 

3. Bevordering in rang geschiedt bij ke.uze. 
Onverminderd de mogelijkheid am in bijzon

dere omstandigheden vroeger te warden b_e
vorderd, warden. de klerken, wanneer ziJ daar
voor wegens hunne bekwaamheid, geschiktheid 

dienstijver in aanmerking komen, na gedu
rende een jaar het ma:xi_mum-tractement van 
klerk te hebben genoten, tot adjunct-comn;ties 
bevorderd. 

Tot en met 31 December 1916 kan die be
,ordering echter alleen plaats vinden van kler
ken, die tevens voldaan hebben aan de examen-.. 
eischen, ingevolge artikel 3 van het Koninklijk 
besluit van 30. Juni 1910 (Staatsblad n°. 177} 
door den Directeur, onder goedkeuring van 
Onzen Minister Vdn Waterstaat, vastgesteld. 

4. De jaarwedde van de in artikel 1 genoem
de ambtenaren wordt bij voldoende dienstver
richting, bekwaamheid, geschiktheid en dienst
ijver verhoogd als vol!l't: 
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A. Onder-directeur. 
bij benoeming f 4000 na 6 jaar 
na 2 jaar 4200 ,, 8 ,, 

4 4400 
B. Referendaris. 

bij benoeming j 3000 na 6 jaar 
na 2 jaar 3200 ,, 8 ,, 
,, 4 . ,, 3400 ,, 10 ,, 

0. Hoojdcommies. 
bij benoeming f 2600 na 4 jaar 
na 2 jaar . . 2700 ,, 6 ,, 

D. Commies. 
bij benoeming f 2000 na 4 jaar 
na 1 jaar 2100 ,, 6 ,, 
,, 2 ,, 2200 ,,8,, 

E. Adjunct-commies. 

j 4550 
4700 

f 3600 
3750 
3900 

. f 2800 
2900 

f 2300 
2400 
2500 

De jaarwedde van een adjunct-commies wordt 
telkens na een diensttijd van een jaar. in <lien 
rang verboogd met f 100,-, totdat een bedrag 
van j 1500,- is :bereikt en vervolgens telkens 
na een diensttijd van twee jaar ·in dien rang 
met f lQO, totdat bet maximum van f1900,
is bereikt. De klerken, die reeds f 1200,
of meer tractement genieten, zullen bij benoe
ming tot adjunct-commies f 100,- meer ont
vangen dan hunne bezoldiging als klerk be
draagt, even tueel afgerond tot bet naastbijge
legen boogere veelvoud van J 100,-. 

De bezoldiging van een adjunct-commies, 
. die de maximumbezoldiging aan zijn rang ver
bonden, heeft bereikt en die voor bevordeiing 
tot den rang van commies niet in aanmerking 
kan komen, wordt, indien zijn ijver en toewij
ding niets te wenscben overlaten, drie jaar na 
bet bereiken van de maximum-bezoldiging, 
verboogd met f 100,- en na nogrriaals drie 
jaar andermaal met f 100,-. 

F. Klerk. 
bij benoeming f 400 na 4 jaar 
na ½ jaar 600 n 
,, 2 ,, 700 " 8 " 
,, 3 ,, 800 

. f 900 
1000 
1100 

met dien verstande, dat de verhooging boven 
f 600,- eerst wordt toegekend na bet met goed 
gevolg afleggen van een examen, waarvan bet 
programma door den Directeur, onder goed
keuring van Onzen Minister van W aterstaat, 
wordt vaetgesteld. 

De bezoldiging van· klerken, die de maxi
mum-bezoldiging aan hun rang verbonden, 
hebben bereikt en die nief voor bevordering 
tot adjunct-commies in aanmerking komen, 
wordt drie jaar na het ·bereiken van de maxi-· 
mum-bezoldiging verhoogd met f·lOO,-; na 
nogmaals drie jaar andermaal met f 100,- en 
na wederom drie jaar nogmaals met j 100,-, 

mits hun ijver en toewijding .niets te wenscben 
overlaten. 

Echter blijft voor de thans in dienst zijnde 
klerken, in gevallen als in bet vorige lid be
doeld, de vaststelling der jaarwedde gescbieden 
naar de scbaal, voorkomende bijartikel 4, letter 
F van bet Koninklijk besluit van 30 Juni 1910 
(Staatsblad n° .. 177). 

G. Bureelambtenaar. 
bij benoeming J 400 na' 8 jaar f 1000 
na ½ jaar 600 ,, 11 ,, · 1100 
,, 2 ,, 700 ,, 14 ,, 1200 
,, 3 ,, 800 ,, 1 7 ,, 1250 
,, 5 ,, ~on ,, 20 ,, rnoo 

met dien verstande, dat de verhooging boven 
f 700,-eerst wordt toegekend na bet met goed 
gevolg afleggen van een examen, waarvan het 
programma door den Directeur, onder goed
keuring van Onzen Minister van Waterstaat, 
wordt vastgesteld. 

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 
van Onzen voornoemden Minister, kan, op voor
stel van den Directeur, worden goedgevonden, 
dat bet in bet vorige lid bedoelde examen eerst 
met goed gevolg behoort te zijn afgelegd om 
verhooging van salaris boven /800 te verkrijgen. 

Met ingang van 1 Mei \916 zullen de op dat 
tijdstip in dienst zijnde assistenten geacht 
worden te zijn overgegaan in den rang van 
bureelambtenaar . 

Voor de vaststelling der jaarwedde telt bet 
aantal dienstjaren, in den vroegeren rang van 
assistent doorgebracht, mede, waarbij de bepa
ling van kracbt blijft, dat voor hen, die op 1 
October 1902 als assistent zijn begoemd, de 
diensttijd wordt berekend vanaf1het 20ste levens
jaar, voor zoover zij alsdan 4 jaren of langer bij 
de Rijkspostspaarbank zijn werkzaam geweest. 

Voor de bureelambtenaren, die in bet bezit 
zijn van een einddiploma Hoogere Burgerschool 
met 3-jarigen cursus of van een door Onzen 
Minister van Waterstaat daarmede gelijk te 
stellen diploma, zal voor de vaststelling der 
jaarwedde, de tijd, welken zij langer dan 3 
jaar als tijdelijk ambtenaar aan de Rijkspost
spaarbank zijn werkzaam gcweest, medetellen 
als diensttijd in den rang van bureelambtenaar, 
met dien verstande evenwel, dat de verbooging 
tot f 600,- in geen geval binnen 6 maanden 
na de benoeming als vast ambtenaar zal worden 
verleend. 

H. Machinist. 
bij benoeming f 800 na 8 jaar 
na 2 jaai;, 900 ,, 10 ,, 
,,4,, 950 ,,12,, 
,, 6 ,, 1000 "_14 ,, •. 

f 1050 
1100 
1150 
1200 

14* 
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I. Concierge. 
bij benoe'ming f 800 na 6 jaar 

. na 2 jaar 850 ,, 8 ,, 
,, 4 ,, 900 

,T. Bode en Bediende. 

• f 950 
975 

bij benoeming f 400 na 6 jaar • f 800 
na 3 maanden '600 ,, 8 ,, 850 
,, 2 j aar 650 ,, 10 ,, 900 
,, 3 ,, 700 ,, 12 ,, 950 
,, 4 ,, 150 ,, 14 ,, 975 

Diensttijd ·door boden in den vroegeren'rang 
van adjunct-bode of assistent-bude doorge. 
bracht, telt hierbij mede. 

Voor boden, die 1 October 1902 eene vaste 
aanstelling ontvingen, wordt ook de tijdelijke 
dienst - onder aftrek van een jaar - in reke
ning gebracht. 

K. Vaste-knecht. 
bij benoeming f 400 na 4 jaar 
na 3 maanden 600 ,; 7 ,, 
,, 2 jaar . . 650 

. f 700 
750 

Indien een ambtenaar blijkt heeft gegeven 
van buitengewone bekwaamheid en buitenge
wonen dienstijver, kan van vorenstaande regelen 
worden afgeweken. 

W ordt bij eene benoeming eene hoogere dan 
de aan den rang v~rbonden minimum bezol
diging toegekend of wordt wegens buitengewone 
bekwaamheid en buitengewonen dienstijver 
eene hoogere jaarwedde verleend dan waarop 
volgens vorenstaande schalen aanspraak kan 
worden gemaakt, dan wordt deze voor de toe
kenning van de naaste en de daarop volger;de 
peJ:"iodieke verhoogingen beschouwd als ver
k'rege.n door regelmatige periodieke verhooging 
na den daarvoor gestelden diensttijd. 

5. Indien de· Directeur van de Rijkspost
spaarbank van oordeel is, dat een ambtenaar 
dier Bank wegens onvoldoende bekwaamheid, 
geschiktheid of dienstijver behoort_ te worden 
ontslagen of teruggezet in rang of bezoldiging, 
geeft hij daarvan bij een ·met redenen omkleed 
advies kennis aan Onzen Minister van Water. 
staat en doet hij gelijktijdig een afschrift van 
dat advies toekomen aan den ambtenaar, op 
wien het betrekking heeft.-

Indien een ambtenaar, op wien een advies, 
als in de vorige alinea bedoeld, betrekking 
he"eft;, daartoe het verlangen te kennen geeft, 
kan tc zijnen aanzien een nader onderzoek 
plaats hebben naar de regelen te stellen door 
Onzen Minister van Waterstaat. 

Bij uits tel va:n eene periodieke tractemen ts
verhooging worden volgende verhooginge_n over 
-gelijk tijdperk verschoven, tenzij daarvoor een 
kortere tijd wordt gesteld. · 

6. Tenzij blijkt, dat herste_l is buitengcsloten, 
blijven de vaste amotenaren, die door ziekte 
verhinderd zijn hun dienst geregeld waar te 
nemen, gedurende negen .maanden in het genot 
van hunne jaarwedde. 

Gedurende de daarop volgende negen maan
den wordt up hunne jaarweddc een derde 
gedeelte ingehouden en r,a dnt tijdvak de helft. 

Voor het tijdelijk personeel · w"ordt, tenzij 
blijkt, dat herstel is buitengesl~ten, de beloo
ning na zes maanden ·.op de helft gebracht en 
na' twaalf ma~nden geheel ingeh01iden. 

7. •Dit _ besluit treedt in werking op 1 Mei 
1916, m_et welk tijdstip het Koninkli,ik besluit 
van 30 Juni 1910 (Slaatsblad n°. ·177) buiten 
werking wordt gesteld, behoudens dat de in 
artikel 4 van laatstgenoemd besluit vermelde 
schalen van opklimming kunnen worden toe
gepast op hen, die door de thans vastgestelde 
tractementsregelingnadeel zouden ondervinden. 

De aan de invoering van dit besluit verbonden 
geldelijke gevolgen worden echter, wat het 
personeel beneden den rang van 'adjunct
commies betreft, geacht te zijn ingegaan op 
1 Januari 1916, terwijl met ingang van dien
zelfden datum aan de assistenten tractements
verhooging in hunnen rang kan worden ver
leend volgens de schaal voor· de bureelambte• 
naren in dit besluit vastgesteld. 

Aan de adjunct-commiezen, na de inwerking
treding van dit besluit tot dien rang bevorderd 
en aan de klerken, die op 31 December 1916 
voldaan hebben aan de examen-eischen, bedoeld 
bij artikel 3 van het Kon.inklijk besluit van 
30 J uni 1910 (Staatsblad n°. 177), zal in het 
jaar 1917 eene gratificatie van f 100,- word en 
verleend; hebben zij op genoemden datum 
slechts aan een gedeelte dier eischen voldaan, 
dan zal hun in p.et jaar 1917 eene gratificatie 
van f 50,- worden toegekend. In verband 
hiermede zal in den loop van 1916 nog eenmaal 
gelegenheid Worden gegeven het hiervoor be
doelde examen af te leggen. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's.Gravenhage, den 13den· April 1\116. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. I Mei 1916.) 

14 Api·il 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van het verbod van uitvoer van ruwe c~
caoboonen. S. 162. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Overwegende, dat het in net belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van alle pro
ducten van cacaoboonen te verbieden; 

Gezien d(! wet van 8 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 844) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 29 Maart 1916, Kabi
net, Litt. R 44 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1916, n°. 48) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 April 1916, Kabinet, 
Litt. lJ52 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
onder fotrekking van Ons besluit van 13 

Maart 1915 (Staatsblad n°. 149), te bepalen: 
Het · Eenig Artikel van Ons Besluit van 

4 _November 1914, (Staatsblad n°. 517), wordt 
gelezen als volgt: 

De uitvoer van ruwe eacaob_oonen, benevens 
alle producten daaruit is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijde
lijk 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 hot Staats
blad zal worden ·geplaatst en -waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad. van State. 

's-GravenhagE\, den 14den April 1916. 
WILHELMINA. 

· De Minister. van Oorlog, BosnooM. 
De Minis/er van Financiiin, 

ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 14 April 1916.) 

15 April 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat wanneer iemand in afwachting van 
een beslissing op een tijdig ingediend ver
zoek om vrijstelling op grond van broe
derdienst, zijne aanvrage om vrijstelling 
wegons kostwinnerschap niet binnen .den 
gestelden termijn . doet, er een geldige 
reden bestaat om met toepassing van 
art. 39 van den termijn in art. 33 genoemd, 
af te wijken. 

WIJ WILHEL}IINA, i<:'.'IZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Wedu,ve J. H. Stunt, geboren Bransen, te 
Schoten, tegen hot besluit van Ged. Staten van 

Noord-Holland van 24 November 1915, n°. 53, 
waarbij haar zoon IC C. Stunt niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijn verzoek om vrijstelling van 
den dienst bij de militie· als kostwinner ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Februari 1916, n°. 11 ; 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken:, 
van 7 April 1916, n°. 2543, Afd. B. B. ; 

0.,- dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overwegingen, da-t de redenen om welke 
voor den dienstplichtige vrijstelling wordt 
gevraagd reeds aanwezig waren op 21 Maart 
1915; dat volgens art. 21, 3e lid, j0 • 28 lid, der 
Militiewet Geel .. Staten omtrent vrijstelling 
wegens kostwinnerschap hebben te beslissen, 
zoo de reden aanwezig was op 21 Maart van 
het jaar waarin omtrent hem voor wien de 
vrijstelling wordt· aarigevraagd, door den 
Militieraad uitspraak moet worden gedaan ; 
dat in het oorspronkelijk · on twerp der wet de 
Militieraad was aangewezen tot het doen van 
uitspraak omtrent die vrijstelling ; . dat de 
bepalingen die de wet met betrekking tot den· 
Militieraad beva-t er geheel op wijzen dat aan 
dien Raad een taak is toegedacht in de rij der 
verrichtingen tusschen · de sluiting van het 
inschrijvingsregister en de loting betreffende
hen die zijn ingeschreven in het laatstelijk 
gesloten inschrijvingsregister; dat, toen tijdens 
de behandeling van het ontwerp in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal het doen van uit
spraak omtrent vrijstelling in eersten aanleg 
voor enkele gevallen van den Militieraad op 
Geel. Staten wercJ. overgebracht, in 'het 3e lid 
van art. 21 geene andere wijziging werd gebracht 
clan dat in den tweeden volzin de woorden 
,,den Mllitieraad" werden vervangen door 
,,Gedeputeerde Staten" ; dat uit een en antler 
volgt dat ook Ged. Staten dleen in boven
vermeld tijdvak hebben te beslissen op aan
vragen van dienstplichtigen, ingeschreven in 
het laatstelijk gesloten inschrijvingsregister ; 
dat dit ook in overeenstemming is in.et het 
systeem der wet, o. a. blijkende uit art. 19, 
2e lid, punt c, en art. 62, lid 2, 3° ., dier wet ; 
dat volgens art. 39 van het K. B. van 13 April 
1912 (S. 145) van den termijn, genoemrl in 
flt. 33, 2e lid, 1 °. van dat besluit, voor zoover 
de omstandigheden dit toelaten, kan worden 
afgeweken ingeval daartoe, naar het oordeel 
va-n de daarbij betrokken autoriteit, een geldige 
reden bestaat ; dat in verband met het boven
staande aangenomen moet worden dat de 
omstandigheden thans niet meer toelaten een 
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uitspraak betreffende al of niet vrij stelling we
gens kostwinnerschap van ingeschrevenen der 
licliting 1916 te doen; 

dat van het besluit van Ged. Stat~n de 
Weduwe J. H. Stuut, geboren Bransen bij. Ons 
in beroep is. gekomen, daarbij aanvoerende, 
dat haar zoon de eenige kostwinner is en zij 
zelve geen werkzaamheden meer kan ver
richten; 

0., wat de ontvankelijkheid betreft, dat 
volgens art. 33 van Ons Militiebesluit . van 
13 April 1912 (S. 145) hij die vrijstelling wegens 
kostwinnerschap verlangt, in geval de reden van 
vrijstelling aanwezig w~s op 21 Maart van het 
jaar waarin het inschrijvingsregister is gesloten, 
tusschen 21 en 31 Maart van.dat jaar bij den 
burgemeester aanvraag moet doen tot het op
maken van een staat van inlichtingen ; 

dat deze termijn door den belanghebbende 
niet in acht is genomen, maar uit de overgelegde 
stukken blijkt dat door hem tijdig op grond 
van broederdienst vrijstelling bij den Militieraad 
is aangevraagd ; · 

dat het ·daarom aanne~elijk en verklaarbaar 
is dat de belanghebbende in afwachting van de 
op het verzoek Cim vrijstelling wegens broeder
dienst te nemen beslissing, zijne aanvrage om 
vrijstelling wegens kostwinnerschap heeft aan
gehouden en er diensvolgens eene geldige reden. 
bestaat om met toepassing van art. 39 van 
Ons bovenvermeld Militiebesluit van den 
termijil in art. 33 van dat besluit gesteld, af 
te wijken; 
· 0., wat de hoofdzaak betreft, dat uit de over
gelegde stukken blijkt dat door het verblijf 
in werkelijken clienst van den militieplichtige 
voldoende middelen tot levensornierhoud zouden 
komen te ontbreken aan het• gezin waartoc hij 
behoort; · 

Gezien de Militiewet (S. 1912, n°. 21); 
Hebben goedgevonden en v.erstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Sta.ten aan den militieplichtige K. C. 
Stuut te Schoten voor den t~d van Mn jaar 
vrijstelling . te vedeenen van den militiedienst. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

16 April 1216. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de burgemeesters betref
fend e vergoeding wegens k_ostwinnerschap 

Door mij is de indruk verkregen, dat het 
vaak voorkomt, dat eenmaal vastgestelde ver
goedingsbedragen later wel nu en dan worden 
verhoogd, maar dat verminderine; dier bedra
gen niet dikwijls plaats heeft. 

Toch komt het voor, dat door veranderde 
levensomstandigheden de .aanvankelijk toege• 
kende vergoeding zeer goed voor ·vermindering 
en zelfs voor intrekking vatbaar is. In het 
bijzondere kan dit het geval zijn in het voor
jaar, in welk jaargetijde voor vele gezinnen 
de verdiensten weder ruimer .worden. 

Ook in bezwaarschriften betreffende toeken
ning van vergoeding wordt wel eens de- mee

~ning uitgesproken, dat er gezinnen in het 
genot van veri;oeding zijn zonder deze noodig 
te hebben. 

Ten einde. te voorkomen, dat personen ten 
onrechte vergoeding of meer vergoeding ge
nieten dan noodig is, doet zich de noodzake
lijkheid gevoelen, dat zooveel mogelijk omtrent 
den bestaanstoestand van de vergoedinggenie
tenden regelmatig een onderzoek wordt inge
steld en naa1· bevind van zaken de vergoeding 
wordt ing!)trokken of verlaagd. 

Ik heb mitsdien de eer Ute verzoeken, om, 
voor zoover zulks niet .reeds geschiedt, in 
Uwe gemeente zoo mogelijk periodiek de ver
leende vergoedingen aan de werkelijke behoefte 
daaraan te toetsen. 

De Minister van Oorlog, BosB001r. 

17 April 1916. BESI:.UI1', houdende wijziging 
:van het sedert meermalen gewijzigd Ko
ninklijk Besluit van 24 September 1914 
(Staatsblad n°. 461). S. ·163. 

WIJ WILHELMINA, .ENZ. 
. Overwegenq.e, dat het in het belang van den 

Staat nood.ig is, dei;i uitvoer van, karwijzaad, 
blauwmaanzaad, afval van· oliezade·n ert kana-
riezaad te verbieden ; . 

Gezien de wet yan. 3 Augusti:is 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op dA voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financiiln en van Landbouw, 
Ni,iverheid en Handel van 8 April 1916, Ka
binet, Litt. B5o ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 April 1916, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 April 1916, Ka
binet, Litt. I 5< ; 

Hebben goedgevond~n en ,ve~staan te be-
palen: .. 
, De eerste alinea van,het Eenig Artikel van 
Ons Be.sluit van 24· September 1914, (Staatsblad 
n°. 461), gewijzigd bij dat vat;1 12- November 
1916 (Staatsblad· n°. 468) en van ·17 Maart 
1916 (Staatsblad n°. 134), wordt gelezen. als 
volgt: 

De uitvqer van kanariezaad, mosterdzaad, 
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lijnza,ad, kool- e·n raapzaad, andere oliezaden 
en afral van oliezaden, meel van rijst en rijst
afval, meel van peulvruchten, lijnkoek en 
lijnmeel, raapkoek en raapkoekenmeel; grond
notenkoek en grondnotenmeel, katoenzaadkoek 
en katoenzaadmeel, andere krachtvoederkoeken, 
alsmede meel en afval daarvan, alle pulp, ge
droogde spoeling, hostel ofbierdraf en vleesch
meel is verboden van den dag der afkondi
ging van dit Besluit. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering v~n dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den April 1916. 
WILHELMINA. 

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

De Ministei· van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 

(Uitgeg. 18 April 1916.) 

17 April 1916. BEsLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van kapok; beilevens matras
sen en andere artikelen, waarin kapok als 
vulling-sq:iateriaal · is verwerkt. S. 164. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat •noodig is, den uitvoer van kapok, bene
vens matrassen en andere artikelen, · waarin 
kapok als vullingsmateriaal is verwerkt, te 
verbieden ; · 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914,(Staats
blad rio. 344) ·; 
· Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, var. Financien en ·van Laridbouw, 
Nijverheid en Handel van 10 April 1916, 
Kabinet,' Litt. F 6t ; 

- Den Raad van State gehoord (advies van 
·11 April 1916, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noernde Ministers-van 14 April 1916, Kabinet, 
·litt. K 64 ; 

Hebben goedgevoilden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
• De uitvoer van kapok, benevens matrassen 
en andere artikelen, waarin · kapok als vul
·lingsi:naterfaal : is· verwerkt, is verboden van 
,den dag der afkondiging van dit Besluit. 
· ·· Wij 'behciuden Onii' vocir dit verbod tijdelijk 

· -0p te ·hefferi· of in liijzondere gevallen ·daar-
van ontheffing te doen --verleenem-- · "-.,., "". 

Onze l\'linisters 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 worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oor7og, BusBO0M. 
De Minister van Finmwien, ANT. VAN GrJN. 

De lviin. va"I, Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 18 April 1916.) 

17 April 1916. Mrss1v1~ van den Minister van 
Oorlog aan de burg~rneesters betreffende 
vergoeding wegens -Irnstwinnerscbap, 

In mij~ brief van · 25 Februari j.l., afd. 
_Dienstplicht, i;i•. 159 L; sprak ik de wensche
lijkheid uit, dat bij de vaststelling van de 
vergoedingsbedragen de inkomsten, welke de 
dienstplichtige in geld geniet boven soldij of 
·jaarwedde en m_obilisatie-toelage, na aftrek 
·van 25 cent per dag, in rekening warden ge
bracht (zie betgeen in dien · brief vo.orkomt 
onder het hoofd ,,Inkomen van den dienst
pUchtige"). 

Bij toepassing van dezen regel ten aanzien 
van den tot buitengewoo~ kommies benoe.rnden 
dienstplichtige zou van zijn toelage van 50 cent 
per dag, welke hij als zoodanig geniet, een br
·drag v·an 25 .cent per dag in aanrnerking worden 
genomen. 

Aangenomen moet echter .worden, dat. de 
buitengewo·on komrnies in de uitoefening van 
zijn functie meerrnalen voor zoodanige uitga
ven komt te staan, dat hij de volle beschikking 
behoort. te kunne~ h~bben over vermelde toe
lage van 50 cent per dag. 

In verband hiermede beb ik de eer U te 
verzoeken, bij liet bepalen' van het vergoedings
bedrag voor het gezin van den dienstplichtige, 
die buitengewoon kornmie.s is, geen rekening 
te houden met genoemde toelage. 

Aan de mi!itaire autoriteiten geef ik kerinis, 
·dat zij U voortaan gecn opgaaf met bctrekking 
tot die toelage moeten doen. . · 

· De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

19 April' 1916. BESLUlT, houdende beslissing 
dat, wanneer de niet-naleving van de voor
waarden voor een in~ichting op zich ·zelve 
geen aanleiding bohoeft te geven tot in trek
king der ·vergunning, die intrekking niet 
gerechtvaardigd kan warden door het feit, 
dat de inrichting meer hinder verocirzaakt 

0 ••• <": dan ·oorspronkelijk ·verwacht werd. 
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W1.J WILHE_L)IINA. tr.xz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

I. Mogentlorff te Herigelo (0.) en G. Berg te 
Holten tegen het besluit van B. en W. van 
Holten v:an 2 November 1915 waarbij is inge
trokken de antler dagteekening van 12 Augustus 
1915 verleende voorwaardelijke vergunning tot 
het oprichten van eene darmenslijmerij op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Holten, 
Sectie F n°. 1516; 

Den Raad van State, enz. ; 
0., dat B. en W. bij besluit van 12 Augustus 

1915 aan L Mogendorff en A. Berg vergunning 
hebben .verleend tot het oprichten van eene 
darmenslijmerij op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Holten, ·sectie F no. 1516 
ond!)r een aantal voorwaarden, · met bepaling 
wijders dat de· inrichting moet voltooid en in 
werking gebracht zijn den 15 December 1915 ; 

dat B. en W. bij besluit van 2 November 1915 
de vergunning hebben ingetrokken op grand 
dat de inrichting is in werking gebracht zonder 
dat de aan de vergunning opgelegde voor
waarden behoorlijk zijn nageleefd ; 

dat van het· besluit van Burg. en Weth. 
J. Mogendorff en A. Berg bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende dat zij de uitvoering 
van het geheele werk ·hebben opgedragen aan 
den gemeente-opzichter te Holten en de meening 
zijn toegedaan · geweest, dat zij, wanneer deze 
·ambtenaar de uitvoering had, de meeste _zeker
heid zouden hebben dat de aanleg- der inrJch
ting zoude geschieden overeenkomstig de opge
legde voorwaa.rden, althans in. elk geval naar· 
den geest en de bedoeling van het gemeente
bestuur van Holten, terwijl zij voorts doen 
uitkomen dat zij alsnog de inrichting aan de 
voorwaarden dcr vergunning beantwoordende 
hebben gemaakt; 

0., dat de niet-opvolging der voorwaarden, 
·zooals die is geconstateerd op een oogenblik 
. waa.rop de termijn voor het moeten voltooid 
zijn der inrichting nog niet was verstreken, 
gedeeltelijk moet warden toegeschr~ven .aan 
omstandigheden van de~ wil der concessiona
rissen onafhankelijk, gedeeltelijk aan hunne 
opvatting der_ voor'waarden en zij, voorzoover 
deze opvatting onjuist is bevonden, onmiddellijk 
zich bereid hebben verklaard alsnog volledig 
aan de voorwaarden te voldoen aan welke 
bereidverklaring doo·r hen ook reeds een begin 
van uitvoering is gegeven ; 

dat het gemeentebestuur heeft verklaard, 
.dat de voorname reden, die het tot intrekking 
der vergunning heeft doen besluiten, deze is, 
dat· de inrichting meer hinder aan de omwonen-

den en aan het publiek ,veroor'lrnfLkt dan bij het 
verleenen der vergunning werd verwacht- -
omstandigheid die wel tot oplegging van 
nieuwe voorwaarden maar niet tot intrekking 
der vergunning mag leiden - en het daarmede 
zelf heeft erkend, dat de niet volledige opvol
ging der voorwaarden op het oogenblik waarop 
zij werd geconstateerd, op zich zelve geen 
aanleicling behoefde te geven om gebruik te 
maken van de bevoegdheid tot intrekking der 
vergunning ; 

dat derhalve voor deze intrekking voldoende 
gronden niet aanwezig zijn ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te vernietigen het besluit van B. en W. van 
Holten van 2 November 1915 waarbij is inge
trokken .de aan I.. Mogendorff te Hengelo en 
G. Berg te Holten verleende voorwaardelijke 
vergunning tot het oprichten van eene darmen-
slijmerij. (A. B.) 

20 April 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvver van plantenvezels. S. 165. 

(Tekst als S. 164.) 

22 April 1916. BmlLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Schofen van 8 Manrt 1916, strekkende tot 
ontslag van den boekhouder-kassier bij 
het gasbedrijf N. P. Visser bij niet-aan
zuivering van een. kastekort. S. 166. 

Gesclw1"sf tot 1 Nove1nbe1" 1916. 

22 Ap1·il 1916. BESLUIT, · tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
.Diepenveen van 28 Maart 1916, strekkende 
tot benoeming van een w.ethouder. S. 167. 

Geschorsl tot 1 Noveniber 1916. 

22 April 1916. BESLUIT, tot vaststelling van 
den uiterlijken vorm voor de zilverbons 
van een gulden, tot bepaling v:an. de _hoe· 
-veelheid der uit te geven zilverbons van 
dien vorm en tot wijziging van artikel 2 
van het besluit van den 3lsten l\'l:aart 1915 
(Siaatsblad n°. 174). S. l!iS. 

WiJ WILH.Jl]LMIN A, ENZ. 

Op de voordracht v·an Onzen Minister van 
.Financien van den 19 April 1916, n°. 92, Gene
rale Thesaurie ;_. 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staafs
blad n°. 377), tot nitgifte van zilverbons en Ons 
beslU:it van 31 Maart 19]5 (Staatsblad n°. 174); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Art. 1. De 1,1iterlijke vorm van de zilver
bons van een gulden, is· de volgende: 

,,SERIE..... ZILVERBON 

,,Groot EEN GULDEN 

,,Wordt ter betaling aangenomen door de 
Nederlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren. 

,,Inwisselbaar in zilver na aankondiging. 
Geregisfreerd 19 

De Minister van JJ'inancien, 
De Agent van het Ministerie 

van Financien, 

WETTIG BETAALMIDDEL." 

Deze woorden, in zwarte kleur gedrukt, zijn 
omgeven door een in bruine kleur gedrukten 
kunstrand, waarin voorkomt: 

aan de bovenzijde, de woorden : 
,,KONINKRIJK VER NEDERLANDEN" 

aan de onderzijde, de woorden : 
,,Het namaken of vervalschen van zilver

bons met het oogmerk om ze als · echt en 
onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven 
wordt gestraft met ge¥angenisstraf van ten 
hoogste ~egen jaren." 

in de vier hoeken het cijfer ,,l". 
In het midden van de bons wordt onder 

den zwarten ·. tekst in bruine kleur met open 
cijfer gedrukt: 

1 
Het geheel is gedruid op een aan alle zijden 

afloopenden, licht grijs. bruinen gefigureerden 
ondergrond. 

De achterzijde der bons wordt niet bedrukt. 
De bons warden gedrukt op fijn geribd 

waardepapier van ten naasten bij acht bij twaalf 
centimeters, waarin verticale waterlijnen op 
eenen ondcrlingen afstand van 16 millimeter en 
als watermerk de woorden ,,EEN GULDEN". 
In de witte papierstof wordt een licht blauwe 
vezel verwerkt. De bons worden voorzien van 
den stempel der hand teekening van Ol!zen 
Minister van Financien en van dien der hand
.teeker.ing van den Agent van het Ministerie 
van Financien te Amsterdam. 

2. N aar gelang daaraan de behoefte blijkt 
te be:Staan zu'rlen worden. uitgegeveh tien mil
lioen zilverbons ·van een gulden· van den in 
artikel 1 omsch reven uiterlijken vorm, ver
tegenwoordigende een kapitaal van tien millioen 
gulden. 

3. Artikel 2 v;m Ons besluit van 81 Maart 
1916 (Staatsbladn°.174) wordtgelezen als volgt: 

.,N aar gelang daaraan de behoefte blijkt te 
bestaan zullen worden uitgegeven zes millioen 

zilverbons van twee en een·halven gulden van 
den_ in artikel 1 omschreven uiterlijken vorm, 
vertegenwoordigende een kapitaal van vijftien 
millioen gulden". 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats• 
blad en in de 8taatscou1"ant zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, ANT. VAN G1JN, 

(Uitgeg. 28 April 1916.) 

25 April 1916. BESLUIT, houdende beslissing, 
' dat hoewel slechts hij in berciep kan komen, 

die zijne bezwaren op de in art. 7 der 
Hinderwet bepaalden tijd en wijze heeft 
ingebracht, iemand, die door overmacht 
verhinderd was dat te doen, toch nog als in 
het ongelijk gestelde belanghebbende en 
dus als ontvankelijk in zijn beroep mag 
warden aangemerkt. 

WIJ WILH_ELMINA, ENZ. ; 
Beschikkinde op liet beroep, ingesteld door 

J. Markus te Amsterdam, tegen het besluit van 
'Burgemeester en W ethouders dier gemeente 
van 12 October 1915, n°. 3365/396 V. H. 
waarbij aan D. E. Content aldaar en zijne 
rechtverkrijgenden voor een proeftijd voor
waardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene vetsmelterij en rookerij van 
vleeschwaren in perceel Amstel 288 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
22 Maart 1916, n°. 57; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 April 
1916, n°. 243 H. Afdeeling Arbeid; 

0., dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam van oordeel zijnde dat over de 
gevolgen welke het oprichten der inrichting 
voor de omwonenden zal hebben niet met vol
doende zekerheid kan warden geoordeelcl, de 
vergunning hebben v,erleend voor den· proeftijd 
van een jaar onder de volgende voorwaarden : 

a. de rook van het rookhok en de rook en 
de walm van den vetsmeltketel moet warden 
afgevoerd door een of meer schoorsteenen van 
voldoende wijdte, reikende tot ten minste 1 ~L 
boven het dak van het perceel ; 

b. de vetsmeltketel moet zijn geplaatst onder 
een walmkap van brandvrij materiaal, welke 
aan de achterzijde en ter zijde moet reiken tot 
aan den grond en aan de ovorzijde tot een 
zoodanige hoogte als met-het oog op het gebruik 
mogelijk is ; 

c. het boveneinde der onder b. beclcielde 
;" 
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walmkap moet luchtdicht zijn ge_sloten aan 
de(n) -onder a. bedoelde(ri) schoorsteen(en); 

d. de vetsmeltkete] moet met metalen buizen 
aan de gasleiding zijn verbon·den ; 

e. zoolang de"inrichting in werking is moeten 
de ramen en de deur in den achterwand .van 
den kelder zijn gesloten ; 

f. tijdens het sm(,)lten van vet moet het 
beweegbaar gedeelte van de walmkap boven den 
-vetsmeltketel -gesloten worden, gehouden ; 

dat van het be.sluit van Burgemeester rn 
vVethouders J. Markus te Amsterdam bij Ons 
in beroep is gekonien met het verzoek het be
sluit van Burgemeester en W ethonders te ver
nietigen, daarbij aanvoerende dat tengevolge 
van het reeds in werking zijn der inrichting hij 
bezwaren ondervindt welke hierop neerkomen 
dat zijn woonkamer ter bewoning ongeschikt is 
tengevolge van de· verspreiding van walgelijke 
dampen; dat aan de gezondheid schade wordt 
toegebracht; , 

0. wat de ontvgnkelijkheid van het beroep 
.betreft dat-in het algeme'en moe·t worden aan
genomen dat van een belanghebbende alleen 
clan gezegd kan word en da t hij in het ongelijk 
gesteld is en nit dezen hoofde krachtens het 
1_0 lid van art. 15 der Hindenyet in beroep 
komen kan als hij zijne bezwaren heeft inge
bracht op de in art. 7 der wet bepaalden tijd 
en wijs; 

dat evenwel in dit bijzonder geval de oorlog 
het dell. appellant volstrekt onmogelijk heeft 
gemaakt zijne bezwaren tegen het oprichten der 
inrichting in te brengen ten overstaan van het 
gemeentebestnnr of een of meer zijner leden, 
daar hij op den dag op welken daartoe de gele
genbeid werd gegeven genoodzaakt werd in 
Duitschland te blijven tot het vervullen van 
zijn clienstplicht ; 

dat waar hier alzoo overmacht den appellant 
heeft belet zijne bezwaren in te brengen op de 
zitting, bedoeld in art. 7 der wet maar hij deze 
toch nog en zelfs bij herhaling· schriftelijk aan 

· het gemeentebestnnr heeft doen -kennen v66r 
dit op het verzoek om vergnnning heeft beslist, 
hij mag warden aangemerkt als in bet ongelijk 
gestelde belanghebbende en dns a]s ontvankelijk 
in zijn beroep ; . 

O. wat dit beroep betr(lft, dat nit de over
-gelegde stukken en uit h~tgeen ter openbare 
vergadering van de Afdeeling· van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestnur is 
medegdeeeld, blijkt da t het bedrijf der vet
smelterij, het~elk reeds was aangevangen 
v66rdat Burgemeester en Wethonders vergun
ning voor een proeftijd hadden verleend tot. het 

oprichten der vetsmelterij en rookerij, van den 
aanvang af hinder van ernstigen aard heeft 
veroorzaakt aan_ de bewo.ners van de woning 

· geiegen boven het gedeelte waarin het bedrijf 
wordt nitgeoefend·; 

da t die hinder veroorzaakt door het zich 
verspreiden van rook, kwalijk riekende en ·prik~ 
kelende dampen niet is ondervangen door de 
voorwaarden door Burgemeester en Wethonders 
aan hnn vergunning verbonden en dit, ·mede 
naar deskundig oordeel, in verband met den 
localen toestand, ook niet door het stellen van 
andere: voorwaarden kan geschieden ; 

dat onder deze omstandigheden over de 
gevolgen der inrichting reeds nu met voldoende 
zekerheid kan· warden geoordeeld en we! in 
dezen zin dat door haar hinder van ernstigen 
aard wordt -teweeggebracht waaraan door het 
stellen van· voorwaarden niet is tegemoet te 
komen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met gegrondverklaring van het beroep tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethouder s 
van Amsterdam van 12 October 1915, n°. 
3365/396 V. H. 1915, waarbij aan D. E. Content 
aldaar ·en zijnen :rechtverkrijgenden voor een 
proeftijd voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van een ·vetsmelterij en 
rookerij van vleeschwaren in perceel Amstel 288, 
de gevraagde vergunning .te weigeren. 

Onze Minister van Landbonw, Nijverheid en 
Handel is· belast, enz.. (A. B.) 

25 April 1916. ·ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Ingevolge ·art. 188 der Gemeentewet be·
; hoort de politie over - omvattende ·de 
handhaving der plaatselijke verordeningen 
omtrent .::..:... ·tapperijen _enz. aan den Burge
meester, waaruitvoortvlcieit;dat, in afwij
king van den regel van art. 179a der Ge·
meentewet; de nitvoering van·.zoodanige 
verordeningen niet · aan Bnrgemeester en 
Wethouders, doch alleen aan den Burge~ 
meester kan warden opgedragen. 

Art. 23, 1 der yerord. op Tapperijen enz. 
voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
een daad·.van ·uitvoering dier verordening 

· opdragend. aan, het gemeentebestuur, mist 
alzoo bindende: kracht. 

(Gemeentewet art. 188.) 

Voq,zit_te~: Mr. A .. M: B. ·Hanlo. 

Radeh: 'i\Irfi.· "S.- Gratama,. C.·•0. Segers,. H. 
I Hesse eil Jhr.,·.Rh,- ·Feith. , 
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M: de G.,· 26 jaar, cafehouder, geboren en 
wonende te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen laste 
_gewezen .vonnis. van de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem . van 27 Januari 1916, houdende 
bevestigirig in hooger _beroep van een · vonnis 
van den Kantonrechter aldaar va-n 2·4 Novem her 
1915, waarbij de rexuirant, met vrijspraak van 
het onbewezen gede.elte der aanklacht, wegens 
in de gemeente Haarlemmerliede· en Spaarn
woude als tapper in zijn localiteit oI_ localiteiten 
toelaten hen, omtrent wie door het gemeente
bestutir is medegedeeld, dat zij gedurende vier 

· .laatstverloopen jaren drie of meermalen wegens 
openbare dronkenschap zijn- veroordeeld, dan 
wel dat zij bij· hen als. openbare dronkaards 
bekend staan, niet .toepassing der artt. 6, 23 
en 25 der Verordening op d_e tapperijen en loge
menten in de gemeente Haarlemmerliede. en 
Spaarnwoude tijdens de geheele of gedeeltelijke 
mobilisatie van het Neclerlandsche leger, van 
den 23 Januari 1915, 23 en 56 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van f 3 en eene vervangencte 
Jiechtenis van drie dagen. 

De Hoage Raad, enz. ; 
. , Gehoord het · verslag van den Raadsheer 
.Jhr. Feith ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier 
·namens den Procureur-Generaal, in zijne con
•Clusie, strekkende tot : verwerping van het 
ingestelde beroep ; 
· 0.,. dat noch bij de aanteekening van bet 

beroep noch nade;rlia_nd door of vanwege den 
:requirant eenige gronden v9or dat beroep zijn 
aangevoerd ; 
: . 0. evenwel ambtshalve : 

dat bij het in hooger beroep bevestigde vonnis 
-des Kantonre~hters van h~t den requirant biJ 
de inleidende dagvaarding ten laste · gelegde 
als bewezen. is aangenome_n, met zijne schuld 
-daaraan : dat hij in de gemeente _Haarlemmer
liede-. c. a. op den 3: October 1915 des voor
middags omstreeks 10½ uur als tapper in zijn 
tapperij heeft toegelaten J. C. Meegdes, J. Ooms 
fn W. Tjalsma,. alien wonende te Haarlemmer
meer, terwijl hem be)tlaagde door het gemeente
bestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
was medegedeelcl, dat deze personen behoorden 
tot hen, bedoeld in art. 23, b. en c. der Ver
ordening op tapperijen en ·logementen ,in-de 
gemeeI1te Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
tijdens de geheele of gedyeltelijke mobilisatie 
van het Nederlandsche leger; 
' cl,at;di~ feit is gequalificeerd en de requir_ant 

deswege is v~roordeeld gelijk -hiervoren is ver-
meld; · 

dat art. 23, 1. der toegepaste verordening,. 
voor zoover ten dezen van be.Jang, luidt: 

,,Het is aan tappers verboden in hun locali
teit of localiteiten• toe te · la ten, of, daarin aan

. wezig zijnrle,, te · la ten verolijven hen, omtrent 
wie door het gemeentebestuur is medegedeeld : 

b. dat zij gedurende vier laatstverloopen 
jaren clrie of rheermalen wegens openbare 
dronkenschap zijn veroordeeld, 

c. dat zij bij hen als openbare dronkaards 
bekerid staan" ; 

terwijl art: 25 op overtreding van dit.verbod 
straf stelt ; 

dat eerstgemeld artikel, · het gemeente
bestuur belastende met het doen der voor
melde mededeelingen aan ·tappers, eene claad 
van uitvoering der verordening opdraagt aan 
het gemeentebestuur, dat is aan Burgemeester 
en Wethouders; 

dat echter ingevolge art. 188 der Gemeente
wet de politie over - omvattende de hand
having· der plaatselijke verordeningen omtrent 
- tapperijen en anclere voor het publiek open
staande gebouwen behoort aan den Burge
meester, waaruit voortvloeit dat, in afwijking 
van den regel van art. 179a der Gemeentewet, 
de uitvoering van zoodanige verordeningen 
niet aan Burgemeester en Wethouders, doch 
alleen aan den Burgemeester . kan worden 
opgeclragen; 
• dat voormelde opdracht en daarmede tevens 

het met die ·opdracht eene. onsplitsbare -wils
verklaring uitmakende· verbod -alzoo bindende 
kracht missen en de requirant, waar. het te 
zijnen laste bewezen verklaarde niet bij eenige 
andere wet of verorclening is strafbaar gesteld, 

· te dier zake· .;van -,;i,lle rechtsvervolging had 
moeten zijn ontslagen ; 

dat de Kantonrechter. ,door hem- in stede 
daarvan te veroordeelen artt.-23 en 25 der aan
gehaalde verordening, en de Rechtbank door 
·niettemin · het· vonnis des Kanto_nrechters te 
bevestigen art. 247- in verband me.t .art .. 256 Sv. 
hebben geschonden ; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Rechtbank 
te Haa:dem -.op 27 -Janua.ri 1916 in deze. zaak 
gewezen, doch alleen voor. zoover daarbij in 
hooger beroep· werden bevestigd de qualificatie, 
door den eersten rechter a.an het bewez.en
verklaarde gegeven, en requi.rants veroordee
ling te dier zake ; 

En in zoover opnieuw rechtdoende ten prin
cipale, krachtens art.· 105 E .. 0. ; 

Vernietigt mede te dien aanzien het vonnis 
van d(1n Kantonrechter. te Haa.rlem vari den 
24 November 1915; 
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Ontslaat den. requirant te dier zake van ·alle 
rechtsvervolging. · (Ned. Jur.) 

26 April 1916. BIGSLUTT, · houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 24 Febru
ari 1915 (Staatsblad r. 0

• 115), houdende 
instelling .van raden van beroep voor de 
directe belastingen. S . .169. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht· van Onzen Minister van 
Financien van 20 April 1916, n°. 189, Directe 
Belastingen : 

Gezien artikel 1 der. wet van 19 December 
1914 (Slaafsblad n° •. 564), alsmede Onze be
sluiten' van . 24 Februari 1915 ·(Staatsblad n°. 
115), 24 Januari 1916, n°. 49, en 14 Maart 
1916, nO, 32 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besl ui t van 

24 Februari 1915 (Siaatsblad no. 115) worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

onderdeel 3 wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Gelder/and, beboo
rende tot de inspectien der directe belastin
gen te Arnhem, lste en 2de afdeeling, Nijme
gen, Iste en 2de afdeeling, ·Tie/, Lobith en 
Wa_qeningen ; sta1.dplaats Arnhe,n ; 

onderdeel 4 wordt gelezen als volgt: 
het gedeelte der provincie Gelder/and behoo

rende tot de inspectien der directe belastingen 
te Zutphen, Apeldoorn, Doetinchem en Winters
wijk; standplaats Zutphen; 

onderdeel 6 wordt gelezen als volgt: 
het gedcelte der provincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectien der directe belas: 
tingeu te Dordrecht, lste en 2de afdeelmg, 
Gorinchem, Gouda, Hellei•oetsluis, Rotterdam 
(buitengemeenten) en· Vlaardin,qen, · met uit
zondering van de gemeenten Loosduinen, Naald
wijk, Monster en 's-Gravenzande; standplaats 
Rotterdam (aan te duiden als raad van beroep 
voor de directe belastingen II te Rotterdam); 

onderdeel 8 wordt gelezen als volgt: 
bet gedeelte der provincie Zuidholland be

hoorende tot de inspectien der directe belas
tingen te Leiden, lste, 2de en 3de afdeeling ; 
standplaats Leiden. 

2 Dit besluit treedt in werking met I Mei 
1916. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

· 's-Gravenhag(l, den 26ste.n April 1916. 
WILHELMINA. 

.De.llfinister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
(Uifgeg. 28 April 1916.) 

27 April 1916. BEsL'urr, houdende bepa!ingen 
betreffende de commissien van aanslag 
voor.de inkomstenbelasting. S. 170. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van· Onzen Minister va:c. 
Financien van 25 April 1916, n°. 125, Directe 
Belastingen; 

Gezien artikel 66, 3de lid, der •Wet op .de 
Ink~mstenbelasting 1914, alsmede Onze beslui
ten van 20 Maart 1915 (Staatsblad n°. 159), 
24 Januari 1916, n°. 49 en 14 Maart 1916, n°. 32; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In den als BIJLAGE · II bij Ons, 

bovengenoemd besluit van 20 Maart 1915 
(Staalsblad n°. 159) gevoegden staat warden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

10. a. uit hetgeen voorkomt onder het op
schrift: ,,Directie Rotterdam" vervalt: 
Rotterdam, buitengemeenien. 

Rotterdam. (aan te Kantoren Oud-Beijer-
duiden als: Rot- land en Strijen. 
terdam, buiten•• 
gemeenten I).' 

Rotterdam. Kantoor Hillegersberg. 
(alsvoren II). 

Rotterdam. 
(alsvoren III). 

Rotterdam. 
(alsvoren IV). 

Kantoor Alblasserdam. 

Kti.ntoor IJsselmonde. 

b. onder dat opschrift wordt als het gedeelte 
der inspectie Vlaardingen behoorende tot de 
commissie van aanslag ter standplaats Vlaar
dingen in plaats· van: ,,Kantoren Maassluis, 
Overschie en Vlaardin,qen" gelezen: Kantoren 
Maassluis en Vlaardingen. 

20. hetgeen voorkomt onder het opschrift 
,,Directie Utrecht" wordt gelezen als volgt: 
Utrecht, late ajdeeling. 

Utrecht. -De kadastrale gerrieen-
(aan te duiden ten Utrecht en Catha-
als: Utrecht I). rijne. 

Utrecht. Het overig gedeelte de:r 
( alsv oren II). inspectie .. 

Amersfoort. 
Amersfoort. 
(aan te duiden als: 
Amersfoort I). 

Amersfoort. 
( alsvoren II). 

Leiden, Iste afdeeling. 

Kantoren Amersfoort. 
en Baarn. 

Het overig gedeelte de:r 
inspectie. 

Leiden. Gemeente Leiden, 
(aan te duiden 

· als : Leiden A) 
Leiden. 

(aan te duiden 
als : Leiden B). 

Ret overig gedeelte der 
inspectie. 
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Gorinchem. 
GorincheID. 

Vianen. 

Kantoren Gorinchem en 
Gorinchem .(buitcnge· 
meenten). 

Het overig gedeelte der 
inspectie. 

3°. hetgeen voorkomt. ornler het opschrift: 
,,Directie Arnhe1n" en dat opschrift zelve, ver
vallen. 

2. Dit besluit treedt in werking met 1 Mei 
1916. 

On,:e Minister van .B'inancien is belast met 
de uitvoering .van dit besluit, hetwelk in het 
Staafsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 28 April 1916.) 

27 April 1916. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van -het Koninklijk besluit van 
8 December 1902 \Sta.atsblad n°. 214), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 72 der 
Ongevallenwet 1901, zooals dat besluit 

. laatstelijk is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 7 October 1915 (Staatsblad 
n°. 423). S. 171. 

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

Financien van 23 Maart 1916, n°. 956, afdee
ling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 72 der Ongevallen wet 1901 
(Staatsblad 1910, n•. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 11 Februar·i 1911 (Sta.atsblad 
n°. 62): 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1916, no. 54); 

Gelet · op _het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 AprH 1916, n•. 1129, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen als volgt : 
Art. 1. Aan artikel 1 van Ons besluit van 

8 December 1902 (Sla.atsbl~d n°. 214), laatstelijk 
gewijzigd bij Oris besluit van 7 October 1915 
(Staatsblad n°. 423), wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende : . 

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Sta.atsblad en van de 8taats
courant, waarin ,het, is geplaatst. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig· in het Staatsblad en in de Staatscouranr 
zal worden geplaatst, en waarvan . afschrift 
zal worden gezo~den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1916. 
WILHELM-IN A. 

JJe Minister van Financien, ANT, VAN (:l-rJN. 

(Uitgeg. 11 Mei 1916.) · 

27 April 1916. WET, tot tijdelijke afwijking' 
van de wet van 23 J uU 1908 (Staatsblad 
n°. 236), tot invoering van een. wettelijken 
tijd. S. 172. 

WIJ WILHELMINA,ENZ ... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gedurende den komenden 
zomer den wettelijken tijd met een u ur te 
vervroegen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,,enz. 
Art. 1. Van 1 Mei 1916 af tot 1 October 1916 

wordt de in artikel 1 der wet van 23 ,Juli 
1908,. (Staatsblad n°. 236), bedoelde wettelijke 
tijd met een uur vervroegd. 

2. De overgang geschiedt in dezer voege, 
dat, wanneer de middelbare zonnetijd van 
Amsterdam middernacht aanwijst tusschen 
30 April en 1 Mei 1916, het wordt geacht een 
uur voormiddags op 1 Mei 1916 te zijn en dat 
wanneer het _volgens deze wet middernacht fa 
tusschen 30 September en 1 October 1916, het 
wordt geacht elf uur namiddags te zijn op 30 
September 1916. 

3, Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten April 

1916. 
WlLHELMIN A. · 

De· Minister van Staat, 
Minister van Binne1J,landsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 27 April 1916.) 

,,Ingeval een persoon, als bedoeld in het 27 
voorgaande lid, ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 374d, vijfde lid, 374/, 439, derde lid, 

April 1916. BESCHIKKING van den Mi
nister van Binnenlandsche , Zaken hou
dende vaststelling van nadere ·bepalingen 
met inachtneming van welke de onder 
beheer van den. Centralen · Gezondheids
raad staande verplaatsbare ziekenbarakken 

of '439a van het Burgerlijk Wetboek, voor
loopig aan de zorg van den Voogdijraad is 
toevertrouwd, geschiedt _de uitkeering .der 
schadeloosstelling . aan dien raad. '.'. 

_2. Dit besluit treedt in werking met in-
, aan gemeentebesturen ten gebruike worden 

afgestaan. · 

\.. 
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Art. 1. Het bestuur der gemeente richt zijne 
aanvrage tot het in gebruik afstaan van eene 
barak met toebehooren - badkuip met kachel, 
ijzeren ledikanten, tijken voor matrassen. 
kachels, linoleum. op den· vloer - door be-

. middeling van den betrokken ziekten-inspec
teur, tot den voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad. Deze staat de.aanvrage toe, 
indien eene barak beschikbaar is, met dien 
verstande, dat, -indien gelijktijdige meerdere 
aanvragen inkomen dan barakken beschikbaar 
zijn,: de barakken ten gebruike warden afge
staan aan de besturen van die gemeenten, 
waarin,- ·naar het oordeel van. den voorzitter, 
de_ grootste behoefte daaraan bestaat. 

l:ri gevallen van bijzonderen spoedeischenden 
aard kan de voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad .. eene . rechtstreeksche· aan
vrage van een gemeentebestuur toestaan. 

De voorzitter geeft van zijne heslissing on
verwijld kennis aan den betrokken zickten
inspecteur. 

M,oet eene barak, op grand van ciringender 
behoeften elders, uit ecne gemeente warden 
verwijderd, v66rdat de inspecteur tot de ver
wijdering geraden heeft, dan geschied t zij op 
last van den voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad. Deze geeft van zijne be
slissing onverwijld . kennis aan den ziekten
inspectenr. 

2. Eene barak blijft bij het bestuur van 
eene zelfde gemeente niet ]anger dan drie 
a(}htereenvolgende ·maanden in gebruik, tenzij 
met g'oedvinden van den Centralen Gezond
heidsraad, welke. diP-n termijn, op. aanvrage 
van het gemeentebestuur, telkens voor hoog
stens eene maand kan verlengen. 

3. De voorzitter van den Centralen Gezond
heidsraad wijst twee deskundige werklieden 
en, zoo noodig, een ambtenaar van dien raad 
aan, onder wier toezicht de barak ten gebruike 
wordt -verzonden, en die ter plaatse de opstel
ling en het uiteennemen, ontsmetten, inpakken 
en op- of inladeu der barak leiden en daarbij 
als voorwerkers.dienst doen. De overig-e werk
lieden en de hulpmiddelen hiertoe gevorderd, 
alsmede het noodige. tot het geschikt maken 
van het terrein, warden door het gemeente
bestuur beschikbaar gesteld. 

4. Voor elken dag dat eene barak ter be
schikking van het bestuur eener gemeente is, 
is die gemeente aan den Staat der Nederlanden 
een bedrag van een gulden en vijftig cent 
(11.50) verscbuldigd, waarin is begrepen ver• 
goeding voor. de .kosten. van het vervoer. naar 

. het naast bij de plaats van bestemming gele-

gen spoorwegstation of aanlegplaats en terug. 
De termijn, gedurende welken, eene .barak 

ter beschikking van het bestuur eener gemeente 
is, wordt geacht aan. te vangen met het begin 
van · den dag, volgende op dien, waarop de 
barak aan het naastbijgelegen station of aan
Jegplaats aankomt, en te eindigen met het einde 
van den dag, voorafgaande aan dien, waarop 
de barak van dat station of van die aanleg
plaats wordt teruggezonden. 

De voldoening van bet verschuldigde ge
schiedt binnen eene maand, nadat het gebruik 
der barak is geeindigd, ten kantore van· een 
der' Rijksbetaalmeesters. 

De voor de betaling,ontvangen-quitantie-van 
starting wordt uiterlijk binnen vier dagen na 
de .afgifte gezonden aan .den voorzitter van 
den Oentralen Gezondheidsraad, die desver
langd een bewijs van ontvangst afgeeft. 

5. Voor rekening van. de gP.meente komen 
voorts de volgende kosten : 

a. die van :het loon, de reis en het verblijf 
der twee deskundige werklieden en die van de 
reis en het verblijf van den ambtenaar, be
doeld in art. 3, in dezer voege, dat in rekening 
kan warden gebracht: 
·.,door de werklieden: loon ad f 0.36 per'uur 

met 50 pet. verhooging voor nachtarbeid en 
. met 100 pet. verhooging voor arbcid op Zon
dagen of daarmee gelijkgestelde dagen ; reis
en verblijfkosten te berckenen overeenkomstig 
de vijfde klasse van het tarief, vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staafs-
blad no,. 4); _ 
· ,door den ambtenaar: reis- en verblijfkosten, 

berekend overeenkomstig die klasse van boven
genoemd tarief, als waarin hij volgens zijn 
rang -is gerangschikt ; 

b. die der ontsmetting van de barak ; 
c.. die van het vervoer der barak van en 

naar het naastbij gelegen spoorwegstation of 
aanlegplaats ; 

d. die der vernieuwingen van de barak of 
van haar toebehooren, voor zooverre deze nood
zakelijk .zijn geworden .door onoordeelkundig 
gebruik van de barak of toebehooren, en 

e. die vallende op de exploitatie van de barak 
ter plaatse van gebruik, geene uitgezonderd. 
· De voldoening der in dit artikel bedoelde 

kosten geschiedt rechtstreeks aan hen die de 
werkzaamheden hebbcn verricht, de kostcn 
gemaakt, of de dienstcn hebben bewezen, 

. 6. A.lie geschillen, geene. uitgezonderd, die 
over de uitvoering dezer bepalingen mochten 
ontstaan, worden door den Minister van ·Bin, 
nenlandsche Zaken in hoogste instantie beslist. 
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7. Deze bepalingen treden in werking dcm 
eersten Mei 1916. 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van '27 April 19Hi, 
n°. 5137, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen. 

Mij bekend, 
De Secrelaris-Generaal 

van Binnenlandsche Zaken, 
,J.B. KAN. 

27 April '1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De vereenvoudigde procedure_ voor de 
berechting van· geschillen .omtrent verhaal 
van kosten· in de Armenwet (artt. 63 v.v. 
j0 • 77) voorgeschreven, brengt niet· mede, · 
dat het gebruik van de gewone rechtsmid
delen zou zijn uitgesloten. · 

Ten onrechte achtte het Hof de door de 
Rechtbank gegeven beschikking niet vat
baar voor hooger beroep. 

(Rv. art. 345; Armenwet art. 63.) 

Voorzitter: 

Jhr. Mr." W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

Verzoe_kschrift. 

Aan 
den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Johannes Gast Czn., landbouwer,' wonende 

te Brouwershaven, ten deze handelende in 
zijne hoedanigheid van curator over 4,driana 
Engeltje Gast, en domicili.e kiezende te 's-Gra
venhage, aan de Molenstraat nummer 18 ten 
kantore van den ondergeteekende advocaat; 

dat door hem bij verzoekschrift, op 10 Maart 
1915 tot de Arr.-Rechtbank te Zierikzee 
gericht, verzet is gedaan tegen een bevelschrift 
van den Kantonrechter te Zierikzee, waarbij 
ex:ecutoir werd verklaard een door het Ge
meentebestuur van Brouwershaven opge~aakte 
staat van kosten der verpleging- zijner voor-, 
noemde curanda over het tijdvak 8 November., 
1911 tot 31 December 1912, gedurende welk 
tijdvak die curanda voor rekening van genoemd 
Gemeentebestuur werd verpleegd in het 
Idiotengesticht 's Heeren Loo te Ermelo ; 

dat de Arr.-Rechtbank te Zierikzee bij be
schikldng van 4 Juli 1915 verzoeker in het 
ongelijk heeft gesteld en het gedane verzoek 
ongegrond heeft verklaard_; 

dat verzoeker daarop bij request van 3 Au
gustus 1915 van deze beschikking in hooger 
beroep is gekomen bij het Gerechtshof te 
's-Gravenhage; 

dat het Gerechtshof bij beschikking van 
27 December 1915 den yerzoeker niet-ontvan
kelijk verklaard heeft in zijn ingesteld hooger 
beroep, omdat naar het -oordeel van het Hof 
de beslissing van de Rechtbank te Zierikzee 
niet vatbaar is voor hooger beroep ; 

dat verzoeker tegen deze beslissing a~nvoert. 
het navolgende middel van cassatie: 

Schending of verkeerde . toepassing van de
artt. 53, 54, 55, 69 R. 0., artt. 332, 345, 347 Rv. 
in verband met de artt. 63, 64, 65, 66, 76, 77 
van de Armenwet en zulks op de volgende
gronden: 

be Armenwet heeft nergens het hooger beroep -
van de vonnissen der Arr:-Rechtbank omtrent 
de vordering tot verhaal van koste'n van armen-
verzorging i1.itge.sloten. Deze actie is een 
gewone vordering omtrent een schuldvordering, . 
waarvan blijken~ art. 76 der Armenwet de .. 
kennisneming behoort bij de rechterlijke macht. 
Dat deze vardering moet worden aangebracht 
bij verzoekschrift (art. 77 Armenwet) is toch 
zeker geen reden het appel nit te sluiten. 

De Hooge Raad beslissende b.v. bij arrest 
van.26 Mei 1911 (W. 9212), dat in het geval 
van art. 94 lid 2 K. geen hooger beroep is·. 
toegelaten, heeft daarmede niet uitgemaakt 
dat in het algemeen beschikkingen op verzoek
schrift niet vatbaar z~jn voor hooger beroep. 
Integen,deel in dat arrest wordt uitdrukkelijk 
gezegd dat ,,in het alge~een ·beschikkingen op·. 
verzoekschrift niet als zoodanig onvatbaar· 
zijn te achten voor hooger beroep". · 

Hier nu is geen enkele reden om aan te 
nemen, dat de wetgever in dit geval hooger · 
beroep heeft willen uitsluiten. 

Van voluntaire jurisd ictie is hier geen sprake · 
(vgl. Mr. W. van Rossum, aant. 2 op art. 345 . 
Rv., Garsonnet VIII § § 2972, 2973, H. R. 
13 November 1863, W. 2536). 

Dat het derhalve den Hoogen Raad behage · 
de beschikking van het Gerechtshof van 
's-Gravenhage -te vernietigen kosten rechtens. 

· 's-Gravenhage, 25 lVIaart 19-16. 
't Welk doende, enz. 

(get.) Limburg, advocaat. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. _ 
Noyon. 

. De. Frocureur-Generaal ; 

0. dat lij de in vorenstaand verzoekschrift :. 
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aangevallen beslissing de uitsluiting van hooger 
beroep in geschillen als bedoeld zijn in art. 76c 
der Armenwet enkel wordt aangenomen op 
grond dat voor de berechting van die geschillen 
eene vereenvoudigc)_e procedure is voorgeschre
ven, dat de wet echter niet_ uitdrukkelijk het 
gebruik van de gewone rechtsmiddelen uitsluit 
en het begrip vereenvoudige procedure niet 
-van zelf de uitsluiting medebrengt ; 

Concludeert tot vernietiging van de beschik
king van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
waarvan beroep, ontvankelijkverklaring van 
het ingestelde hooger b~roep en terugwijzing 
van de zaak naar het Gerechtshof om te worden 
afgedaan met inachtneming van d,e door den 
Hoogen Raad te nemen beslissing. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gezien· vorenstaarld verzoekschrift en de 
-daarbij overgelegde stukken ; 

Gezien de onder het verzoekschrift gestelde 
-conclusie van den Procureur-Generaal strek
kende tot, enz. ; 

zich vereenigende met die conclusie en de 
_gronden waarop ze berust overnemende ; 
_ Vernietigt de beschikking van het Gerechtshof 
tc 's-Gravenhage den 27 December 1915 in deze 
zaak gegeven ; 

Verklaart verzoeker in cassatie ontvankelijk 
in het door hem ingestelde hooger beroep ; 

Wijst de zaak terug naar genoemd Gerechtshof 
-Orn met· inachtneming van deze beschikking te 
worden afgedaan. (Ned. Jnr.) 

.28 April 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van stalen cylinders, al of 
niet ge_vuld, voor het comprimeeren en 
afleveren van alle gassen. S. 173. 

WrJWILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
-Staat noodig is, den uitvoer van stalen cylin-
-ders, al of niet_gevuld, voor het comprimeeren 
-en afleveren van aJle gassen te verbieden ; 

Gczien de wet van 3 Augustus _1914 (Staats
.bi ad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
·Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel . van 18 April 1916, Kabi
,net, Litt. Z56 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
J.8 April 1916, n°. 31); 

. Gezien net nader rapport van Onze voor
noemde l\iinisters van 27 April 1916, Kabinet, 
Litt. IJ58 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
;palen : 

Eenig artikel. 
De uitvoer van stalen cylinders, al of niet• 

gevuld, voor het comprimeeren en afleveren 
van aJle gassen, is verboden van den dag der· 
afkondiging van dit Beslhit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te beffen of in bijzondere gevallen daar· 
van ontbeffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Firiancien 
en van Landbouw, Nijv_erheid 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 28sten April 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financiiin, ANT. V.A.N GrJN. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
PO STRUM.A.. 

(Uitgeg. 29 April 1916.) 

28 April 1916. WET, tot nadere voorziening 
betreffende het eedsvraagstuk. S. 174. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1914/15, n°; 413, 1--4; 
1915/16, n°. 96, 1--,12. 

. Hand. id. 1915/16, bladz. 1209-1237, 1243-
1253, 1255-1271, 1273--:-1326, 1328-1341, 
1344-1366. 

Hand. le Kamer 1915/16, bladz. 218, 373-375, 
381-384, 389-409, 411-417. 

W rJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat bet eedsvraagstuk nadere voorziening be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij. den Raad van State, enz. 
Art. 1. In elk geval waarin een wettelijk 

voorschrift bet afleggen, betzij van een eed, 
hetzij naar de wijze der godsdienstige gezind
beid van een ·eed of van eene belofte, ·ver
ldaring of bevestiging vordert of daaraan 
rechtsgevolgen verbindt, is een ieder, ook in
dien hij niet tot eene godsdienstige gezind
heid behoort, verplicht den eed a£ te leggen. 

2. Eene belofte of bevestiging wordt echter 
afgelegd, ii:J.dien de te beeedigen persoon ver
zoekt daartoe te worden toegelaten op grond 
dat hij beboort tot· eene godsdienstige gezind
_heid, welke hem het afleggen van eeden ver
biedt . 

3. De te beeedigen persoon wordt mede 
toegelaten .den eed door de belofte of beves
tiging te vervangen, indien hij schriftelijk 
verklaart, tegen het afleggen van eeden, ook 
wanneer eenig wettelijk voorschrift dit vordert, 
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onoverkomelijke bezwaren te hebben, ontleend 
aan zijne opvatting omtrent den godsdienst. 

Deze schriftelijke verklaring vindt plaats 
door de onderteekening van eene akte, op
gemaakt en mede onderteekend door dengene, 
in wiens· handen ·de eed of de belofte of be
vestiging inoet worden afgelegd. Deze akte 
is vrij van zegel, registratie ·en alle kosten. 
IndiE;Jn de te beeedigen persoon niet schrijven 
kan, wordt hiervan in de akte zelve melding 
gemaakt. -

4. indien het wettelijk voorschrift, als in 
artikel 1 bedoeld, betrekking heeft op de aan
vaarding van eenig openbaar ambt, van eenige 
openbare betrekking, waardigheid of bediening, 
van eenig beroep of van eenigen meer duur-

-zamen werkkring, als die van voogden of 
.curators, zal de te beeedigen persoon de keuze 
hebben tusschen ·den eed en de belofte of 
bevestiging; 

5. In wettelijke voorschriften wordt onder 
eed begrepen. de belofte of bevestiging, welke 
krachtens deze wet voor een eed io de plaats 
treedt. 

OVERGANGSBEP .lLING. 

De eeden, v66r het in werking treden dezer 
wet. afgelegd dcor personen, die op het tijd
stip der eedsaflegging niet tot eene godsdien
stige gezindheid behoorden, worden geacht te 
zijn afgelegd op wettige wijze. 

SLOTBEP .A.LING, 

Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging. 
· Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 
1916. · 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

De· Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister van 'staat, 
Mini~ter van Binnenlandsche Zaken, 

CORT. V, D. LINDEN. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Financien, ANT. YAN G1JN'. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM, 

DP- Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

De Min. ·van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
POS'.l'HUllIA. 

De Ministei· van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 29 April 1916.) 

28 April 1916. WET, houdende voorzieningen 
ten behoeve der statistiek van den in-, 
uit- en doorvoer. S. 175. 

1916. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1913/14, n°. 255, 1-4; 
1915/16, n°. 40, 1-5. 

Hand. id. 1915/16,. bladz. 1047 
Hand. 1 ° Kamer 1915/16, bladz. 416/417. 
WIJ WILHELMINA, ENZ: .. doen te wetert: 
Alzoo Wij i~ overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ten behoeve der statistiek 
van den in-, uit- en doorvoer eenigti'wettelijke 
voorzieningen te treffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I._ Wij behouden Ons voor, bij alge

meenen maatregel van bestuur, nadere bepa
lingen vast te stellen omtrent de aangiften 
die, volgens de wetten en internationale rege
lingen, onder eenigen naam, vereirnht worden 
bij den in-, uit- of doorvoer van goederen, 
rechtstreeks of over entrep6t. 

De nadere bepalingen betreffen de aangifte 
van soort, hoeveelheid, waarde, land van her
komst en land van bestemming der goederen, 
·alsmede den vorm · waarin de aangifte moet 
worden gedaan. 

2. De bij den uitvoer van goederen ver
eischte aangiften worden gedaan door den 
afzender der goederen, met dien verstande, dat 
zij worden ingeleverd door ·dengene die zich 
met den uitvoer belast. 

3. De ambtenaar, bij wien eene aangifte 
wordt ingeleverd betreffende den in', uit- of 
doorvoer van goederen, rechtstreeks of over 
entrepot, onver·schillig·of zij is voorgeschreven · 
bij wet of internationale ·regeling dan wel bij 
algemeenen maatregel ·van: bestuur, is bevoegd 
inzage te vorderen van de bij de goede:ren be
hocirende vrachtbrieven, cognossementen of 
andere ladingspapieren •. 

·zoolang de gevorderde inzage niet is ver
leend, wordt de· aangifte als niet gedaan be
schouwd. 

4. De ambtenaren der fovoerrechten zijn be
voegd alle goederen, die ten in-, uit- of door• 
voer . zijn aangegeven of w:aarvoor de volgens 
de wettelijke bepalingen vereisch te aangifte 
tot in-, uit of doorvoer niet is gedaan, te onder
zoeken en de hoeveelheid op te nemen, ook 
wanneer het onderzoek of de opneming niet in 
het belang van 's Rijks acr.atkist noodig is. 

Indien de volgens de wettelijke bepalingen 
vereischte aangifte niet is ingeleverd, komen 
de kosten, op het onderzoek en de opneming 
vallende, ten laste van den ondernemer· van 
het vervoer. 

De kosten van het onderzoek komen. ten laste 
van den aangever, indien de soort der goede
ren onjuist is aangegeven. 

De kosten van opneming der hoeveelheid 

15 
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komen ten laste van den aangever, indi01i de 
hoeveelheid meer dan tien ten honderd te hoog 
-of te laag is aangegeven. 

5. De volgens het vorige artikel verschul
digde kosten worden voldaan aan den ontvan
ger der invoerrechten, of bij gebreke van dien 
aan den ontvanger der accijnz.en, onder wiens 
kantoor zij zijn gemaakt. 

Heeft de betaling niet plaats binnen den· 
daartoe te stellen termijn, dan worden zij inge
vorderd bij · parate executie. De bepalingen 
van artikel '291, eerste tot en met zesde lid, der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) zijn ten deze van toepassing. 

6. Hij, die eene aangifte doet als bedoeld 
bij artikel 3, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste honderd gulden : 

1°. indien de soort, het land van herkomst 
of het land van bestemming der goederen 
onjuist is aangegeven; 

20, indien de hoeveelheid der goederen meer 
dan tien ten honderd te hoog of te laag is 
aangegeven ; 

Het eerste lid is ook van toepassing op ven
nootschappen van koophandel en op vereeni
gingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. 

7, De bepalingen van artikel 6 zijn niet van 
toepassing, wanneer het feit valt onder eene 
strafbepaling der wetten betreffende de invoer
rechten en accijnz9n. 

8. De feiten, strafbaar volgens dez2 wet, 
worden beschouwd als overtredingen en van
wege Onzen Minister van Financien voor de 
drrondissements-rechtbanken vervolgd op de 
wijze, bedoeld bij art. 141, 2°., van het Wet

,boek van Strafvorclering. 
Met het opsporen van die overtredingen zijn 

belast de ambtenaren der invoerrechten. Zij 
maken van hunne bevinding proces-verbaal op, 
hetwelk den bekeurde in afschrift wordt mede
gedeeld. 

9. De bekeurde kan, zoolang hij niet is ge
dagvaard, · door of vanwege Onzen Minister 
van Financien tot transactie worden toege
laten. 

10, De stukken, betreffende toepassing dezer 
wet of daaruit voortvloeiende, zijn vrij van 
zegel en worden, voor zoover aan de forma
liteit van registratie onderworpen, kosteloos 
geregistreerd. 

11 . . In artikel 143 der Algemeene wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) vervallen 
aan het slot van het eerste lid de woorden : 

. ,,te wiens koste mede, bij zichtbaar verkeerde 
opgave, de hoeveelheid zal worden opge
nomen.' 

12. Deze wet treedt b werking op den door 
Ons te bepalen dag. 

Zij kan worden aangehaald onder be bena
ming ,,Statistiekwet" mits met bijvoeging van 
jaargang en nummer van bet Staatsblad, waarin 
zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, cnz.' 
Gegeven te _'s,Gravenbage, den 28sten April 

1916. 
WILHELMINA. 

De .ll!inister van Financiiin, ANT. VAN GrJN. 

(Uitge_q. 13 J.liei 1916.; 

29 Ap1·il 1916. KONINKLIJK BESLUI1', 

Wanncer Gcdep. Staten zelfstandig een · 
voorstel bebben ontworpen tot oprichting 
van een waterschap en zij beslniten het 
plan voor dat ontworpen waterscbap, ,v'aar
tegen bezwaren zijn ingebracbt, niet te 
wijzigen, is de onverplichte mededeeling 
van dat besluit niet te beschouwcn als een 
,,beschikking of beslissing" als bedoeld in 
art. 19 van de wet houdende algemeene 
regelen voor het waterstaatsbestuur. 

,W1.J WlLHE1;:1IINA, EN7.. 

Beschikkencle op bet b~roep, ingasteld door 
het Bestuur van het waterscbap ,,de Meenthe" 
in de gemeente Weststellingwerf tegell' het 
besluit van Geel. Staten van Frb,land · van 
6 Januari 1916, n°. 87, 2• Afd. W., waarbij 
afwijzend is beschikt op een verzoek van clat 
bestuur am het .plan. van .het ontworpen water
schap ,,de Linde" zooclanig te wijzigen dat bet 
waterachap ,,de Meenthe" worde gelaten buiten 
het gel-ied van het ·geprojecteerde waterschap; 

· Den Raad van State, Afdeeling voor de 
· Geschillen van Bestuur, gehoord, .advies van 
5 April 1916, n°. 75 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 April 1916, n°. 218, Afd. 
Waterst.; 

0., dat Ged. Staten van Friesland gebruik 
makende van de bevoegdheid· omschreven in 
art. 5 van het Provinciaal Regleinent -betrekke
lijk de oprichting van boezemwaterschappen 
in Friesland, zelfstandig een voorstel hebben 
ontworpen tot opricbting van het waterschap 
,,de Linde"; 

dat tegen· dit ontwerp bezwaren zijn inge
bracht door het bestuur van bet waterschap 
,,de Meenthe" met verzoek bet te laten buiten 
het gebied van het geprojectecrde wat.erschap 
,,de Linde", aangezien bet hierbij geen belang 
heeft; 

dat Gedeputeerde Staten bij beEluit van, 
6 Januari 1916, nc. 87, 2° Afd. W. op groml 
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van een advies van den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat hebben beslist 
dat zij geen vrijheid kunnen vinden het plan 
·voor het ontworpen waterschap ,,de Linde" te 
wijzigen in den geest als het bestuur van het 
waterschap ,,de Meenthe" wenscht ; 

dat van·het besluit van Gedeputeerde Staten 
het bestuur van het waterschap ,,de Meenthe" 
bij Ons in beroep is gekomen, daarbij onder 
opgaaf van redenen verzoekende het besluit 
van Gedeputeerde Staten te vernietigen en 
te gelasten, dat gemeld college het daarheen 
leitle dat de grenslijn van het ontworpen 
waterschap ,,de Linde" worde gewijzigd in 
voege als in het introductief request staat 
omschreven en het waterschap ,,de Meen~he" 
daarbuiten wordt gelaten; 

0., dat ingevolge art. 19 der Wet van 10 No
vember 1900 (S. 176) beroep bij Ons openstaat 
van ,,elke beschikking of beslissing van Gedepu
teerde Staten krachtens algemeene of bijzondere 
reglementen voor waterschappen, veenschappen 
of veenpolders genomen" ; 

dat de onverplichte mededeeling door Gede
puteerde Staten aan · den appellant gedaan, 
in. Vf'rband ,met hunne voorbereiding van 
voorstellen tot oprichting· van een waterschap, 
niet is een ,, beschikking of beslissing" als 
bedoeld in art. 19 van voormelde wet en daarvan 
mitsdien geen beroep op Ons openstaat ; 

Gezien de wet van 10 November 1900 
(S. 176) en het Prov:inciaal Reglement betrekke
lijk de oprichting van boezemwaterschappen 
in Friesland ; 

1 Hebben goetlgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

\A. B.) 

29 April 1916. BESCHIKKING van den Minis
ter v;m. Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door zee- en kustv isschersvaartuigen moet 
worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, .Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 66) en OP. art. 8 van het Koninklijk be
sluit van 12 Juni 1011 (Staatsblad n°. 144) be
treffende de registers ·voor de zee- en kust
visschersvaartuigen en het voeren van letter
teekens en nummers door de kustvisschers-

vaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers 

vaartuigen tehuis behoorende te Colijnsplaat 
moet worden gevoerd het letterteeken C.L.P. 

's Gravenhage, 29 April 1916. 
V oor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, VERSTJ<JEG. 

l Mei 1916. KONINKLIJK BESLUIT. 

Onder branderijen,. in art. 2 der Hinder
wet bedoeld, moeten alleen worden ver
staan branderijen tot het verkrijgen van 
alcoholhoudende producten en met name 
niet stroop-koffiebranderijen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de firma L. J. C. Bronsgeest en Zoon te Tilburg 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente van 14 Juli 1915, n°. 28, 
waarbij aan de appellante en hare rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het uitbreiden en wijzigen van hare koffie
brauderij en -malerij en het p!aatsen van twee 
electromotoren, op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Tilburg Sectie M. n°. 5021 ; 
· Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, advies van 
29 J\'[aa:rt 1916, no. 56; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van· 28 April 
1916, n°. 261 H, Afdeeling Arbeid; 

0., dat Burgemeester en Wethouders · cle 
gevraagde vergunning hebben verleend onder 
een 13-tal voorwaarclen, waarvan die sub 6-13 
luiden als volgt : 

6. Het siroopkoffiebranden moet geschieden 
in een lokaal van brandwerend materiaal 
samengesteld. 

7. Boven de ketels moet een walmvanger 
worden aangebracht, die in verbinding staat 
met een schoorsteen waarvan de uitlaat op 
minstens 12.50 M. boven den vloer der branderij 
is gelegen. 

8. De rook en de walm :rn,oeten uitsluitencl 
door den sub 7 genoemclen schoorsteen warden 
afgevoerd. 

9. Tusschen den walmvanger en den schoor
steen sub 7 genoemcl moet een door electriciteit 
geclreven exhauster worclen aangebra'cht, welke 
tijdens het branden 'in werking moet zijn. 

10. Het afkoe!en van de gebrande siroop 
moet in een afgesloten lokaal geschieden. 

ll. Boven de afkoelplaat moet een walm
vanger aangebracht zijn, welke in verbincling 

15"' 
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staat met cen schoorstecn waarvan de uiUaat 
op minstens 12.50 l\L boven den vloer van het 

. afkoellokaal is gelegen. 
12. De walm moet uitsluitend door den 

sub 11 genoemden schoorsteen worden af
gevoerd. 

13. Tusschen den schoorsteen en den walm
vanger sub 11 genoemd moet een door electrici
teit gedreven exhauster zijn aangebracht, die 
tijdens het afkoelen in werking gebracht 
moet zijn; 

dat de appellante in beroep verzoekt, de 
voorwaarden 6-I3 te verlichten, daar de 
bestaande branderij sinds 1892 bestaat en nog 
nimmer een klacht is ingekomen van een der 
naburen (noch van de werklieden) ; 

0., dat de voorwaarden, die door de appellante 
bestreden zijn, betreffen eene stroopkoffie
branderij, die noch met de electromotoren noch 
met de koffiebranderij en -malerij in verband 
staat, en voor· welke geen vergunning door de 
wet is vereischt ; 

dat immers in art. 2 VIII van de Hinderwet 
onder . branderijen kennelijk alleen verstaan 
worden branderijen tot het verkrijgen van 
alcoholhoudende producten terwijl in andere 
nummers van dat artikel wel genoemd worden 
branderij en van anderen aard, doch van stroop·
koffiebranderijen in de wet geen sprake is ; 

dat dit zelfde wel is waar geldt voor koffie
branderijen en ook voor koffiemalerijen, die 
immers niet zijn begrepen onder de molens 
genoemd in art. 2 XIV, doch niettemin de 
vergunning voor zoover zij betreft het plaatsen 
van 2 electromotoren tot het, drijven van de 
bestaande k9ffiebranderij en -malerij en het in 
verband ·_daarmede wijzigen en uitbreiden van 
die inrichting, met het oog op art. 2 Ibis 
terecht is verleend, onder de eerste vijf in het 
bestreden besluit opgenomen voorwaarden, 
tegen welke ook door de appellante geen be
zwaar is ingebracht ; 

dat evenwel met het oog op het bovenover
wogene de vergunning voor zoover zij betreft 
de stroopkoffiebranderij en als gevolg daarvan 
ook de daarop betrekking hebbende bestreden 
voorwaarden niet kunnen worden· gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, dit besluit te vernietigen 
voor zoover de daarbij verleende vergunning 
betrekking heeft op de stroopkoffiebranderij 
en mitsdien de bestreden voorwaarden 6-13 
te doen vervallen ; 

met bepaling wijders, dat de inrichting moet 

zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na dagteekening van dit besluit, 
overeeenkomstig de aan dit besluit gehechte 
beschrijving en plattegrondteekening, voor 
zoover in deze laatsten geen afwijking is 
geboden door de wijziging van het vergunnings
besluit. 

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

2 Mei 1916. BESLUIT, betreffende vrijdom 
van accijns voor wijn. S. 176. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 8 April 1916, n°. 73, Accijnzen; 

Gezien Ons besluit van 2 November 1914 
(Staatsblad n°. 513); 

Den Raad van State gehoord (udvies van 
18 April 1916, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1916, no. 90, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Aan het slot van artikel 1 vap Ons besluit 

van 26 November 1909 (Staatsblad n°. 374) 
wordt het woord ,,thermometer" vervangen 
door het navolgende: thermometer; evemnin 
voor wijn die saccharose bevat. 

Aan artikel 6 van dat besluit wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende: Het is mede 
verboden, in de distilleerderij wijn in te slaan, 
als in het tweede lid van artikel 1 wordt be
doeld. 

·onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, .hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden ·gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, AN'.l'. V.A.N G1JN. 

(Uitgeg. l8 Me_i 1916.) 

2 Mei 1916. BEsLUIT, betreffende teruggaaf 
van accijns bij uitvoer van alcoholhoudende 
goederen. S. 177. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 8 April 1916, n°. 74, Accijnzen; 

Gezien artikel i b der wet van 18 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 190), artikel 83 der Suiker
wet en de wet van 31 December 1915 (Staats
blad n°. 528); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1916, n°. 27); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1916, Accijn
zen, n°. 89; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het vierd_e lid van artikel 1 van 
Ons besluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad 
n°. 86), hetwelk daaraan is toegevoegd bij Ons 
besluit van 16 November 1911 (Staatsblad 
n°. 341), wordt gelezen als volgt: 

Voor vloeistoffen die wijn of kunstwijn ·be
vatten, wordt, per liter vloeistof, buiten aan
merking gelaten een aantal centiliters alcohol 
van 15° Celsius, en een aantal decagrammen 
suiker, dat gelijk is aan X in de volgende 

79 21 
formule: IJ = X; in deze formule geeft IJ 

per liter vloeistof aan het aantal centiliters, 
geen alcohol zijnde. 

Bij het toepassen van de uitkomst dezer 
formule worden onderdeelen van een centiliter 
en van een gram buiten aanmerking gelaten. 

2. Artikel 9 van Ons besluit van 15 Maart 
1910 (Staatsblad n°. 86), wordt gelezen als volgt : 

Bij de aangifte tot uitvoer worden vervoer
biljetten als bedoeld in artikel 91 der wet 
van 20 J uni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals 
dit luidt volgens artikel l der wet van 31 De
cember 1915 (8/aatsblad n°. 528), quitantien 
van betaalden gedistilleerd-accijns waarop het 
gedistilleerd is aangevoerd, of peilbewijzen 
voor gedistilleerd, ten name van den aangever, 
overgelegd, waarop de alcohol waarvoor terug
gaaf van accijns wordt verleend kan worden 
afgescbreven. Die documenten mogen, be
houdens verlenging, niet ouder zijn dan zes 
maanden. Zij worden in het consent tot uit
voer vermeld. 

Onze J.\,Iinister van Financien is be last met de 
uitvoering. van dit besluit, hetwelk in-het Staats
blad zal worden geplautst en waarv'an afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 

's-Gravenbuge, den 2den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
(Uif.qeg. 18 Mei 1916.) 

2 1lfei 1916. BEsLUlT, betreffende teruggaaf 
van accijns voor suiker. S. 178. 

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

Financien van 8 April 1916, n°. 72, Accijnzen; 
Gezie·n Ons besluit van 2 November_ 1914 

(Staatsblad n°. 513); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

18 April 1916, no. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1916, n°. 91, 
Accijnzen; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van bet eenig artikel van 

Ons besluit van 2 November ·1914 (Staatsblad 
n°. 513) vervallen de woorden ,,en invertsuiker" 
en de tweede volzin. 

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

's-Gravenhage, den 2den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister i•an Financiiin, ANT. VAN GIJN. 
(Uitg~g. 18 Mei 1916.) 

2 Mei 1916. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan .de Oommis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende het aanbieden van telegrammen 
in afrekening door de burgemeesters-hulp
officieren van justitie. 

In verband met eene wijziging van het regle
ment voor de Rijkstelegraaf is eene regeling 
getroffen, ten gevolge waarvan het recht am 
telegrammen aan te bieden in afrekening met 
het Departement van Justitie,.de~halve zonder 
voorafgaande betaling, oak wordt toegekend aan
de burgemeesters-hulpofficieren van justitie, 
dat zijn dus de burgemeesters in pluatsen, waar 
geen commissaris van politie is gevestigd. 

Op verzoek van den Minister van J ustitie 
heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken, de bur
gemeesters der betrokken gemeenten in Uwe 
provincie in kennis te stellen met bovenstaande 
regeling, waarvan bij het in werking treden 
van bet bovengenoemd reglement gebruik zal 
zijn te maken. (Gem.-stem.) 

4 Mei 1916.- BESLUIT, tot het verleenen van 
machtiging aan den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel om ontbeffing 
te verleenen van het verbod van uitvoer 
van bepaalde artikelen. S. 179. 

WIJ WlLEIELJ\llNA, ENZ. . 

Op de voordracht van Orize Ministers van 
Oorlog, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en van Financien, van 20 April 1916, Kabinet, 
Litt. F 67 ; van 27 April 1916, n°. 28993, afdee
ling Handel (Kabinet) en van 28 April 1916, 
n°. 163, Afdeeling Jnvoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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I. in te,trekken Ons besluit van 28 Augus
tus 1914 (Staatsblad n°. 432) tot het verleenen 
~an mach tiging aan Onzen Minister van Oorlog 
om in bijzondere gevallen ontheffing te ver
leenen van het verbod van uitvoer van sommige 
artikelen; 

II. Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel te machtigen am, voor zooveel 
daartegen bij Onzen Minister van Oorlog geen 
bezwaar bestaat, mede namens dezen onthef
fing te verleenen of te doen verleenen van een 
door Ons uitgevaardigd of uit te vaardigen 
uitvoerverbod van bepaalde artikelen ; 

III. goed te keuren de reeds door of van
wege Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel verleende ontheffingen van 
eenig uitvoerverbod, welkc ontheffingen war
den geacht mede namens Onzen Minister van 
Oorlog te zijn verleend. 

Onze Ministers van 0.orlog, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Financien zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Mei Ull6. 
WILHELMlN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. 
De 111.inister van Financien, ANT. VAN GrJN. 

(Uit_qeg. 5 Mei 1916.) 

4 Mei 1916. BESLUIT, houdende verood vim 
uitvoer van gras, klaver en and<'!I· groen
voeder, in verschen en geconserveerden toe
stand. S. 180. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van gras, klaver 
en ander groenvoeder, in verschen en gecon
serveerden toestand, te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministe~s van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 18 April 1916, Kabi
net, Litt. 0 66 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1916, n°. 32); 

Gezien · het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Mei 1916, Kabinet, 
L•. V62 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-. 
'palen: 

Eenig a,·tikel. 
De uitvoer van gras, klaver en under groen-

voeder,- in verschen en geconserveerden toe· 
stand is verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heJfon of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen; 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvan afrnhrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

·s-Gra'l'.enhage, den ·4den 'Mei 1916. 

. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog. . BosBooil!:. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 

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

(Uitgeg. 5 JJfei 1916.) 

4 Mei 1916. BESLUI'I'. bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van het op 1 Juni 1915 
te 's· G-ravenhage tusschen Nede·rlancl · en 
China gesloten Arbitrage-Verdrag. S. 181. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 
Gezien het op 1 Juni 1915 te 's-G,·avenhage 

tusschen Nederland en China gesloten Arbitrage
Verdrag, van welk verdrag een afdruk met 
vertaling bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende dat bedoeld verdrag is goed
gekeurd bij de wet van 15 Januari 1916 (Staats
blad n•. 48) en dat de akten van bekrachtiging 
daarvan den 20sten April 1916 te Peking zijn 
uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lsten Mei 1916, 
n°. 2098~, Directie van het Protocol; 

l!ebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegd verdrag met de vertaling daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. (l) 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, worden belast, 
ieder voor zooveel hem betreft, met de u!t
voering van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1916. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Buifenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitge_q. 16 Mei 1916.) 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst de wet van 15 Ja
ari 1916, S. 48. 
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VERT.A.LING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en de President. der Chineesche Repu
bliek, geleid door, de beginselen van het Ver
drag voor de vreedzame beslechting van inter
nationale geschillen·, gesloten te 's-Gravenhag~ 
op den ·18den October 1907 en meer bepaalde
lijk het beginsel van verplichte arbitrage in 
Hunne wederzijdsche betrekkingen wenschende 
te bezegelen door eene algemeene overeenkomst 
zooals bedoeld bij artikel 40 van·genoemd Ver
drng, hebben besloten te dien einde een Ver. 
drag te sluiten en tot Hunne gevolmachtig
den benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der :Nederlan• 
den: 

Zijne. Kxcellentie JonkheerJ. Loudon, Hoogst
derzelver Minister van· Buitenlandsche Zaken; 

de President d~r Chineesche Republiek: 
Lijne Excellentie den beer Tang Tsai-Fou, 

Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Mi
nister der l{epubliek bij hare Majesteit de 
Koningin der :Nederlanden, die, na elkander 
hunne volmachten te hebben medegedeeld, 
welke in goeden en behoorlijken vori:n zijn 
bevonden, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

Art. 1. ,De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich aan het Permanente Hof van 
Arbitrage alle geschillen te onderwerpen, die 
tusschen Haar mochten rijzen en niet lan-gs 
diplomatieken weg mochten kunnen zijn opge .. 
lost en dlt zelfs ingeval die geschillen het 
gevolg mochten zijn van feiten voorafgagaan 
aan het sluite11 van dit Verdrag. · 

2. ln ieder afzonderlijk geval teekenen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen een bijzonder 
compromis, duidelijk omschrijvende het on
derwerp van het geding, den omvaiig der 
bevoegdheden van het uit ee:iJ. of meer scheids
i-ecbters bestaand scbeidsgerecbt, de wijze van 
deszelfs benoeining, zijn ·zetel, de taal die bet 
zal gebruiken en die waarvan voor bet scbeids. 
gerecbt gebruik gemaakt zal mogen worden, bet 
bedrag der, som, die elk der Hooge Partijen zal 
moeten storten als voorschot op de kosten, als
mede de met betrekking tot de formaliteiten 
ell de termijnen der procedure in acht te nemen 
regels en in bet algemeen alle bepalingen 

· waaromtrent Zij zullen zijn overeengekomeii. 
3. Wanneer Partijen er niet in slagen te 

dezer zake tot overeenstemming te komen, 
zal zelfs een Harer aan bet Permanente Hof 
van Arbitrage kunnen verzoeken het compro
mis vast te stellen. 

Jn dat geval zal bet compromis worden 
vastgesteld door' eene commissie bestaande uit 
.vijf leden, benoemd op de wijze voorzien bij 
artikel 45, alinea's 3, 4, 5 en 6 van bet Verdr_ag 
van 's-Gravenhage voor de ·vreedzame be
slecbting van internationale gescbillen van 
18 October 1907. 

Het vijfcle lid is recbtens voorzitter der com
missie. 

Dez0' commissie zal zelve dienst doen als 
scheidsgerecbt. 

4. Indien .geene overeenstemming mocbt 
worden verkregen op de wijze bedoeld in ali
nea 2 van bet vorig artikel, zal 'de benoeming 
van een scbeidsgerecbt op verzoek van beide 
Part.ijen of van eene Harer worden opgedragen 
aan den President der Vereenigde Staten van 
Amerika. Indien zoodanig verzoek uitgaat 
van beide partijen, kunnen zij de benoeming 
van een enkelen scheidsrechter vragen ; maar 
indien bet uitgaat van slechts eene Harer, zal 
bet scbeidsgerecbt uit vijf leden worden samen
gesteld. 

· De keuze der scbeidsrecbters zal gedaan 
worden uit de lijst der leden van bet Perma
nente Hof van Arbitrage, maar niet onder hen 
die zijn aangewezen door de Partijen zelve of 
die behooren tot de nationaliteit van eene Harer. 

Het scbeidsgerecht zal beslissen op 17ond 
van de eiscben die aan betzelve zullen zijn, 
onderworpen. 

5. Binnen den termijn die• bepaald zal wor· 
den door bet scbeidsgerecbt, zal een verzoek 
tot berziening van bet vonnis van bet scbeids
gerecbt zijn toegelaten met inacbtneming der 
bepalingen van artikel 83, alinea's 2 en 3, 
van bet Verdrag van 's-Gravenhage voor de 
vreedzame beslecbting van internationale ·ge
scbillen van 18 October 1907. 

6. Bij · quaesties die volgens de wetten van 
liet eigen land_ bebooren· tot de bevoegdbeid 
der nationale recbterlijke overbeden, bebben 
de Verdragsluitende Partijen bet recbt bet 
gescbil niet aan scbeidsrecbterlijke uitspraak 
te onderwerpen zoolang niet de bevoegde na · 
tionale recbtP,r ·eene uitspraak in laatste in· 
stantie heeft- gegoven, bebalve in gcval van 
re,cb tsweigering. 

7. Behoudens de hierboven aangegeven be
palingen zal de scbeidsrecbterlijke procedure 
geregeld warden door de be~alingen vastge
steld bij bet Verdrag van 's-Gravenhage voor 
de vreedzame beslecbting van internationale 
geschillen van 18 October. 1907. · 

8. Dit Verdrag zal zoo spoedig mogelijk 
bekrachtigd warden en -de akten van bekracb -
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tiging zullen uitgewisseld warden te Peking. 
Het zal van kracht zijn gedurende tien jaren 

van af de uitwisseling der akten van bekrach
tiging .. 

Indien het niet zes. maanden voordat het 
vervalt wordt opgezegd, zal het geacht warden 
hernieuwd te zijn voor een verder tijdperk van 
tien jaren en zoo vervolgens. 

Gedaan te 's-Gravenhage in dubbel, den 
ls ten J uni 1915. 

(L. 8.) ,J. LOUDON. 

(L. S.) Ts. F. TANG. 

6 Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van gedroogde zuidv1·1tehten. S. 182. 

WIJ WILHEL}liNA, ENZ, . 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van gedroogde 
zuidvruchten te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staafs
blad n°, 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 1 Mei 1916, Kabinet. 
Litt. H 62 ; 

Den .Raad van State gehoord (advies van 2 
Mei 1916, n°. 32) ; 

Gszien het nader rapport van Onze voor
-noemde Ministers van 4 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. 0 64 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palcn: 

Eenig A,·tikel. 
De uitvoer van gedroogde zuidvruchten is 

verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daar
van onthe:ffing 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 Mei 1916. 

WILHELMINA. 

De Ministe,· van Om·log, BosBOOM. 

De Minister- van Financien, ANT. VAN GIJN. 

De 1lfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUllf.A.. 

(Di(qeg. 8 Mei 1916.) 

6 Mei 1916. BESLUI'I', houdende wijziging van 
het Reglement n°. IV, op de organisatie 
en de dienst der Deurwaarders en verdere 
regtsbedienden, zooals dit luidt volgens 
den tekst beker:d gemaakt, krachtens het 
Koninklijk besluit van 14 Juli 1911, in 
bet Staatsblad n°. 147 van dat jaar .. S. 183. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzeu }finister van· 
Justitie van 25 Maart 1916, 4de afdeeling, 
no. 604; 

Overwege)lde, dat bet noodig is gebleken 
de regaling der w~dden van de rechtsbedien
den en van de R1jksklerken ter gri:ffie en ten 
paFkette van- en bij de gerechten te berzien 
en verdere· wijzigingen te brengen in het bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1838 
(Staatsblad n°. 36) vastgestelde Reglement 
n° IV op de organisatie en de dienst der 
Deurwaarders en verdere regtsbedienden, ge
lijk dit Reglement na herbaaldelijk daarin ge
brachte wijzigingen luidt volgens den tekst 
bekend gemaakt, krachtens bet Koninklijk 
besluit van 14 Juli 1911, in bet Staatsblad, 
n°. 147, van dat jaar; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 18 April 1916, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 4 M.ei 1916, 4de 
Afd,ieling, n°. 608; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij daze: 

Art. I. In artikel 15 van voormeld Regle
ment wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, 
luidende: 

Tot concierge, bode of. knecht zijn benoem
baar: 

10. zij, die den vol!en ouderdom van 21 jaren 
bereikt en dien van 40 jaren niet over~cbreden 
bebben; 

2°. zij, die den vollen ouderdom van 50 jaren 
niet overschreden hebben en ten minste 10 jaar 
in Staatsdienst hebben doorgebragt of eene 
gemeentelijke betrekking bebben bekleed, waar
aan het regt op pensioen verbonden is. 

Het tweede en derde lid warden onderschei
denlijk derde en vierde lid en gevolgd door 
een, nieuw, vijfde lid, luidende: 

Bij de aanbeveling warden overgelegd be
treffende elken aanbevolene: een extract uit 
het geboorte-register en eene verklaring van 
een geneeskundige, houdende, dat de belang
hebbende lichamelijk geschikt is voor de be
trekking voor het vervullen waarvan hij in 
aanmerking wenscht te komen. 

Art. II. Aan art. 16 van voormeld Regle-



233 6 ME I. 1916 

ment worden drie nieuwe leden toegevoegd, 
luidende: 

Het uitoefenen van een beroep zonder ver
lof van den Voorzitier van het kollegie of den 
Regter of in rang oudsten Regter van het 
kanton, of, voor zoover een bediende bij een 
parket betreft, van het :\J.oofd van het · parket, 
is den bedienden verboden. 

Onze Minister van Justitie ontvangt terstond 
berigt van het verleend vei-lof; hij is bevoegd 
het te allen tijde in te trekken. 

Op hen, die, bij de inwerking treding van 
dit besluit, in dienst zijn en een beroep uit
oefenen zijn, zoolang zij in dezelfde betrek
king dienen, de bepalingen der voorgaande 
beide leden niet van toepassing. 

Art. III. Na artikel 16 van voormeld Re
glement worden nieuwe artikelen •17, 18, 19 
en ·20 ingevoegd, luidende : 

Artikel 17. De jaarwedden van de bedien
den bedragen : 

a. voor hen, die we~kzaam zijn bij den Hoo, 
g~n Raad der Nederlanden, de Geregtshoven 
en de Arrondissements-Regtbanken te Amster
dam, Rotterdam en 's-Gravenhage en de daarbij 
behoorende parketten : 

voor de concierges ten rninste j 800 en ten 
hoogste f 950; 

voor de boden ten rninste f 800 en ten 
hoogste f 1000 ; 

voor de knegts (portiers daaronder begrepen) 
ten minste f 600 en ten hoogste f 800 ; 

voor hen, die, behalve de betrekking van 
concierge, 0 ook die van bode bekleeden, ten 
minste f 1000 en ten hoogste f 1200 ; 

b. voor hen, die werkzaam ziju bij arron
dissernents-Regtbanken en parketten niet ge
noernd onder a _: 

voor de concierges en de boden ten minste 
700 en ten hoogste f 900 ; 
voor de knegts (portiers daaronder begrepen) 

ten minste f 600 en ten hoogste f 700 ; 
voor hen, die, behalve de betrekking van 

concierge, ook die van bode bekleeden, ten 
rninste / 900 en ten hoogste f 1100; 

c. voor hen, die werkzaam zijn bij de Knnton
Geregten of parketten van Ambtenareu van 
het Op_enbaar Ministerie bij de Kanton-Gereg
ten, ten minste f 100 en ten hoogste f 800. 

Aan de concierges kan, boven hunne wedde, 
het genot van vrije woning en vrij gebruik van 
vuur en licht warden toegekend. 

Artikel 18. De aanvangswedden, van de 
bedienden, bedoeld onder a en b van het voor
gaande artikel, worden telkens na twee jaar 
dienst verhoogd met/ 50, totdat de voor de be-

trekking, of tegelijkertijd bekleede betrekkin
gen, vastgestelde hoogste wedde bereikt zal 
ziju. 

Bij de benoeming tot een der voormelde 
betrekkingen in den loop van , een kwartaal 
wordt, voor de verkrijging der eerstvolgende 
verhooging van wedde, de diensttijd geacht te 
~ijn aangevangen met den eersten dag van het 
kwartaal, volgende op dat waarin de benoe
ming geschied is. 

Artikel Hl. De bezoldiging, van een be
diende bij een Kanton-Geregt of bij een parket 
van een Ambtenaar van het Openbaar Minis
t.erie bij de Kanton-Geregten, wordt bij iedere. 
aanstelling door Onzen. ~Iinister van J ustitie 
bepaald biunen de grenzen bij artikel 17 onder 
c vastgesteld. 

Verhooging der bezoldiging van deze be
dienden geschiedt niet op periodieken voet. 

Artikel 20. yoor de toepassing der Bur
gerlijke Pensioenwet wordt het genot van vrije 

. w<ining met vrij gebruik van vuur en licht 
door Onzen Minister van Justitie begroot op 
eene waarde van ten hoogste f 300. 

Art. IV. Artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 
23 (oud) van voormeld Reglernent worden onder· 
scheidenlijk artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 
27 (nieuw), 

Art. V. Artikel 24 (oud) van voormeld 
Rell"lement wordt artikel 28 (nieuw) en gelezen: 

Tot. Rijksklerken ter griffie of ten parkette 
zijn benoembaar zij die: 

1°. den vollen ouderdom van 21 jaren be
reikt en dien van 40 jaren nog niet overschre
den hebben en voor het ambt van Rijksklerk 
ook lichamelijk geschikt worden geacht; 

2°. ten minste 2 jaar als hulpschrijver op 
een griffie of parket hebben gewerkt; en 

3°. voor zoover de Rijksklerken der eerste 
klasse aangaat, voldaan hebben aan een (van 
tijd tot tijd) op last van Onzen Minister van 
Justitie te ho'uden onderzoek, omtrent hetwelk 
door dien Minister nadere voorschriften wor
de;, vastgesteld. 

In bijzondere gevallen kan van de Depaling 
sub 2°. afgeweken worden. 

Art. VI. Artikel 25 (oud) van voorrneld 
Reglement wordt artikel29 (nieuw) en gelezen: 

Zij die op den dag der in werkingtreding 
van dit besluit reeds !anger dan tien jaren als 
klerk of hulpschrijver op oen. griffie of parket 
gewerkt hebben, of op dien dag als klerk in 
s Rijks dienst werkzaam zijn bij den Centralen 

Raad van Beroep of een Raad van Beroep, 
zijn tot Rijksklerk benoembaar, ook al hebben 
zij den leeftijd- van 40 jaren overschreden. 
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Zij die op 1 Januari 1911 reeds !anger dan 
·4 jaren· als lderk op een griffie of parket ge
werkt hadden, of als klerk in 's Rijks dienst 
werkzaam waren bij den Centralen Raad van 
Beroep o·f een Raad van Beroep, zijn tot Rijks
klerk der eerste klasse benoembaar, ook al 
'bezitten zij niet het getuigschrift, dat zij met 
,goecl gevolg aan het op last van Onzen Minis
ter van ;J ustiiio te houden onderzoek hebben 
volclaan. 

Art. VII. Artikel 26 (oud) van voormeld 
Reglement wordt artikel 30 (nieuw) en gelezon: 

De Rijksklerken ter griffie en ten parkette 
,zijn vercleeld in twee klassen. 

De jaarwedde der Rijksklerken van de tweede 
klasse bedraagt f 600 en wordt verhoogd na 
,een dionsitijd als Rijksklerk van deze klasse van : 

2 jaar tot op f 700 
4 800 
fi 
8 

10 

,, ,, ,, 900 
,, . ,, ,, 1000, 
,, ,, ,, 1100. 

In bijzondere gevallen kan bij de aanstelling 
BP.ne hoogere clan de aanYangswedde worden 
t,iegekend, Aan die bij de aanstelling ver
kregen wedde is de bij het vorig lid bepaalde 
<liensttijd verbonden . voor het verkrijgen van 
verdere weddeverhooging. 

De jaarwedde van de Rijksklerken van de 
·eerste klasse bedraagt f 900 en w0rdt verhoogd 
na een dicnsttijd als Rijksklerk · van deze 
klasse van: 

2 jaar 
4 
6 

8 
10 
12 

tot op f 1000 
,, ,, ,, 1100 

,, " ,, 

1200 
1300 
1400 
1500. 

In bijzondere gevallen kan deze laatste wedde, 
na een diensttijd van ten minste 14 Jaar, 
trapsgewijze verder verhoogcl worden tot op 
f 1800. . . 

Voor den aanvang der periodieke verh<;>o
ging wordt de diensttijd gerekend te zijn in
gegaan met den eersten van het kwartaal, 
volgende op dat waarin de benoeming is ge, 
schied. ! 

Art. VIII. Artikel 27 (oud) van voormeld 
Reglement wordt artikel 31 (nieuw). 

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: · 

Aan den bureelchef ter griffie en dien ten 
parkette van· den Hoogen' Raad der N eder
landen kan door Onzen Minister van J ustitie 
<le· titel van c,ommies onderscheidenlijk ter 
griffie en ten parkette .worden verleend. · 

Art. IX. Artikel 28 (oud) van voormeld 
Reglement wordt artikel · 32 (nieuw) en ge
lezen: 

De bevordering tot Rijksklerk der eerste 
klasse kan geschieden nadat de beambte ge
durende ten minste zes jaar .als Rijksklerk der 
tweede klasse is werkzaam geweest. Is hij 
!anger clan zes jaar werkzaain geweest clan 
wordt hem bij zijne bevordering toegekend de 
jaarwedde der eerste klasse in bedrag volgende 
op het bedrag · cler jaarwedde door hem in de 
tweede klasse verkregen. 

Aan de bij de bevordering verkregen jaar
·wedde is, ter verkrijging van verdere verhoo
ging, verbonden de diensttijd daarvoor bij 
artikel 30, 3de lid, bepaald. 

In bijzondere gevallen kan de bevordering 
tot de eerste klasse, ook na korter clan zes jaar 
diensttijd in de tweede klasse, of de benoeming 
tot de eerste klasse dadelijk, bij eerste aan
stelling, geschieden. Daarbij kan eene hoogere 
clan de aanvangswedde warden toegekend, in 
welk geval het vorige lid van toepassing is. 

Bij de beoordeeling der gevallen van bevor
dering en benoeming tot de eerste klasse, zal, 
behalve op de regelen van formatie, vervat in 
artikel 33, in het bijzonder zijn te letten op 
den aard· en omvang der te verrigten werk-
zaamheden. 

1 

Art. X. Artikelen 29, 30, 31 en 32 van voor
meld Reglement veryallen. 

Art. ·XI. Artikel 33 van voormeld Regle
ment wordt gelezen: 

Het aantal en de klassen van de, Rijkskler
ken ter griffie en ten par kette word en al$ 
volgt bepaald : 

1. bij den Hoogen Raad : 
A. ten hoogste 3 klerken ter griffie, waar

van ten hoogste 2 der lste klasse, I bureel-
chef inbegrepen; · 

B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 1 der lste klasse, 1 bureel
chef inbegrepen; 

2. bij de Geregtshoven te Amsterda11i en te 
's-Gravenhage: 

A. ten hoogste 3 klerken ter griffie, waar
van ten hoogste· 2 der lste klasse; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
waarvan t•m hoogste 2 der lste klasse · 

3. Bij de. overige Geregtshoven: 
A. ten hoogste 2 klerken ter griffie, waar

van ten J;10ogste 1 der lste klasse; 
B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar

van ten hoogste 1 der lste klasse ; 
4. Bij de Regtbank te Amsterdam: 

- A. ten hoogste 15· klerken ter griffie, waar-
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van ten hoogste 10 der lste klasse, 1 bureel
chef en 2 adjunct-chefs inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureel-
chef inbegrepen; _ 

5. Bij de Regtbank te Rotterdmn: 
A. ten hoogste 12 klerken ter griffie, waar

van ten hoogste, 8, der lste klasse, 1 bmeel
chef en 1 adjunct-chef inbegrepen ; 

B. ten hoogste 4 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 2 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen; 

6 Bij de Regtbank te 's-Grnverihage: 
A .. ten hoogste 9 klerken ter griffie, waar

van ten hoogste 6 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen; 
, B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, waar

van ten hoogste 2 der lste klasse : 
7. Bij de Regtbanken te 's-Hertogenbosch, 

Maastricht, Arnhem, Haarlem, Utrecht en Gro
ningen: 

A. ten hoogste 4 klerken ter griffie, waar
van ten · hoogste 2 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen ; 

B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar 
van ten hoogste 1 der lste klasse ; 

8. Bij de overige Regtbanken,: 
A. ten ho.:igste 3 klerken ter griffie, waar

van ten hoogste 1 der lste klasse; 
B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar

van ten hoogste 1 der lste klasse; 
9. Bij het' Kanton-Geregt te Amste1·dam: 
A. ten ho~gste 18 klerken ter griffie, waar

van ten hoogste 12 der lste klasse, 1 bureelchef 
en 2 adjunct-chefs inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen ; 

10. Bij de Kanton-Geregten te Rotterdam 
en te 's- Gravenhage : 

A. ten hoogste 12 klerken ter griffie, waar
van ten hoogste 8, der lste klasse, 1 bureelchef 
en 2 adjuct-chefs inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen; 

11. Bij de Kanton-Geregten te 's Hertogen
bosch, , Maastricht, Arnhem, Haar/em, Utrecht 
en Groningen: 

A. ten hoogste 5 klerken ter griffie; waar
van ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepeu: 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 2 der lste klasse ; 

12. Bij de griffien van de overige Kanton
Geregten der 1 ste klasse : 

ten hoogste 2 klerken, waarvan ten hoogste 
1 der lste klasse ; 

13. Bij de griffien van de Kanton-Geregten 
der 2de klasse : 

ten hoogste 1 klerk der lste of 2de klasse ; 
14. Bij de niet hierboven vermelde parket

ten van de Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie bij de Kanton-Geregten : 

ten hoogste 2 klerken, waarvan ten hoogste 
I' der lste klasse. 

Art. XII. Artikel 36 van voormeld Regl~
ment wordt gelezen : 

Met machtiging van · Onzen Minister van 
Justitie en op de door dezen te bepalen maan
delijksche belooning, kunnen, voor zooveel 
noodig, door de regtscollegien, de kantonreg
ters en de hoofden van parketten hulpschrij
vers tijdelijk in dienst worden genomen. 

·De hulpschrijvers zullen bij benoeming den 
ouderdom van 16 jaren moeten bereikt en dien 
van 40 jaren niet mogen overschreden hebben. 

Aan hen wordt eene aanstelling in tijdelijken 
dienst uitgereikt, vermeldende hun naam en 
·voluit geschreven voornaam, hunne geboorte, 
dagteekening en de dagteekening van hunne 
indiensttreding, alsmede het bedrag hunner 
maandelijksche belooning. , 

Van elke, door Onzen Minister van Justitie 
vooraf goed te keuren, verhooging van beloo
ning wordt aan hen een schriftelijk bewijs 
verstrekt. 

Van de aanstelling en van het bewiJs der 
verhooging van belooning alsmede van de be
schikking van ontslag wordt aanstonds aan het 
Departement van Justitie een gewaarmerkt 
afschrift ingezonden. 

lndien voor een kanton meer dan een regter 
is aangesteld, geschiedt de benoeming, de 
schorsing en het ontslag van de hulpschrijvers 
ter griffie van het Kanton-Geregt, door de' 
vergaderde reg_ters van het kanton. 

Art. XID. In artikel 39 van voormeld Re
glement vervalt het laatste lid. 

Art. XIV. In artikel 41 van voormeld 
Reglement wordt voor het cijfer ,,8" in den 
'tweeden regel van het eerste lid gelezen ,,14". 

Art. XV. Aan de overgangsbepaling .van 
voormeld Reglement worde:q toegevoegd de 
volgendc 

OVERG ANGSBEP ALI NG EN. 

A.F D ~~ELIN G I. 

V .A.N DE l\EGTSBEDIEND ~;N. 

Eenig artikel. 

Aan de regtsbedienden iL dienst op 31 De-
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cember 1915; die op of na dien datum, doch 
v66r de inwerkingtreding van dit besluit, eene 
lagere aanvangswedde genoten, dan voor hen 
bij dit besluit is vastgesteld, of lagere perio
dieke verhooging ontvingen dan hun volgens 
dit besluit toekomt, wordt met ingang van 
1 Januari 1916 en 1 Januari 1917 telkens de 
helft van Jet verschil toegekend. 

Wij behouden Ons voor te bepalen, dat, met 
het oog op de tijdsomstandigheden, de tweede 
helft van het verschil niet zal worden toege
kend. 

De regtsbediende, die in 1916 in dienst treedt 
of is getreden, verkrijgt een aanvangswedde 
tot het bedrag voor zijne betrekking bepaald 
bij artikel 2, sub a, b of c, van Ons besluit 
van 28 Mei 1909 (Staatsblad n°. 130), verhoogd 
met de helft van het versch il tusschen die 
wedde en de aanvangswedde bij dit besluit 
".Oor dezelfde betrekking vastgesteld. De andere 
helft wordt door hem verkregen met ingang 
van 1 ,J anuari 1917 behoudens het bepaalde 
bij het vorige lid. 

Bij indiensttreding in 1917 verkrijgt hij de 
aanvangswedde als ware hij in 1916 in dienst 
getreden. 

AFDEELING 11. 

VAN DE REGTERLIJKE BEA1IllTEN. 

Art. 1.. De op 31 December 1915 in dienst 
zijnde Rijksklerken derde klasse worden ge
acht met ingang van 1 Januari 1916 te zijn 
aangesteld in de tweede klasse. 

De op 31 December 1915 in dienst zijnde 
Rijksklerken der tweede klasse blijven, voor 
bevordering tot de eerste klasse, vrijgesteld 
van het onderzoek bedoeld in artikel 28 van 
het Reglement IV, zooals dit bij dit besluit 
is gewijzigd. 

A.rt. 2. De bezoldiging van de op 31 Decem
ber 19i5 in dienst zijnde Rijksklerken wordt 
met ingang van I Januari 1916 en, met inacht
neming van het bij het tweede lid van het 
eenig artikel onder afdeeling I dezer Over
gangsbepalingen gemaakte voorbehoud, met 
ingang van 1 Januari 19Ii telkens verhoogd 
met f 50. 

V oor zooveel en zoolang de bezoldiging van 
een Rijksklerk i~ dienst op 31 December 1917, 
minder bedraagt dan de jaarwedde, waarop 
hij, krachtens de bij dit besluit vastgestelde 
regeling, aanspraak zal kunnen maken, wordt 
deze jaarwedde door hem verkregen door traps
gewijze verhooging met ten hoogste j 100, met 
ingang van 1 Januari van elk volgend jaar. 
Na het bereiken van deze jaarwedde worden 

volgende verhoogingen verkregen op den bij 
dit besluit vastgestelden voet. 

De jaarwedde van een Rijksklerk op 31 De
cember 1915 in dienst, welke op den dag der 
in werkingtreding van dit besluit, volgens· 
voorgaande regeling niet het_ minimum be
draagt, bij dit besluit voor de klasse, waariu 
hij dan dient vastgesteld, wordt met ingang 
van dien dag op dat minimum gebracht, waar-· 
na verdere verhooging plaats vindt op den 
voet als bij het eerste en tweede lid van dit 
artikel is bepaald. 

Zoolang; · na toepassing van het eerste lid 
van dit artikel, de verkregen jaarwedde het 
aan den beambte volgens artikel VII van dit 
besluit toekomend bedrag overschrijdt, wordt 
het bedrag der overschrijding als eene per-

' soonlijke toelage genoten. 
Onder bezoldiging wordt in dit artikel ver

staan de som der inkomsten, vermeld bij de 
artikelen 26, 30 en 32 van het Reglement IV,
zooals dit is aangevuld en gewijzigd bij Ons 
besluit van 1 November 1910 (Staatsblad n°. 310). 

Als diensttijd wordt, voor de toepassing van 
het tweede lid van dit artikel, aangemerkt de 
tijd na 18jarigen leeftijd, hetzij als hulpschrij
ver en, v66r 1 Januari 1911, als klerk ter 
griffie of ten parkette bij een geregt, hetzij 
v66r of nil 1 Januari 1911 als klerk bij een 
Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) door
gebragt, met dien verstande, dat de diensttijd 
wordt geacht te zijn aangevangen met 1 J anuari 
als de aanstelling tot Rijksklerk in de eerste 
helft van het jaar is geschied en met 1 ,J anuari 
van het jaar volgende op dat van het jaar 
dier aanstelling, indien deze in de tweede helft 
van het jaar heeft plaats gehad. 

Art. 3. Zoolang de wedde van een Rijks
klerk, op 31 December 1915 in dienst, bij de 
toepassing van het voorgaande artikel lager 
is, dan de bij het vijfde lid van dat artikel 
bedoelde som der inkomsten, die hij zou hebben 
outvangen in de klasse, waarin hij op 31 De
cern ber 1915 diende, ware Ons besluit van 
l .November 1910 (Staatsblad n°. 310) van kracht 
gebleven, geniet hij eene persoonlijke toelage 
ten bedrage van het verschil. · 

Bij de vaststelling van het verschil wordt 
niet in rekening gebracht de verhooging van 
bezoldiging, verkregen krachtens het bepaalde 
bij het eerste lid van het voorgaande artikel 2. 

Art. 4. De Rijksklerken op 31 December 
1915 in dienst, blijven in het genot der toe
lage, bepaald bij artikel 31 van het Reglement 
IV, zooals dit is aangevuld en gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 November 1910 (Staatsblad 
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n°. 310), zoolang de bij dat artikel bcdoelde 
bijdrage door hen verschuldigd is. 

Art. XVI. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad en van de 
Staatscoumnt, waarin :het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsb/ad en in de Staatscourant zal war
den geplaatst, en van hetwelk afsc:hrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State en 
uan de Algemeene Rekenka_mer. 

's-Gravenhage, den 6den Mei l!ll6. 
WILH.1<,LMINA. 

De Minister van Jitstitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 16 ilfei 1916.) 

6 Mei 1916. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Het recht op pensioen, bij art. 40 der 
wet op :het· lager onderwijs toegek_end, 
wordt niet gP,boren op het tijdstip · van 
ingang van het ontslag van den onderwij
zer als ·een recht op toekomstig pensioen, 
doch eerst op dat, waarop de belangheb
bende na zijn ontslag als onderwijzer den 
leeftijd van 65 jaren bereikt of invalide 
wordt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van H. N. Ouwerling te Deurne, gewezen onder
wijzer aan de openbare lagere achool aldaar i 

Gezien het advies van den Burgerlijken 
Pernioenraad van 27 November 1915, no. 1 
O.L.0.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
·Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 April 1916, n°. 74; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 .Mei 1916, n°. 46, Afd .. Pens.; 

0., dat de Burgerlijke Pensioem;aad in zijn 
voormeld advies Ons in overweging heeft 
gegeven op de aanvrage afwijzend te beschik
ken, aanvoerende dat de belanghebbende bij 
besluit van den Raad der gemeente Deurne c. a. 
van 8 Maart 1900, goedgekeurd door Gedepu
teerde Staten van Noordbrabant bij besluit 
van 5 April 1900, G. n°. 32a·, wegens opheffing 
zijner betrekking met ingang van 1 April 1900 
eervvl is ontslagen en hem, te rekenen van 
dienzelfden datum, bij K. B. van 7 Juni 1901, 
n°. 42, een wachtgeld ten bedrage van f 325 
is verleend, welk wachtgeld is uitbetaald tot 
1 April 1902 ; dat zijn diensttijd alsconderwijzer 
aan eene openbare lage·re school ten behoeve 
van ·het lager onderwijs een tijdvak uitmaakt 
van 19 jaren, 11 maanden en 20 dagen; dat hij, 

geboren 24 December 1861 den ouderdom van 
53 jaren heeft bereikt en thans uit hoofde van 
ziekten of gebreken voor de waarneming van de · 
betrekking van onderwijzer aan eene openbare 
lagere school ongeschikt is, welke ongeschikt
heid is bewezen door de op 26 Juli 1915 gere
gistreeri:l.e verklaring der geneeskundigen Dr. 
P. J. H. Crobach en Dr. L. J. H. H. Crobach,. 
benoemd door den Burgemeester van Daurne 
bij beschikking van 14 Juli 1915; dat de aan
vrage op 29 Juli 1915 bij het Depa,tement van 
Financien is ingekomen ; dat de vraag is 
gerezen of art. 40, 3° lid, der wet tot regeling 
va~ het Lager Onderwijs - immers aan eenig 
ander voorschrift dier wet kan de belang
hebbende geen aanspraak op pensioen ont
leenen - in het onderwerpelijke geval toe
passelijk ware ; dat de Pensioenraad gemeend 
heeft die vraag in ontkennenden zin te moeten 
beantwoorden; dat het voorschrift, vervat 
in het 3° lid van art. 40, aan dit artilrnl is toege
voegd bij de wet van 5 Juni 1905 (S. 152) en 
derhalve in de wet niet voorkwam op het tijd
stip waarop de belanghebbende als onderwijzer 
werd ontslagen ; dat hij mitsdien, zoolang hij 
als onderwijzer fungeerde, nimmer uitzicht heeft 
gehad op pensioen clan in de twee gevallen 
omschreven' in art. 38 der Lager-Onderwijswet 
z66 als zij luidde v66r de wijziging daarin 
gebracht bij de wet van 5 Juni 1905 ; dat zich 
geen van die beide gevallen heeft voorgedaan 
vermits hij, op het tijdstip van zijn ontslag in 
1900 den 65-jarigen leeftijcl niet had bereikt 
en niet is ontslagen wegens physieke ongeschikt
heid voor de waarneming van zijne betrekking ; 
dat de Pensioenraad het onaannemelijk acht dat 
onder de uitdrukking ,,gewezen onderwijzers" 
in art. 40, 3e lid, gebezigd, mede zouden zijn 
te verstaan alle onderwijzers die reeds v66r 
1 Januari 1906 (tijdstip van inwerkingtreding 
der wet van 5 Juni 1905 (S. 152) na 10-jarigen 
dienst wegens opheffing van hunne betrekkingen 
waren ontslagen ; dat men clan immers zou 
moeten aannemen dat de wetgever in 1905 met 
terugwerkende kracht aan de evenbedoelde 
onderwijzers een uitzicht op uitgesteld pensioen 
heeft willen toekennen dat zij tijdens hun ont
slag en terwijl zij in dienst waren niet hadden ; 
dat de Pensioenraad deze opvatting niet we! 
verdedigbaar acht, omdat het verleenen van 
wettelijke aanspraken met terugwerkende 
kracht waardoor een vroeger bestaande, bij de 
wet geregelde, rechtstoestand door eenen 
anderen wordt vervangen, niet mag worden 
verondersteld in de bedoeling van den wetgever 
te hebben gelegen ; dat integendeel, ook met 
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het oog op den regel geste]d bij art. 4 der wet. 
van 15 Mei 1829 (S. 28) houdende ~Igemeene 
bepalingen der wetgeving van het IC'oningrijk, 
behoort te worden aangenomen, dat die be

. doeling in de gevallen waarin zij inderdaad 
heeft bestaan uitdrukkelijk, bij wijze 'van over
gangsbepaling, in de wet zelve behoort te zijn 
neergelegd ; dat eene zoodanige bepaling ont
breekt in de thans geldende wet ; dat clan ook 
onder, de uitd'rukking ,,gewezen onderwijzers" 
in art. 40, 3• lid, gebezigd, uitsluitend te ver
staan zijn die onderwijzers, die sedert 1 J anuari 
1906 na 10-jarigen dienst wegens opheffing van 
hunne betrekking -zijn ontslagen, weshalve de 
Pensioenraad van oordeel is dat cl~ bclang
hebbende in zijne hoedanigheid van onderwijzer 
aan geen enkele bepaling der wet aanspraak 
op pensioen kan ontleenen ; , 

dat Onze Minister van Financien zich met het 
advies van den Pensioenraad niet kan ~er
eenigen, aanvoerende, dat naar zijne meening 
de adressant aan art. 40, 3° lid, der wet · tot 
regeling van het Lager Onderwijs recht op· 
pensioen kan ontleenen; dat het recht op 
pensioen, bij die bepaling toegekend, geboren 
wordt niet op het tijdstip van ingang van het 
ontslag van den onderwijzer, als ee11 :recht op 
toekomstig pensioen, doch eerst op' dat waarop 
de belanghebbende na zijn oritslag als onder
wijzer den leeftijd van 65 jaren bereikt of 
invalide wordt ; dat de bewoordingen: van het 
artikel hieromtrent geen twijfel overlaten ; dat 
de bepaling dus van· toepassing is : wanneer 
Jaatstbedoeld tijdstip valt na 1 J anu;tri 1906, 
den datum met ingang waarvan zij vah kracht 
werd ; dat volgens de overgclegde genee~kundige 
verklaring de oud-onderwijzer Ouwerling bij_ 
het op 25 Juni 1915 verricht geneeskundig 
onderzoek physiek ongeschikt is bevonclen voor 
het vervullen van de betrekki:rig van onder
wijzer ; dat hem dus op grond van genoemde 
wetsbepaling pensioen toekomt; 

. 0., dat volgens art. 40, 3° lid, der Lager
Onderwijswet een gewezen onderwijzer, wiens 
betrekking' na tienjarigen dienst is opgeheven, 
recht op pensioen verkrijgt na volbrachten 
65-jarigen leeftijd en voorts wanneer hij ziels
of lichaamsgebreken bekomt die hem onge
schikt maken voor de waarneming der betrek
king van onderwijzer ; 

dat de gewezen onderwijzer H. N. Ouwerling, 
wiens betrekking na tienjarigen clienst,is opge
heven, in 1915 i:mgeschikt is bevonden yoor het 
vervullen van de betrekking van onderwrjzer 
en die ongeschiktheid bestond op 29 Juni 1915, 
den datum, waarop zijne pensioensaanvrage 

bij hot Departement van Financien is inge
komen; 

dat op grond van een en antler Onze Minister 
van Financien terecht van oordeel is dat de 
belanghebbende aanspraak op pensioen kan 
doen gelden ; 

dat dit pensioen met ingang van laatst
genoemden datum behoort te warden verleend 
l erekend naar een diensttijd van 19 jaren, 
11 iµaanden en 20 dagen en eene wedde over 
het laatste jaar van dien diensttijd van f 650; 

Gezien de wet .tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
aan H. N. Ouwerliilg ·te Dourne, gcwezen 

onderwijzer . aan de openbare lagere school 
aldaar, met ingang van-29 Juni 1915 een jaar; 
lijksch pensioen te verleenen van f 217. 

Onze. Minister van Financien is belast, · enz. 
(A. B.) 

6 Mei 1916. KONINKLIJK JlESLun·. 

Al staat vast, dat iemand gedurende tal 
van . jaren blootgesteld is geweest aan 
schadelijke dampen, kan er toch geen 
sprake zijn van ,,bijzondere omstandig
heden", indien ei· meer dan 2 jaren zijn 
verloopen t11sschen het tijdstip waarop de 
ziekte is bekomen en het tijdstip waarop 
van het ontstaan der ongeschiktheid uit 
een geneeskundige verklaring is gebleken. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van A. Burgmans te Velp, laatstelijk opzichter
schakelwachter bij het electriciteitsbedrijf te 
Rotterdam; 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 27 November 
1915, n°. 5; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

· 12 April 1916, n°. 64 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 3 Mei 1916 n°. 47, Afd. P.; 
0., dat de Pensioenraad voor de gemeente

ambtenaren in zijn voormeld ad vies Ons in over
weging heeft gegeven aan den belanghebbende 
met ingang van 1 December 1915 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 661, daarbij aan
voerende dat hij bij besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Rotterdam van 21 Septem
ber 1915 n°. 1189, met ingang van 1 December 
1915 eervol• is ontslagen; dat zijn diensttijd 
bedoeld in art. 15a der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 van 2 jarerr en 
2 maanden, vereenigd met den overigen, vol-
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gens art, 15b dier wet in aanmerking komenden·, 
dienst van 26 jaren 8 maanden en 27 dagen ; 
een tijdvak .uitmaakt van 28 jaren, 10 maanden 
en 27 dagen; dat hij, geboren 10 Augustus 1864, 
den leeftijd van 51 jaren heeft bereikt en uit 
hoofde van ziekten of gebreken voor de verdere 
waarneming van zijne betrekking ongeschikt is, 
welke ongeschiktheid is aangenomen op grond 
van de op den 20 April 1915 geregistreerde ver
klaring der geneeskundigen J. V. Huysman en 
Dr. M. P. Schutte benoemd door den Burge
meester te Rotterdam bij beschikking van 
15 April 1915, n°. 472 B.; dat zijn pensioens
grondslag van 1 October 1913 tot en met ultimo 
November 1915 f 1450 en de gedurende de tijd
vakken van 1 · D3cember 1910 · tot en n\.et 
ultimo Juli 1913 en van 1 Augustus 1913 tot 
en met ultimo September 1913 genoten weddcn 
respectievelijk f 1300 en f 1450 per jaar hebben 
bedragen, zoodat overeenkomstig de beslissing 
betreffende de berekening der in art. 8, 1c lid, 
der wet bedoelde middelsom, genomen bij 
K. B. van 21 Juli 1914, n°. 40, een zestigste 
deel van die middelsom ad f 1370, bedraagt 
f 22.83 1 / 3 ; dat de aanvrage is ingediend binnen 
een jaar na het tijdstip waarop het recht op 
pensioen werd verkregen ; dat ten aanzien van 
het verzoek van den belanghebbende om in het 
genot van maximum-pensioen · te warden· ge
steld, het blootgesteld zijn aan schadelijke 
dampen in eene inrichting, van dengene die 
daarin dagelijks zijne bezigheden heeft te ver' 
-1ichten, niet is eene ,,bijzondere omstandig
heid" als bedoeld in art. 3b der wet, doch dat, 
ook al neemt men dit wel aan; hij aan de invloe
den is blootgesteld geweest in de jaren 1894 
tot 1912, mitsdien langer dan twee jaren ge
leden ; weshalve de Pensioenraad van oordeel 
is dat de belanghebbende volgens de artt. 3b 
en 15 a en b der wet recht heeft op een pensioen 
van f 660.075 ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, hij zijn verl~ngen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht wor: 
den ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen_ :van Bestuur, daar
bij aanvoerende, dat hij zich niet kan vereenigen 
met het advies van den Pensioenraad waarbij 
wordt voorgesteld afwijzend te beschikken op 
de aanvrage om verhoogd pensioen, omdat zich 
met hem geen ,,bijzondere omstandigheden" 
als bedoeld in art_. 3c der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren zouden hebben voor
gedaan ; dat hij nl. meent, dater hier van derge
lijke ,,bijzondere omstandigheden" wel degelijk 

Sprake is geweest ; dat het met hem gebeurde· 
weliswaar vermoedelijk niet zou vallen onder het 
begrip ,,ongeval" in den zin der Ongevallenwet, 
omda,t hier n:.eer sprake was van ,,eene lang
zame inwerking" (bedrijfsziekte) clan van eene 
plotselinge gebeurtenis (bedrijfsongeval) doch, 
dat het begrip ,,bijzondere omstandigheden'" 
mimer is clan het begrip ,,ongeval" zoodat. 
z. i. verschillende bedrijfsziekten, o. m. de 
onderhavige kunnen ontstaan door eene· 
,,bijzondere omstandigheid"; dat die ,,bijzon
clere omstandigheid" hierin bestond dat de· 
inrichting van het bedrijf was een volgens de· 
tegenwoordige opvatting veroudercl systeem. 
van inrichting, waarvan de gebreken later zijn 
verholpen, en dat die gebreken juist speciaall 
voor reclamant· zeer slechten invloed hebben 
uitgeoefend, omdat hij in de min- en meer
hoogere functie die hij bekleedde, juist toezicht 
moest uitoefenen op de momeriten waarop de· 
gassen zich het sterkst ontwikkelden, dus de 
bedoelde gebreken hun slechte uitwerking· 
uitoefenden ; 

0., dat de ongeschiktheid van den belang
hebb3nde voor de verdera waarneming zijner· 
betrakking is gebleken uit eene geneeskunclige 
verklaring gedateerd 17 April 1915, en gare-
gistreerd op den 20 April d. a. v. waarin oor
zakelijk verband wordt aangenomen tussohen 
zijn lijden en zijn langclurigen werkkring in de· 
omgeving _van schadelijke dampen; 

dat evenwel, al moet warden aangenomen, 
dat de. belanghebbende van 1894 tot 1912 in zijn. 
werkkring aan zoodanige dampen is bloot
gesteld geweest in een lokaal met een onvol, 
doencl systeem van ventilatie, sedert 1912 voor 
eene doeltreffende ventila.tie. is gezorgd en er 
geen sprake is van bijzondere omstandigheden, 
die zich seclert dat jaar bij de uitoefening valll 
zijn dienst hebben voorgedaan ; 

dat derhalve meer clan twee jaren zijn ver
loopen tusschen het tijdstip waarop de ziekte
is bekomen en het tijdstip waarop van het
bestaan der ongeschiktheid uit eene genees
kundige verklaring is gebleken, en de ziekte· 
van den belanghebbende dus reeds uit clien· 
hoofde geacht moet warden. niet het gevolg te 
zijn van bijzondere omstandigheclen als be
doeld in art. 3, 1 e lid, b., 2e zinsnede, van· 
de Pensioenwet voor de gem~ente-ambtenaren· 
1913; 

dat ·de Pensioenraad mitsdien te recht van, 
oordeel is dat de belanghebbende geen aan-
spraak kan doen gelden op het maximum
pensioen en het hem toekomende pensioens
bedrag met juistheid heeft berekend ; 
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Gezien de ,Pensioenwet voor de gemeente
&mbtenaren 1913 ; 

Hebben goedgevondcn en verstaan : 
aan A. Burgmans te Velp, laatstelijk opzich

ter-schakelwachter bij het electriciteitsbedrijf 
te Rotterdam, met ingang van 1 Decem her 
1915 een jaarlijksch pemioen toe te kennen 
van f 661. 

Onze Minister van Financ\en is belast,, enz. 
(A. B.) 

:8 Mei 1916. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de goedkeu
ring, door NPderland, van de verlenging 
der bevoegdheden van de gemengde recht
banken in Egypte (&taatsblad 1915 n°. 130)
S. 184. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Wij hebben toegestemd 

in de hernieuwde verlenging van de bevoegcl
beden der gemengde rechtbanken in Egypte 
voor den tijd van ·een · jaar, eindigende op 
1 Februari 1917 ; 

Gelet op Art. 2 der Wet van 6 December 
1898 ( Staatsblad n °. 254) ; 

Gezien de in afschrift hierbij gevoegde 
Egyptische WettPn van 31 ,Tanuari 1916, n°. 2, 
en 20 ~Iaart d. a. v:, n°. 7, waarbij bedoelde 
verlenging is afgekondigd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Mei 1916, 
no. 18218; 

Hebben· goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde verlenging 

te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Ooze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem aangaat, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1916. 
WILHELM IN A. 

.De Minister van Buitenlandsclie Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uit_qeg. 20 Mei 1916.) 

LOI n°. 2 de 1916. 

, Loi prorogeant les Pouvoirs des Tribunaux 
1Wixtes jusqu'au ler fevriei· 1917. 

Nous, SULTAN n'EGYP~'E, 
Vu le Reglement d'Organisation Judiciaire 

pour les proces :mixtes et notamment !'article 
40.du Titre III; 
· Vu les Decrets des 6 janvier 1881, 28 janvier 

1882,' 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 jan
vier 1889, 3 frevier 1890, 29 janvier 1894, 31 

janvier 1899, 30 _janvier 1900, 30 janvier 1905, 
30 janvier 1910, 26 janvier 1915, prorogeant 
successivement jusqu'au !er fevrier 1916, le 
terme de la premiere periode judiciaire des 
Tribunaux Mixtes Egyptiens ; 

Considerant que Notre Gouvernement et les 
Gouvernements des Puissances interessees, a la 
seule exception de l'Italie, dont !'adhesion n'a 
pas encore ete re9ne, sont convenus de proroger 
pour un an Ies -pouvoirs des dits trib"unanx; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres ; 

Decretons: 
Art. 1. Les pouvoirs des Tribunaux Mixtes 

Egyptiens sont proroges pour une nouvelle 
period,e d'un an a partir du premier fevrier. 
mil neuf cent seize. 

Cette prorogation n'aura d'effect a l'egard 
des N ationaux Italiens qu'a partir de la publi• 
cation au ,,Journal Ofliciel" d'un a vis de la 
reception de l'adhesion de l'Italie. 

2. Notre Ministre de la Justice est charge 
de l'execution du presEJnte decret. 

Fait au Palais d'Abdine, le 31 janvier 1916. , 

HUSSEIN KAMIIJ. 

Par le Sitltan : 
Le Pt·esident dtt Conseil des Minisfres, 

H .. Rucrrbr. 

LOI n°. 7 de 1916. 

Loi prorogeant les Pouvoirs de.9 Tribunaux 
Mixtes jusqit'ait lei· fevrie,· 1917 a l'e
gard des Nationaux Italien&: 

Nous, SULS:AN n'EGY.PTE, 
Vu le Reglement d'Organisation Judiciaire 

pour les proces mixtes et notamment !'article 
40 du Titre III; 

'Vu No_tre Decret dn 31 janvier 1916 pro
rogeant les pouvoirs des Tribunaux Mixtes 
pour nne nouvelle periode d'une annee a 
partir du 1 er fevrier 1916, ·sous la reserve y 
contenue en ce qui concerne Jes nationaux 
italiens; 

Considerant qne le Gouvernement Italien 
a dom:.e ~on adhesion a cette prorogation avec 
effet retroactif au ler fevrier 1916; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres ; 

Decretons: 
Art. 1. Les-pouvoirs des Tribunaux 1\1ixtes 

·Egyptiene sont proroges a l'egard des natio
nanx italiens pour la periode prevue au decret 
sus-vise, avec effet a partir du ler fevrier· 1916. o 
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2. Notre Ministre de la Justice est charge 
de I' execution du present decret. 

Fait au Palais d'Abdine, le 20 mars 1916. 

HUSSEIN KAMIL. 

Pa1· le Sit/tan : 
Le President du Co11seil des Minisfres, 

H. RUOHDI. 

8 Mei 1916. MISSIVE van den :Minister van 
Financien aan de Gedeputeerde Staten der 
provincien, betreffende bet mededeelen van 
nog niet betaalde pensioensbijdragen inge
val van pensionneeren of op wachtgeld 
;tellen. 

Krachtens bet derde· lid van art. 26 der Bur-· 
gerlijke Pensioenwet· moet het op he_t tijdstip 
van ingang van h.et ontslag van een burgerlijk 
ambtenaar nog niet betaalbaar zijnde gedeelte 
der in art. 19 dier wet bedoelde pensioens
bijdrage, wanneer den ambtenaar, hetzij op 
grond van die wet pensiben, hetzij wachtgeld 
wordt verleend, op dat pensioen of wachtgeld 
worden ingehouden. lk heb de eer U beleefd 
te verzoeken mij telkens wanneer een provin
ciaai ambtenaar - burgerlijk ambtenaar in 
den zin der Burgerlijke Pensioenswet - ge
pensionneerd of op wachtgeld gesteld wordt 
voordat zijne pensioensbijdrage in haar geheel 
kan worden ingehouden, het op het tijdstip 
van ·ingang van zijn ontslag nog verschuldigde 
dee! der bijdrage; zoomede den vervaldag van 
-den laatsten termijn der bijdrage te willen 
opgeven. Zoodanige opgave ontving ik riog 
gaarne met betrekking tot hen, die met ingang 
van 1 October 1913 tot heden den dienst met 
pensioen of wachtgeld hebben verlaten. 

Voorts heb ik de eer U beleefd te verzoe
ken den gemeentebesturen te willen opdragen 
opgaven als hierbedoeld te verstrekken, tP.n 
opzichte van de pensioensbijdragen van. de 
directeuren en leeraren der gemeente hoogere 
burgerscholen, der gemeente-burgerscholen en 
der gemeentelijke middelbare scholen voor 
meisjes, de leeraren der gymnasia en de direc- · 
teuren en onderwijzers aan gemeentelijke kweek
.scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen. · 

.8 Mei 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Onteigening. Schadeloosstelling uitslui

tend in geld en vooraf gen oten- of .verze
kerd. Bedrijfsschade. Stilstand van bedrijf, 
Voorkoming van· die schade door 00rdeel
kundig handelen, nl. door de te onteigenen 
fabrieksterreinen na de onteigening van de 
onteigenende partij in huur aan te ncmen, 

1916. 

terwijl inmiddels de nieuwe fabriek gereed 
ZOU zijn. 

De Rechtbank heeft onder deze omstan, 
digb eden terech t · geen schadeloosst.elling 
wegens stilstand van het bedrijf toegekend. 
Anders Cone!. 0. M. 

(Onteigeningswet artt. ·40 en 59.) 

Voorzitter : 

Jhr. :M:r. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden :. Mrs. C. Krabbe, J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

N. V. ,,Nico Hoos" Stoomspinnerij en Touw-, 
fabrieken, gevestigd t£( Rotterdam, eischeres 
tot cassatie van een vonnis door de Arr.-Recht
bank te Rotterdam 30 Maart 1916 tusschen 
.partijen gewezen, advocaat :M:r. J. H. Telders 

tegen·: 
den Burgemeester van Rotterdam, als zoodanig 
namens die gemeente in rechte optredende, 
verweerder, advocaat Jhr. :M:r. W. M. de Brauw. 

Conclusie van .den Procurenr-Generaal :M:r. 
Noyon. 

Als eenig cassatiemiddel is voorgesteld.: 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 151 Grondwet, 17, 19, 22, 37, 40, 50, 55, 
. 56, 57, 58, 59 Onteigeningswet, 70, 71, ,102, -
134, 138, · 179, 194 Gemeentewet; 1356, 1584 
B. W., doordat de Rechtbank: 

onderzoekende of aan de gedaagde ook eei10 
vergoeding moet worden toegekend voor de 
schade tengevolge dezer onteigening in haar 
bedrijf te lijden, bij welk onderzoek de Recht
bank aanneemt dat de gedaagde haa,r bedrijf 
m zijn tegenwoordigen omvang zal voortzetten 
·:en derhalve elders eene zoodanige fabriek zal. 
'.moeten bouwen en inrichten, bij de bepaling 
'van de hoegrootheid der schadevergoeding ten 
:nadeele van onteigende als factor aanmerkt 
:Sene bij conclusie van deskundigen ...::_ rapport 
~n pleidooi namens de Gemeente· aangeboden 
:huur van het onteigende na de onteigening -
lwelke niet door de onteigende is aangenomen. 
! Waarop ·dan de Rechtbank,·na·beschouwin
!gen hoe onteigende na onteigening oordeel
jlrnndig zou bandelen tot voorkoming van 
·schade, tot de conclnsie komt dat, als onder 
~eze omstandigheden, - dat is gegeven het 
.jhuuraanbod- stilstand toch zou plaats hebben, 
!deze zon moeten worden geweten aan onoor
/deelk1mclig handelen van gedaagde en de daar
;uit ontstane schade niet als een direct gevolg 
1van de onteigening zou kunneri worden aan
'.gemerkt; 

1G 
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_;_d0orc,welke,beslissing -,vorden miskend de na- j ·_ Het \komt mij voor. 'dat, d·e gestelde vraa~-
volgende in de wet gegronde regelen :. : ·· ontkennend beantwoord ·-moet, worden. · Bw 

. a.; .dat •de'.schadeloosstelling · bij onteigening het bepalen van· de bedrijfsschade heeft men 
voo.raf :genoten en voor;i,f verzekerd zij ; toch a.µeen il). ;i,anmerking te nemen het on-
. b .. • dat zij 1110et- be_staan in geld, niet in _aan- middellijke gevolg van de onteigening, en daar-

geboden huurcontracten.; toe is z~ker te -rekenen dat de onteigende partij 
c. dat. de .. gerechtelijlfe onteigening der niet mJer de beschikking heeft over de terreinen 

eigendom vrij en zonder beperkingen en voor- en geb? uwen, voor de uitoefening van bet be
waardt,n op den onteigenaar·doet overgaan; drijf noodig. Krijgt zij tengevolge van bij-

d. . da t ook bij de begrooti.'lg van de bedrijfs- zonderJ omstandigheden de gelegenheid \tot -
schade het uitsluitend aankomt op het te gebrui~, het is alleen omdat de onteigenende 
begrooten· nadeel door de ontzetting nit den partij ili.et de behoefte heen to.t onmiddellijk 
eigendoril · op zich zelve berokkend, welke eigen ~ebruik, maar dit staat geheel buiten 
schade niet afhankelijk is en welker begrooting de. onteigening ; bet daarin voor baar gelegene 
clan ook niet afhankelijk mag worden gemaakt voorde,l mag geene rede:1 zijn tot ontbouding 
van vroegere, -laat staan van latere gebeur- varr.de schadeloosstelling wegens het gemis van 
tenissen, welke aan deze onteigening vreemd beschi.kking· toe te leggen; trouwens ·het voor
zijn; deel de\; in:uitzicht gestelde. verhuring is een· 

e. dat onverschillig of een onteigende eene voordeJ1 voor beide partijen. . .. . 
gepaalde wijze van handelen zal volgen, hij in· • Dat lie onteigende partij oordeelkundig zal, 
de gelegenheid behoort te worden gesteld zijn ha,ndele'n door de voorgestelde t,ransactie aan. 
bedrijf elders zooveel mogelijk op gelijke wijze te gaati, mag waar .zijn, clit raakt weder niet 
voort te zetten ; de ontJigening ; en de onteigende is in geen · 

/. dat op eventualiteiten bij de bepaling der geval ~erplicht ten behoeve van hare tegen
schadeloosstelling - zooals het tot stand partij oordeelkundig · te handelen, waartoe de: 

· komen van eene thans in nitzicht gostelde over- Rechtb~nk haar feitelijk den eisch stelt. . 
eenkomst - niet mag worden gelet ; -Ik cohcludeer tot vernietiging .van het vonnis, 

g. dat verhuring van Gemeente-eigendom- . waarva~ beroep, en terugwijzing van de zaak 
men de taak is.·van den Raad en niet van den n·aar d~ Arr.,Rechtbank te Rotterdam om· 
Burgemeester, die in het onteigeningsgeding als , met inlchtneming vari het door den Hoogen'. 
eischer optreedt ; · -Raad tJ- wijzen arrest te worden afgedaan, met: 

h. dat het onderhandsch verhuren van ·Ge- veroord~eling van den: verweerder in de kosten:. 
I . -meente-eigendommen onderworpen is aan de 

goedkeuring van· Gedeputeerde Staten ; 
i. dat tot de bestaanbaarheid der overeen-

komsten·· w01;dt vereischt de toestemming van 
de beide partijen. 

. D:lor de Rechtbank is feitelijk beslist dat de 
gsclaagde (eischeres in cassatie), gedurende den 
tijd, noodig·voor het inrichten van eene nieuwe 
fabriek ter vervanging van de onteigende van 
de Gemeente Rotterdam zal kunnen huren de 
thans te onteigenen gebouwen. _ Op deze feite
lijke- beslissing stuiten af de grieven in -het 
cassatiemip.del gesteld, die verband houden 
met de vraag of wel de noodige waarborgen 
bestaan dat de toezegging van verhuur gestand 
zal worden gedaan ; en er blijft sleehts ter be
handeling over de vraag, of de . conclusien, 
door de Rechtbank uit het vastgestelde feit 
getrokken, gerechtvaardigd zijn. Zij komen 
hierop nee, dat- stilstand in het bedrijf niet een 
noodzakelijk gevolg van de onteigening zal 
zijn inclien de onteigende partij slechts oordeel
kundig handelt en dus niet als element van 
schadeloosstelling mag worden aangenomen. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dlt blijkens het bestreden vonnis de Bur-• 
gemees~er van Rotterdam, namens die gemeente 
,optredende, de onteigening heeft gevorderd, 
van de ~eroeelen kadastraal bekend, enz. ; , _ 

0., dat bij het bestrederi vonnis die ont-_ 
eigening is uitgesproken ; 

0., d:\,t de Rechtbank bij de vaststelling der, 
schadev~rgoecling, die voor de onteigening van_. 
het fabi-ieksrein aan.de N. V., nu eischeresse, 
moet wbrden toegekend, heeft overwogen, dat 
als factbr voor de bedrijfsschade niet kan in 
aanmerlting komen schade. door-.stilstand van: 
liet fab~ieksbedrijf gedurende den tijd voor het 
bouwenlen inrichten eener nieuwe fabriek ver-
eischt; , _ · 
. dat toch de eischeres in de gelegenheid is 

:gesteld, I om de onteigende fabrieksterreinen 
:met gebouwen en machinerien. van de gemeente 
'Rotterdlm te huren tegen· een huurprijs gelijk
staande jmet 5 % van de som, die zij als schade
vergoedmg voor die goederen van de ·gemeente 
·Rotterd

1 
m zal ontvangen,.voor een door eische-
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resse ·te. bepaleri duur, .uiterlijk tot 1. Jariuari i 
1918, __ terwijl door- haar zelve is me~egcdeeld, I 
dat· ZIJ voor -het .bouwen· van· eene meuwe fa
brieli:..niets meer clan anderhalf jaar zal be
hoeven; . 

. 0., dat de· Rechtbank op grorid hiervan de 
bedrijfs,chade voor .de fabrieksterreinen in 
huri geheel · op_ f 40,000 en voor de. fabrieks
terreinen waarvan. in dit geding de onteigening 
wordt gevorderd. op f 36,000 heeft vastgesteld, 
en in verband hierinede de aan de N. V. uit te 
bet'alen schadeloosstelling op f 356,334.89½ 
heeft bepaalcl ; 

0., dat door voornoemde N. V._ tegen deze 
beslissing als eenig middel van · cassat.ie is 
aaugevoerd: (zie concl. proc.-gen.); 

0. hieromtrent : · 
dat de Rechtbank in de 2lste rechtsover

weging van het bestreden vonnis vaststelt, dat 
haar is gebloken,- dat de N. V., nu eischeresse, 
in de gelegenheid zal zijn de fabrieksterreinen 
met gebouwen en machineren tegen den boven
vermelden huurprijs tot uiterlijk 1 Januari 1918 
vmi de gemeente Rotterdam te huren ; 
. dat deze beslissing is feitelijk en in cassatie 

moet worden geeerbiedigd, en dat, waar feitelijk 
is beslist, dat de gelegenheid tot het huren van 
den fabrieksterreinen bestond, in cassatie niet 
kan worden onderzocht, of de voorwaarden 
noodig voor het doen ontstaan dier gelegenheid 
aanwezig waren ; 

o.; dat de grieven ·onder g en h van het cas
satiemiddel aangevoerd, welker st~ekking is 
aan te tooilen, dat het bestaan van de bedoelde 
gclegeriheid ten omechte als vaststaande is 
aangenomen, opkoinen tegen deze ·feitelijke 
beslissing en dus niet tot cassatie kunnen leiden ; 

0., dat oak niet blijkt; dat- gelijk antler i 
van het middel van cassatie wordt beweerd -· 
de Rechtbank heeft voorbijgezien, dat voor 
de bestaanbaarheid der overeenkomsten toe
stemming van de beide partijen wordt vereischt; 

· o.; dat de Recht bank in dezelfde overweging 
mede feitelijk vaststelt, als door de N. V. toe
gegeven, dat. deze .v66r 1 Januari 1918 eene 
nieuwe fabriek kan hebben gebouwd en inge
richt; . 

0., dat uit een en antler volgt, dat de eische
resse haar bedrij£ in de onteigende fabriek zal 
kunnen ·voortzetten totdat de nieuwe fabriek 
kan werken, zoodat srilst-and va.n haar bedrijf 
als gevolg dezer onteigening, tengevolge van 
de omstandigheden waaronder deze plaats 
vindt, niet behoeft voor te komen ; 

0., dat de -eischeresse weliswaar niet ·kan 
warden genoodzaakt om eene wijze van hande-

len te volgen, waardoor schade door stilstand 
van bedrijf wordt-voorkomen;· ,doch dat, 'bij
aldien deze ·ontzetting: uit, -den: eigertdoin · uit 
zich · .z.elve -in deze geen stilstand -van- bedrijf 
van schadefoosstelling 'oo.k niet kan•,.in aan
merking komen, en--de Rechtbank door dien 
factor in deze uit te schakelen; •niet heeft voor
bijgezien; dat·het:bij:de b'egrooting van de be
drijfsschade uitsluitend .aartkomt op het .nadeel 
door de ontzettirig. uit den eigendom op -zich 
zelve berokkend, en' hee~ ·gelet niet op even
tualiteiten, maar op de stellige afwezigheid van 
een verband dat moest bestaan, wilde die factor 
we! in aai:J.merking kunnen komen ; 

dat derhalve · zijn ongegrond de. grieven 
onder d, e en / van b:et. middel van cassatie 
aangevoerd ; 

0., dat de gerechtelijke onteigening den eigen
dom wel ·vrij en zonder_ beperkingen en voor
waarden ,op den eigenaar doet overgaan, maar 
dien eigenaar niet verbiedt om overeenkomsten 
aan te gaan tengevolge waarvan het gebruik 
en genot van het goed riog gedurende eenigen 
tijd den .onteigenden verzekerd blijft, terwijl, 
bijaldieri dientengevolge geen schade voor den 
onteigende_ ontstaat, er van ,,schadeloosstel

.ling" geen. sprake kan zijn, en derhalve ook niet 
worden· miskend de regelen, dat schadeloosstel
ling moet bestaan in geld en vooraf moet zijn 
genoten of verzekerd, zoodat ook ongegrond 
zijn de grieven onder a, b en c van het middel 
aangevoerd ; 

0., dat mitsdien het, middel in geen :zijner. 
· • nclerdeelen tot cassatie kan leiden ; 

• Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.): 

9 Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
'uitvoer van honden. S. 185. 

WrJ WILHELMINA1 ENZ. 

, Overwegencle, qat het in het belang van den 
Staat noodig is, ·den. ·uitvoer van honden te 
verbioden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 2 Mei 1916, Kabi: 
net, Litt. R 62 ; 

Den- Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1916, no. 44),; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van, 8 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. U 65 ;. 

. Hebben goedgAvonden en verstaan te be
palen: 

16"' 
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Eenig Artikel. 
De uit,oer van honden is verboden van den 

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

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

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft. belast met de 
uitvoe ring van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo,q, ·BosBOOM. 

De Minister 1:an Financien, ANT. VAN GrJN. 
De Min. 1·an Landbouw, Nijved,eid en Handel; 

POSTHUMA. 

(Uit,qeq. 10 Mei 1916.) 

10 Mei 1916. B!!:SLUIT, betreffende nadere 
uitbreiding van den landstorm. S. 186. 

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

Oorlog van 8 Mei 1916, Kabinet, litt. T 65 ; 

Gezien de wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 345); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
_ 1°. Behoudens bet bepaalde onder 2°. be
hooren van 1 Juni 1916 af ook tot den land
storm - voor zoover zij alsdan niet reeds. 
·daartoe behooren - de personen, bedoeld in 
art. 1 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 345), die zijn geboren in 1890. 

2~. Degenen- der onder 1 °. bedoelde perso
nen, die vrijwilligen dienst bij de zeemacht, 
bij bet leger . bier te lande, bij de gouverne
mentsmarine in N ederlandsch-Indie of bij de 
koloniale troepen hebben vervuld en op 1 Juni 
1916 niet zijn gevestigd. binnen bet Rijk, in 
het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie, 
komen eerst -tot den landsto_rm te behooren 
op den dag, volgende op dien, waarop zij zich 
aldaar mochten vestigen. 

3°. Bij de inschrijving voor den !andstorm 
van de~ onder 1°. en 2°. bedoelde personen kan 
Worden afgeweken van de bepalingen van bet 
Landstorm~Besluit, voor zoover dit door Onzen 
Minister van Oorlog wordt hepaald. 

Onze Minister van Oorlog is belast rriet de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats-
b/ad zal worden geplaatst. · 

's-Gravenhage, den lOden Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo_q, BosBOOM. 

(Uifgeg. 12 Mei 1916.) 

10 Mei 1916. BESLUIT, houc.ende. -beslissing 
dat de voorwaarde ,,dat de motor en werk
tuigen met aanbehooren.in de fabriek niet 
in jbeweging zullen zijn in_ de tijdsruimte 

gelegen tusschen des avonds 10 uur.en des 
motgens 6 uur" betrekking heeft op een 
bezraar waartegen de hinderwet bedoelt 
te ~vaken en noch met eenige bepaling 
noch met eenig algemeen beginsel dier 
wet\ in strijd is ; dat wel .in strijd met de 
wet is de voorwa:irde dat de inrichting· 
niet mag worden in werking gebracht dan 
nadiit zij vooraf door de Directeur der 
genieentewerken is goedgekeurd. 

WI.J jWILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. BosJcher en J. Hilberts, directeuren der 
I • 

Naamlo9ze Vennootsch4p ,,Meppeler Stoom-
olieslagerij en Graanhandel" te Meppel, tegen 
bet boslttlt van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente van 29 November 1915 n°. 128, 
waarbij [aan hen en hnnne reohtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
opriohte~ van.eene. machinale graanmalerij op 
het percJel kadastraal bekend gemeente Meppel, 
seotie AJ

1
, n°. 1888 ; · 

Den faad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Aprill 1916, n°. 105; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbou

1
, Nijverheid en Handel van 8

1 
Mei 

1916, n°. 132 H, Afdeeling Arbeid ; 
0., dat · de vergunning is verleend onder 

een aanfal voorwaarden, waarvan die sub h 
luidt ais jvolgt : . 

,,dat ~e motor en werktnigen met aanbe
hooren in de fabl'i.ek niet in beweging zullen 
zijn in ~ e tijdsruimte gelegen tusschen .des 
avonds 10 uur en des morgens 6 unr" ; 

dat B. :en W. wijders hebben bepaald; dat de 
inrichtin~ voltooid en in werking gebracht 
moet zijn v66r 29 Februari 1916 en nadat de 
gemaakte: werken vooraf door den directeur van 
gemeentewerken zijn goedgekeurd ; 

• I 
dat va~ het bcsluit van B. en W. H. Bosscher · 

en J. Hilberts, directeuren van de N. V. ,,Mep
peler Sto:omolieslagerij en Graanhandel", bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat 
zij bezwa~r hebben tegen voorwaarde h. die 
aan geen lenkelen gebruiker van een zuiggas
motor in Meppel is opgelegd en waarvan zij 
meenen dat zij niet is aan te merken als een 
voorwaarde door de hinderwet becloeld ; cla t 
voorts de: vrees voor •hinder denkbeeldig is 
daar tocbl bet geluid dat wordt veroorzaakt 
door bet ontsnappen der verbrande gassen 
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l angs ecn pijp door eene goede inrichting zoo zeer 
kan ell'hier zal warden getemperd, dat het geen 
hinder ve1·oorzaakt aan de buren bij gebruik 
gcdurende den nacht ; dater bovendien rekening 
mede moet warden gehouden dat men aan niets 
spoediger gewend geraakt dan aan een regel
matig wederkeerend geluid ; dat wijders de 
vergunning door B. en W. niet definitief had 
behooren tc warden verleend maar ·de moge
lijkhejd had mocten warden .opengelaten om de 
.concessionarissen te ontslaan van de verplich
ting tot naleving der sub h. gestekle voor
waarde; dat ten slotte de bepaling dat de in
richting niet in werking mag worden gebracht 
dan nadat zij vooraf door den Directeur der 
gemeentewerken is goedgekeurd in strijd is 
met de wet daar zoodoende de in werking 
stelling der fabriek afhankelijk wordt • gesteld 
van de willekeur van een ambtenaar ; . 

0. wat betreft de grief van de appellante 
tegen voorwaarde h, dat deze niet is aan te 
merken als een voorwaarde door de hinderwet 
bedoeld, dat deze grief is ongegrond daar de 
bestreden voorwaarde betrekking heeft op een 
bezwaar waartegen de hinderwet bedoelt te 
waken en noch met eenige bepaling noch met 
eenig algemeen beginsel dier wet in strijd is ; 

dat evenmin gegrond is de grief dat niet is 
opengelaten de gelegenheid om de concessiona
rissen te ontslaan van de· varplichting ~ot 
naleving der sub h. gestelde voorwaarde, daar 
immers ingevolge art. 12, al. 2 der Hindei:wet 
aan B. en W. de bevoegdheid toekomt om 
indien blijken mocht dat de naleving eener 
gestelde voorwaarde niet noodig mocht zijn, 
den concessionaris daarvan geheel of ged·eelte
lijk te ontslaan ; 

0. wat betreft de bewering van de appellanten 
• dat de vrees voor hinder denkbeeldig is, dat uit 

een plaatselijk ·onderzoek is gebleken .dat ten
gevolge van de aanwezigheid van de graan
nialerij de naastbijwonenden hinder van ernsti
gen aard ondervindcn waaraan door het aan
brengen van eene ruimo afvoerbuis en het 
plaatsen· van knalpotten slechts gedeeltelijk 
kan worden tegemoet gekomen ; 

dat mitsdien de bestreden voorwaarcte be
hoort te wordcn gehandhaafd ; 

·o. wat betreft het bezwaar tegen bet voor

schrift dat de inrichting niet mag worden in 
werking gebracht dan nadat zij yooraf door den 
Directeur der gemeentewerken is goedgekeurd, 
dat dit bezwaar is gegrond; 

dat immers we! is waar aan den concessio
naris een tijd moet warden gesteld waarbinnen 
de inrichting moet zijn voltooid en in werking 

gebracht, maar dat het waken, dat de inrichting 
voldoet aan de beschrijving en de teekening 
en aan de gestelde voorwaarden, niet mag 
worden vastgemaakt aan het tijdstip ·van het 
in werking brengen der inrichting maar daarna 
moet geschieden met de middelen die de 
hinderwet daartoe aan de hand doet ; 

GGzien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving overigens van het bestreden 
bcsluit, te bepalen ·dat de inrichting moet zijn 
voltooid en in werking gebracht binnen drie 
maanden na de dagteekening van dit beshiit. 

Onze Minister van Lanclbouw, Nijverheid en 
Haiidel is belast, enz. (A. B.) 

12 Mei 1916. MISSIVE van den Minister van.
Binhenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien; 
betreffende het verzenden van regeerings-· 
telegrammen en het voereri van militaire 
dienstgesprekken door burgemeesters, be
treffende inkwartiering en onderhoud van 
troepen. 

lk heb de eer U H.E.G. mede te deelen, dat 
door den Minister van Waterstaat aan alle 
burgemeesters tijdelijk bevoegdheid is verleend 
tot het verzenden van regeeringstelegrammen 
en tot bet voeren van militaire dienstgesprek
ken, voor zoover die telegrammen en gesprek
ken aangelegenheden betreffen, welke betrek
king ·hebben op inkwartiering en onderhoU:d 
van troepen, die, op marsch naar de gemeente, 
aldaar moeten worden gelegerd, of op het aan
schaffen c. q. en in gebruik ncmen van verple
gingsmiddelen, transportmiddelen en derge
Jijke, ten behoeve van die troepen. 

Vertrouwd wordt, dat geen militaire ge- -
sprekken over de genoemde onderwerpen war
den aangevraagd, als met de snelheid van post 
en telegraaf kan worden volstaan. 

Ik verzoek U H.E,G. de burgemeesters in 
Uwe provincie met het bovenstaande, namens 
mij, in kennis te stellen. (Gem.-stem.) 

12 ·Mei 1916. MissrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Oommis
sarissen der Koningin, betreffende het zich 
aanmelden bij Nederlandsche consulaire 
ambtenaren. · 

Krachtens hunne instructie moeten de Neder
landsche· consulaire ambtenaren een register 
houden, waarin zooveel mogelijk de binnen 
hun ressort gevestigde Nederlanders worden 
ingeschreven, met' nauwkeurige vermelding 
vim naam, leeftijd, beroep en woonplaats. Be-
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doelde personen zijn even we! niet. ve,'Plicht zich 
ter inschrijving bij den consulairen ambtenaar 
aan te melden;. Zij laten dit in-den regel ook 
na en stellen zich eei:st dan met. dien am bte, 

I 24f 

:::u:~ van. 3 -Juni 1915 ·lSfaafsblad n•: 230), 
gewijzi d en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 3 I Maart 1916 · (Staafsblad ri0 • 101), to 
wijzige~ en te doen lezen als volgt : . . 

2. Elk station en elke- halte, geen. stopplaats 
zijnde, inoet voorzien zijn van een goed·loopend. 
uurwert, geregeld naar den wettelijken tijd. 

II. Te bepalen, .dat ilit besluit in. werking 
treedt den tweeden dag na. dien der dagtl'e

. kening ~an bet Stratsblad en de Staafscoi!rm1f; 

naar in verbinding, wanneer zij <liens hulp; -. 
bi,istand of voorlichting noodig-hebben. Wegens 
onbekendheid met belanghebbenden en wegens 
gemis van de vereischte gegevens, waaruit den 
betrokken consulairen ambtenaar kan blijken, 
dat hij inderdaad met een Nederlandscb- onder
daan te doen. heeft, moet in zoo'n .. geval de 
bebandeling van de aangelegenheid, waarvoor 
de tusschenkomst wordt ingeroepen, noodzake
lijk vertraging ondervinden, veelal tot groot 
ongerief en nadeel van belanghebbenden zelf. 

waarin ~et is geplaatst. . · . 
Onze !Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvpering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig -in bet Btaatsblad en· in de Staatscoiera11 f 
geplaats~ en in afschrift aan den Raad vnn 
State m~degedeeld zal worden. In verband hiermede heb ik de e~r, in over

leg met den Minister van Buitenlandsche Zaken; 
U H.E.G. -te verzoeken de burgemeesters der 
gemeenten • in U we provincie namens. mij uit · 
te noodigen om aan de personen, voor wie door 
hen een verhuisbiljet wegens vestiging in bet 
buitenland wordt afgegeven, tevens eene ken
ni~geving uit te reiken of. te .. doen toekomen, 
waarvan exemplaren hiernevens gaan. 

· 's· Gra~enhage, den 15den Mei 19Hi 

I . . WlLR~lL}lINA .. 

r
P Mi11iste1· van Waterstaat, C. L:i,;1.Y. 

(.Uitqeg. 23 .Mei l91f\.) 

17 Mei 1916. M1ss1v:i,; van den :Minister van 
BinJenlandscbe Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
overbrenging van registers va~ eigendoms-1. 

De verdeeling van die exemplaren. over de 
verschillende gemeenten in Uw gewest· wordt 
door mij aan U H.E.G. overgelaten; meerdere 
exemplaren zullen ook in 't vervolg door mijn 
Departement ten behoeve van de burgemeesters 

. ovengangen. . . · . 
: Ten v~rvolge op nevensvermeld schrijven heb 
i ik de eet 'u te verzoeken de gemeentebesturen 

aan te schrijven, dat de registers van eigencloms-· verkrijgbaar worden ges.teld. (Gem.-stem:) 

15 Mei 1916 .. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van bet A.lgemee.n Reglement Dienst en 
.van bet· Alg_emeen Reglement Dienst Lo
caalspoor~egen •. S. 187. 

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

Waterst_aat -van 2 Mei 1916, La. R, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n•. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Sfaatsblad n°. 321); 

•Den Raad. van State gehoord (advies van 
9 Mei HU6, no. 19); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden 'Minister van 13 Mei 1916, La, 0-, 
·afdeeling Spoorwegen ; · 

Habben goedgevonden en verstaan: 
I.· . Het, tweede lid ~an _artikel 29 van bet 

Algemeen Reglement Dienst, .vastgesteld l,ij 
Koninklijk Besluit van 26 Juni 1913 (Staat.~
blad n•. 315), laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1916 (Staals
blad n•. 101), zootnede bet tweede lid van 
artikel 29 van bet Algemeen .Reglement Dienst , 
.Locaalspo_orwegen, vastgesteld. -bij Koninklijk · 

. overgan~en, welke in de jaren 1812/1832 door de 
maires eh gemeentebesturen zijn aangelegd en 
bijgebouden, met de claarbij behoorende be
scheidenl v66r 1 Juli a-:s. zullen _moeten wor
den overgebracht naar de b"ewarmgen van :de 
hypothelten en het kadaster of dat zij anders 
moeten berichten, dat zij dergelijke registers 
niet. in hunne archieven hebben aangetroffen, 
met dieri verstande even:wel;. dat ook na bet . 
verstrijk~n van bedoelden termijn ·de gemeente
besturen,I die alsnog dergelijke registers mocb
ten vinden, gehouden zijn ze aan de hypotheek-
bewaarddrs over te dragen. · 

Den gJmeentebesturen, die zulks verlangen, 
kan veriunuing worden verleend, •afschriften 
van de betl.oelde registers te nerr.en. (Gem-stem.) 
... I - ·. . 
18 Mei 19lti. MISSIVE van· den Minister van 

Oorl6g aan de leger-autoriteit,. betreffende 
, inkw~rtiering. . . . 

Het is lherhaaldelijk voorgekomen; dat waar 
inkwartie,ring . plaats had. op ··.de "in .gewone 
tijden gebruikelijke wijze, eigenmachtig door 
de mi!itdire autoriteit minde.r inkwartierings

· geld werd uitbetaald dan de.vastgestelde tarie
ven aangbven, · 01; grond :dat de kwartiergever 
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zijn voorgeschreven , ,v_erplichtingen niet ten 
.volle .was nagekciinen. 

. Dit acht ik niet geoorloofd,· 
Bij weigering of_ nnlatigheid van deri kwar

.tiergever _ kan art. 35. der inkwartieringswet 
worden toegep9st. Maar in vele gevallen zal 
van weigering of nalatigheid geen sprake zijn, 
.b.v. wanneer. de militaire antoriteit er de voor
keur · aan geeft. zelfs dekens te verstrekken. 
ZoHder toestemming van ·den· kwartiergever 
zal in een dergelijk geval geen inhouding op · 
het bij, .reglement. vastgestelde·- inkwartierings-
l('eld mogen ,plaats hebben. · ' . . 

In 's Rijks belang verdient het daarom aan
.beveling om, ·wanneer een kwar.tiergever zijn 
voorgeschreven verplichtingen niet ten volle · 
kan nakomen of behoeft na te komen, ·te 
trachten met ·hem tot eene regeling te.komen, 
volgens welke tegenover de niet volledige 
·praestatie zijnerzijds verminderd inkwartie
ringsgeld komt te staan. Is hij daartoe niet 
be·reid, dan worde zooveel mogelijk art. 33 der 
inkwartieringswet toegepast. De zooveel moge
lijke toepassing van dit artikel ten aanzien van 
inkwartiering verdient onder de tegenwoordige 
omstandigheden aanbeveling, omdat het daarbij 
-niet gebonden ·zijn aan vaste tarieven de ge-
1egenh~id open Iaat om in ieder bijzonder ge
val tot eene voor alle partijen billijke schade-
lo_osstel!ing te geraken. (Gem.-stem.) 

19 Mei 1916. BESLUJT, tot uadere wijziging 
van het Zeeuwsche stroomenvisscherij

. reglement .. S. 188. 
WIJ WILHEL:IIINA, 1rnz. 
Op de voordracht van Onzeu Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van ·24 Maart 
1916, n°. 1873, afdeellng Nijverhe:d; · 

Gelet op de Visscherijwet (wet.van 6 October 
.1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de wet 
van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 66), en op 
het. Zeeuwsche stroomen-visscherijreglement 
(Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsblad _n°. 
164), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
16 Juni 1915 (Staatsblad n°. 254); 

Den Raad .van State . gehoord (ad vies van 
9 Mei 1916, no. 23) ; 

Gezieii het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van l6 Mei 1916,- n°. 4151, 
afdeeHng Nijverheid; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Art. -1-. Het .Zeeuwsche stroomen-visseherij

reglement als volgt te wijzigen : 
I. In artikel 15, lid 4, wordt in plaats van 

;,in, het midden van . het gaffolzeil. 30 c.M. 
boven den-hoogsten. rifbimd" ,.gelezen: ,,in het 

midden Yan het zeil,. dat onmiddellijk achta:r 
de·n mast.woi'dt gevoerd, of indi~n het vaar
tuig meer dan een mast -heeft, van de. zeilen, 
die aldus worden gevoerd'' ... · 
·,·II. In artikel 19, letter c, worden -de woor
den in bew:'eging. "te btengeh; voordat•i ver
vangen door de woorden : ,,in beweging te heb
ben, tenzij". .: 

.III. ·1n artikel 20, 'lid 3, wordt; in. plaats· 
van ,, 15 Juli 1915", geler,en': ,,15 ;Juli 1920". 

IV. In,artikel-24 wordt v66r het·eerste,woord 
het. cijfer· l ge'plaatst: 

In ctit artikel vervalt punt 2; punt 3 wordt 
-'2; punt ·4 .wordt 3· en ·punt 5 wo.rdt 4. 

Aan dit artikel wordt een nieuw tweede lid 
.toegevoegd,. luidende : 

·,,2. Het verbod onder 4 is .niet .van toepas
sing ·op de visscherij .op de, in uitslnitend ge
bruik gegeven~ plaatsen."· · 

IV. Achter artikel 25 ,vordt een -nieuw 
artikel 25bis ingevoegd, luideude : 

,,Art. 25bis. L Het is verboden. van 1 Juli 
tot en met 31 ~laart te visschen met de ansjovis
fuik, · het ansjovissleephet en .het· staand 
ansjoviswant .. 
· 2. Onze Mmister is bevoegd het in het 

vorige lid 'genoemde tijdvak ten hoogste veer
tien dagen vroeger· of later te· doen ingaan of 
te doen. eindigen. 

3. De heschikkingen; genomen krachtens 
het vorige lid,· worden ten minste drie d agen, 
voor zij in werking treden, in de Staatscourant 
.geplaatst." · 

Vl. Artikel 29, .. letter d, wordt gelezen als 
volgt·: 

.,,d. te vissC"hen met een oester- of mossel
kor, die;· al -of niet bezwaard, meer weegt dan 
35 K.G:, indien .zij alleen aan een zeilvaar
tuig, of meer weegt dan-50 K.G·.; indien zij 
aan een.door mechani:sche kmeht voortbewogen 
vaart·uig is verbondeu." 

2. Dit besluit treedt-in werking met ingang 
van den tweeden dag·na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze l\linister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is ·belast met de ~iitvoering va_n dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het · Staatsblad 
en. in de Staatscourant zal wordcn geplaatst, 
en wt,arvan afschrift zal worden-gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbomv, 'Jlljjverheid en _Handel, 
PO~THUMA. 

. ( Uifgeg. 23. Mei 1916.) 
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19 Mei 1916. BEsLUIT, houdende aanvulling 
der bepalingen omtrent vrijdom van den 
accijns op het gedistilleerd. S. 189. 

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

Finaiicien van 27 ~pril 1916, n°. 115, Accijnzen; 
Gelet op Ons besluit van 30 November 1908 

(Staatsblad n°. 346); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Mei 1916, n". 16) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 Mei 1916, n°. 142, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 
gemachtigd om, indien de toepassing van het 
derde lid van artikel 2 van Ous besluit van 
30 November 1908 (Staatsblad n°. 346), bezwaur 
ondervindt, tijdelijk eene andere. verhouding 
tusschen de hoeveelheid mengmiddel en de 
hoeveelheid zuiveren alcohol voorte schrijven, 
dan daarin is aangegeven. 

Het volgens zoodanig voorschrift yermengd 
gedistilleerd wordt, mits het overigens aan de 
eischen van artikel li van voormeld besluit 
voldoet, als brandspiritus in den zin van artt. 9 
en 10 van dat besluit beschouwd. 

2. In artikel 11 van meergenoemd bes1uit 
wordt voor ,,tweede lid" gelezen : ,,derde lid". 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad en van de Staatscou
rant waarin het is g.iplaatst. 

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

·s-Gravenhage, den 19den Mei. 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 31 Mei 1916.) 

19 1vlei 1916. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglemc~t van politie voor 
het Noordzeelcanaal. S. 190. 

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

l,Vaterstaat van 6 December 1915, n°. 234, 
afdeeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het algemeen reglement van 
politie voor rivieren,- kanalen, havens, sluizen, 
bruggen · en daartoe behoorende werken onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 13 Augustus. 1891 · (Staatsblad 
n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij, Koninklijk 
besluit van 16 December'· 1913 (Staatsblad 
n°. 445); '· 

Den Raad van State gehoord, advies van 
18 Januari 1916, n°. 22; · 

Gezien het nader rapport van Onzen·.voor
noemden Minister van 15 Mei 1916; n°. 242, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het na volgende 

Bl,JZONDER. REGLEMENT van Politie 
voor het Noordzeekanaal. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepas
sing op: 

a. de buitenhaven in de Noordzee; 
b, het buitenkanaal met de buitentoelei

dingskanalcn naar de N oordzeeslnizen ; 
c. de Noordzeesluizen, zijnde de nieuwe ot 

groote schutsluis en .de onde Noordzeeslnizen, 
bestaande nit de middenschntsluis, de ldeine 
schutslnis en de nitwateringsslnis ; 

d. de binnentoeleidingskanalen naar de 
Noordzeesluizen en het hoofdkanaal tot de 
grens van het vaarwater in beheer bij de ge
meente Amsterdam, welke grens door twee 
palen op den zuidelijken oever is aangegeven; 

e. de zijkanalen : 
naar Beverwijlc (zijkanaal A), over eene lengte 

van 800 M., gemeten nit de as van' het hoofd
kanaal, 

naai: Spaarndam (zijkanaal B en C), 
naar Nauerna (zijkanaal D), 
naar Westzaan (zijkanaal E), 
naar Halfweg (zijkanaal F), 
naar Zaandani (zijkanaal G), over eene lengte -

v:an 1000 l\L, gemeten nit de as van het hoofd
kanaal, 

naar de Molensluis (Bamdegat) (zijkanaal H), 
·naar Oostzaan (zijkanaal I), 
naar Nieuwendam (zijkanaal K); 
f. een strook water in het Afgesloten IJ, 

breed 100 lVL, grenzende aan de gronden, gelegen 
tusschen den mood van het . zijkanaal naar 
Niemvendam (zijkanaal K) en de Oranjeslnizen, 
met de vaargeul binnen die sluizen over eene 
lengte van ·500 lVL, gemeten langs de as der 
vaargenl; 

g. een strook water in het -Afgesloten IJ, 
breed -100 M., bewesten den afsluitdijk naar 
Schellingwoude, van den mood van het lVIerwede
kanaal tot de Oranjesluizen; 

h. de Oranjesluizen ; 
i. de vaargeul in het Open IJ bniten de 

Oranjeslnizen, zijnde een strook water ter 
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lengte van 4300 M.,.en ter'breedte van 315 M., 
gemeten uit den,te,en van den daarlangs gelegen 
strekdam, met-dien dam; 

k. de buskruithaven onder de g·emeente 
Spaarndam ; · 

2. het gebied, waarop <lit reglement van . 
toepassing is, wordt op de aangehechte lrnart (1) 
door een blauwe.kleur aangegeven: 

2. 1. Dit reglement wordt gedrukt en 
algemeen verkrijgbaar gesteld. 

2. Mede wordt gedrukt en algemeen ver
krijgbaar gesteld eene vertaling van het regle
ment in het Engelsch, het Duitsch en het 

· Fransch. 
3. 1. Da minste diepte in de buitenhaven, 

het buitenkanaal en het buitentoeleidings
kanaal naar de groote schutsluis te IJmuiden 
wordt, in verband met het getij, aan den 
mond van het buitenkanaal door seinen aan
gegeven. 

2. Bij de groote schutsluis wordt; in verband 
met het getij, door een sein in cijfers de diepgang 
in decimeters aangegeven, waarmede de schepen, 
bij veiligen stand der seinen voor de invaart, 
de sluis mogen· invaren. De schippers van 
vaartuigen met meer dan 80 decimeters diep
gang zijn verplicht, zich bij het naderen van de 
sluis van den juisten diepgang van hun vaar
tuig te ov~rtuigen, en mogen de sluis niet inva
ren, indien die diepgang meer bedraagt dan door 
het dieptesein bij de sluis wordt aangegeven; ook 
al staan de seinen voor de invaart der sluis op 
veilig. 

3. Op het kanaal worden alleen toegelaten 
vaartuigen, die, onverschillig waar gemeten, 
geen grooter diepgang hebben dan : 

a. 'l;OOr het hoofdkanaal 9.20 M. bij een wa- · 
terstand in het kan,aal van 0.50 M. - N.A.P. 
en zooveel meer of minder als de waterstand 
in het kanaal hooger of lager. dan de genoemde 
hoogte is; 

b. voor het zijkanaal naar Zaandam (zij
kanaal G) 8.00 M. bij een waterstand in het 
kanaal van 0.50 M. - N.A.P. en zooveei meer 
of minder als de waterstand in het. kanaal 
hooger of lager dan de genoemde hoogte is; 

c. voor het binnentoeleidingskanaal naar de 
oude Noordzeesiuizen 7.10 M .. bij een waterstand 
in het kanaal van 0.50 M. - N.A.P. en zooveel 
meer of minder als de waterstand in het kanaal 
hooger of· lager dan de genoemde hoogte is.; 
· d. voor het vaarwater beoosten Amsterdam 
en voor de Oranjesluizen 3,50 M. ; 

e. voor de zijkanalen naar Spaarndam, naar 

(1) Deze kaart is hierna niet opgenomen. 

Nauerna en ilaar Halfweg tot HOO M. benoorden 
de sluizen aldaar 3 M. ; 

f. voor het zijkanaal naar Nieuwendam 
2.80 M.; . 

g. voor het zijkanaal naar Westzaan 2.20 M., 
uitgezonderd de ligplaats voor zeeschepen in 
dit zijkanaal waar, naar gelang van de aan
wezige diepte, zeeschepen worden toegelaten 
van .5.50 M. diepgang aan het begin tot 3 :i\'L 
diepgang aan het einde ; 

h. voor het zijkanaal naar Oostzaan 2 M. ; 
i. voor het zijkanaal naar Beverwijk 2 M. ; 

l;,. voor bet zijkanaal naar de Molensluis 
en het zuidP-lijk gedeelte van het zijkanaal naar 
Halfweg 1.30 M.; 

l. voor de buskruithaven 2.75 M. 
4. De voor het hqofdkanaal aangegeven 

diepgang gelcit ten westen van Amsterdam voor 
de waterstanden, afgelezen aan de peilschalen 
aan de Noordzeesluizen : 

ten oosten van Amsterdam voor de water
stander, a_fgelezen aan de peilschalen aldaar, 
of aan de Oranjesluizen. 

5. Als maatstaf van den diepgang, dien te 
IJmuiden binnenkomende vaartuigen· op het 
kanaal zullen verkrijgen, wordt aangenomen 
hun diepgang in de buitenhaven of het buiten
kanaal, vermeerder<l. met 1 decimeter. 

6. De voor de zijka-nalen aangegeven diep
gangen gelden alle bij een waterstand van 0.50 
M. - N.A.P. en hoog_er, afgelezen aan de peil
schalen te Amsterdam of aan de Oranjesluizen. 

7.. de maximum breedte der vaartuigen 
bedraagt: 

a. .voor· de Noordzeesluizen ,te IJm1,iden 
24 l\L; 
. b. voor de Oranjesluizen 17. 75 M.-; 

c. voor het oostelijk zijkanaal naar Spaarn
dam (zijkanaal C), mits gaande door de westelijke 
doorvaart van de draaibrug over den mond 
van dat zijkanaal, 11. 75 M.; 

d. voor de oostelijke doorvaart van de draai
brug over den mond van zijkanaal C 9.50 M. 

8. De maximum lengte aer vaartuigen 
bedraagt: 

a. voor de Noordzeesluizen te IJmuiden 
220 M.; 

b. voor de Oranjesluizen 90 M. 
9. Het westelijk zijkanaal naar Spaa.riulain 

(zijkanaal B) is alleen toegankelijk voor vaar
tuigen met gestreken mast, die niet meer dan 
1.50 M. boven den. waterspiegel uitsteken. 

10. De havenmeester kan in bijzondere 
omstandigheden vaartuigen tijdelijk ophouden, 
wanneer hij dit in het belang der scheepvaart 
noodig oordeelt. 
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4. 1. Van:· het zijkanaal naar Halfweg 
(zijkanaal F) is het noordelijk gedeelte tot 
2500 lvI. bezuiden de as van het hoofdkanaal 
ingericht als inschietplaats voor torpedo's: 

2.· Wanneer het zijkanaal als zoodanig 
gebruikt wordt, lrnn de scheepvaart tijdelijk 
gestremd worden eh moeten de schippers, die 
van het zijkanaal gebruik willen maken, zich 
gedragen rni:ar de door de ter plaatse aanwezige 
Marineautoriteit · te geven _aanwijzingen, en 
hunne vaartuigen zoo noodig op diens bevel 
verhalen. 

5. 1. Uit zee kotil.ende en in de buiten
haven varende of liggende vaartuigen ontvan
gen, wanneer de havenmeester dit noodig oor
deelt, zijne orders door middel van signalen 
volgens het algemeen seinboek ~oor alle natien, 
en geheschen aan den semaphore-post bij den 
mond van het buitenkanaal. 

2. tevens worden aan · dien semaphore-post 
waarschuwingsseinen gegeven om binnen
komende en uitgaande zeeschepen met elkanders 
aankomst in kennis te stellen. 

3. De seinmiddelen hiervoor zijn : 
Overdag : twee seinarmen, een naar het 

noorden en een naar het zuiden wijzende, hori
zontaal gesteld; die naar het nootderi. wijzende 
is aan de zeezijde wit,. aan de landzijde rood, 
die naar het zuiden wijzende is aan de zeezijde 
rood en aan de landzijde wit geschilderd. 

Bij niet gebruik staan de beide armen 
vertikaal naar beneden. 

's N achts : vier roode electrische lichten, die 
twee aan twee naast elkander naar · de zee 
en naar de landzijde kunnen schijnen. 

Het gebruik van deze seinmiddelen is als 
volgt: · 

Gegeven seinen : 

Overdag : seinarm 
naar het noorden .wij
zende. 

's Nachts: twee 
roocle naar de landzijde 
schijnende lichten ont
stoken. 

Overdag : seinarm 
naar het zuiden wij·
zende. 

's Nachts: twee 
roode naar de zeezijde 
schijnende lichten ont- • 
stoken. 

Beteekenis der seinen : 

Een zeeschip nadert 
de haven of is in de 
buitenhaven naar bin
nengaande. 

Geeri zeeschip gaat 
uit_ 

Een zeeschip zal de 
sluis verlaten of vaart 
in een der buitentoe
leidingskanalen naar 
zee. 

Geen zeeschip komt 
binnen. 

Overdag: een sein-·. . Tegelijkertijd nadert 
arm naar het noorden , een zeeschip de haven 
en een seinarm naar. of vaart dit in _de bui
het zuiden wijzende. tenhaven naar binnen 

's N achts : twee en zal een zeeschip de-
. roode naar de landzijde sluis verlaten of vaart 
en twee roode naar de dit in een d·er. buiten-
zeezijde schijnende toeleidingskanalen 
lichten ontstoken. ·naar zee. 

4. De betrekkelijke seinen worden weg
genomen: 

a. . voor de' aanduiding van binnenkomende 
zeeschepen, indien deze den semaphorepost 
ruim gepasseerd zijn, of wanneer het naar 
binnenkom~nde zeeschip zijn koers wijzigt en 
ten slotte toch ·niet zal invaren ; 

b. voor de aanduiding van uitgaande zee
schepen, indien deze tusschen de lage dammen 

-wederzijds van de ti.itmonding van het buiten, 
kanaal gekomen zijn, of wanneer zij , de sluis 
niet verlaten zullen. 

5. De hier bedoelde seinen worden niet 
gegeven voor visschersvaartuigen, sleepbooteu 
en dergelijke kleinere vaartuigen. · 

6. Met afwijking van artikel 13 van het 
Algemeen Reglement worden de daar bedoelcle 
seinen, aangevende; dat de toegang tot de haven 
is belemmerd, voor de buitenhaven in de Noord
zee niet geheschen op een der havenhoofden, 
doch aan ·den bovengenoemden : semaphore
post. 

7. Worden aan dien semaphore-post in 
plaats van Mn, twee roode lichten· .of twee 
roode vlaggen onder elkander geheschen, clan 
is dit sein het teeken, da t de toegang · tot de 
haven verboden wordt aan zeeschepen. Vis
schersvaartuigen, sleepbooten· en ·dergelijke 
kleiuere vaartuigen mogen echter bij het ver
toonen van die laatste seinen we! de haven in
varen. 

8. Zoolang de bedoelde seinen· aan .den 
semaphore-post zijn geheschen, \vorden aldaar 
geen dlepte-, spui- of andere seinen getoond. 

6. 1. Schippers, die met huune vaartuigen 
in ·het buitenkanaal of in de buitentoeleidings
kanalen .naar de Noordzeesluizen moeten of 
willen vertoeven, moeten daarvan kennis geven 
op het kantoor van den havenmeester.en daarna 
de _ligplaats innemen, die hun door cif vanwege 
den havenmeester zal worden aangewezen. 

2. · Door of vanwege den havemneester_kan 
het vertoev:en van vaartuigen in het buiten
kanaal en de buitentoeleidingskanalen naar, de 
sluizen verboden worden. De schippers der 
vaartuigen zijn: alsdan :verplioht op eerste aan-
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.zegginr:, van of:vanwege den havenmeester iich ·2. Alie zeilvaartuigen ·outlet ·zeil· moeten 
met hun vaartuigen binnen de sluizen te begeven bij de nadering- van ·onder stoom zijnde of 
,e:ii ·de ligplaats in te nemen, die hun zal worden gesleept wordende· zeeschepen., het •vaarwater 
.aangewezen;·of wel binnen de sluizen te blijven, vrijlaten, ·en dus nitwijken en zoo noodig ,het 
indien zij nog niet doorgescliut zijn'. zeil strijken. 

7. L · Met uitbreiding van· artikcl 77 van 3. Artikel 26, tweede lid, van het•Binrien-
het Algemeen reglement is het verboden gean- aanvaringsreglement is · voor dit kanaal niet 
kerd te blijven ligge;i in de .betonde vaargeul. van toepassing· op zeeschepen· onder stoom en 
-van de buitenhaven te IJmuiden en in de vaar- op· sle~pbooten,waarm.ede zeeschepen worden 
geul in het Open IJ, buiten de .Oranjesluizen, gesleept. 
tenzij met vergunning van den. sluismeester 11.- Wanneer bij ijsbezetting in het hoofd-
dier sluizen. kahaal een slop is gemaakt, is het verboden 
. 2. Voorts·is het verboden te ankeren in het buiten _de slop te varen, tenzij met machtiging 

.kanaal op minder dan 25 JVL afstand van de van -of vanwege den havenmeester. 
plaatsen, waar door . een waarschuwingsbord 12. 1. ·Alle · schepen moeten bij het varen 
wordt aangegeven, dat een kabel door het langs stoombaggervaartuigen den wal houden, 
kanaal ligt, alsmede op minder ·dan. 50 JVI. af- die overdag door een blauwe vlag en des nachts 
stand van de vaargeulen der pontveren. door twee groene lichten boven elkander wordt 

8. 1. Het in artikel 7 van het Algemeen aangeduid. 
reglement opgenomen verbod om met vaar- 2. Bij het naderen van cen stoombagger
tuigen naast elkander vastgemaakt te varen, is vaartuig moet bovendien aan boord der schepen 
voor het buitenkanaal en het hoofdkanaal niet Worden gewaarschuwd met de scheep~klok, de 
van toepassing op naast elkander.vastgemaakte stoomfluit of den misthoorn, of wel door roepen. 
gesleept wordende vaartuigen, die te zamen 13. 1. · Vaartuigen mogen zich niet laten 
geen meerdere breedte innemen dan 10.M., voor drijven of in het algemeen zich ophouden in of 
en achter behoorlijk aan elkander zijn · ,v[!,st- ' nabij den vaarweg van een pontveer. 
gemaakt en; ·ter beoordeeling van den haven- : 2. Bij het ·naderen van het stoompontveer 
meester; genoegza·am zijn bemand om, in ver- te Velsen mocten de schippers bij de op ongeveer 
band met de weersgesteldheid, belemmeriug der ; 600 M. ter weerszijden daarvan geplaatste sein
scheepvaart en schadevai-ing te voorkomen. palen van hum10 nadering kennis gevim door 

2. Bij ·vaartuigen, welke voorzien zijn .van . een lang gerekten st.oot op de stoomflnit of den 
een vast dek, moet het laagste gedeelte van dat · misthoorn, of door het luiden van de scheeps
dek ten minste .. 0.10 . JVI. boven den water- klok. 
s piegel liggen. 14. 1. Zeeschepen, 

9: 1. Artikel 8, tweede lid, van het Alge- in eenzelfde richting 
meen reglement wordt voor dit kahaal gelezen voorbijvaren. 

zich voortbewegende 
mogen . elkander niet 

als volgt : · 2. Buiten het geval van zeeschepen onder-
,, Vaartuigen van 6 -1\'L · of meer diepgang ling, is het voorbijvaren van een zich in dezelfde 

voeren hovendien aan den fokkemast vlag P richting voortbewegend vaartuig alleen dan 
van het internationale seinboek en bij nacht geoorloofd, wanneer het ·uitzicht. naar. voren 
drie roode lantaarns, geheschen onder elkander vrij is, of tegenkomende vaartnigen nog op 
op een onderlingen afstand· van' niet· minder· 'zoodanigen afstand verwijderd zijn, dat het 
da,n 0.50 M." oploopende vaartuig de · zekerheid heeft, dat 

2. Bij vastgemaakte vaartuigen worden deze het voorbijvaren van het opgeloopen ·vaartuig 
seinen halverwege neergehaald. zal zijn · afgeloopen, voordat het. eerste tege1h 
: 3. Voor vaartuigen met minder dan 6 lVI. liggende vaartuig wordt ontmoet. 
diepgang is bet voeren van deze seinen ver- 15. 1. Met wijziging in zoover van· het ·be-
boden. paalde in artikel 14 van het Algemeen regle-
. · 4. Zeeschej:>en · voeren des nachts bij .voort- ment, zullen tijdig, zoo ·mogelijk een uur voor 
dnring.het witte heklicht, genoemd•in artikel 10 den aanvang van het spuie~, de drie roode lich
van de Bepalingen ter voorkoming van. aan- ten op gelijke : hoogte of de spuivlag halfstok 
varingen ·op .zee, vastgesteld bij Koninklijk worden geheschen. Vangt het spuien aan, dan 
besluit· vall' 24, April 1897 (Staatsblad·n°. 107). warden de. lichten in den driehoek geplaatst, 

10: 1. · Artikel,65 van het Algemeen regle- of wordt de. vlag in top geheschen. 
ment .is :niet van toepassing op ,vaartuigen m 2. Nadat de spuiing door de Noordzee-
de buitenhaven.. sluizen is aangevangen, wordt het spuisein ook 
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getoond bij den semaphore-post teIJmuiden, bij 
het stoompontveer te Velsen en bij depontveren 
te Buitenhuizen en beoosten de Hembrug. 

3. Indien met meer dan een sluis gespuid 
wordt, worden de bepaalde seinen voor elke 
sluis, waarmede gespuid wordt, afzonderlijk 
geheschen en wordt bij den semapore-post te 
IJ1nuiden het spuisein verdubbeld. 

4. Uit zee komende schepen met meer dan 
65 decimeter diepgang kunnen verzoeken het 
spnien door de Noordzeesluizen te .matigen of 
te staken, overdag door het hijschen van vlag N 
nit het internationaal seinboek en des nachts 
door het vertoonen van een rood licht, bij een 
stoomschip boven het toplicht geheschen. 

5. Door het al of niet geheel of gedeeltelijk 
neerlaten van het spuisein bij den semaphore- post 
zal dan worden geantwoord, of aan het verzoek 
al dan niet zal worden voldaan. 

6. Na het hijschen der spuiseinen aan de 
Noordzeesluizen is het verboden de sluiren, 
waarmecie gespuid wordt, zonder vergunning 
van den sluismeester dichter te naderen dan 
tot een op driehonderd meter (300 lVL) afstand 
geplaa tst bord. 

7. Vlanneer door de Oranjesluizen water 
wordt ingelaten, wordt dit aangeduid overdag 
door een witte vlag, waarin met zwarte letters 
het. woord ,,inlaten", en des nachts door drie 
roodc lichten, geplaatst in de hoekpunten van 
een gelijkzijdigen driehoek, met den top naar 
beneden gericht. 

8. Nadat aan de Oranjesluizen het spuisein 
of het inlaatsein is geheschen, zullen de sluis of 
de sluizen, waar die seinen getoond worden, 
zorgvuldig moeten worden vermeden, en zulien 
de vaartuigen zoo noodig tijdig ten· anker 
moeten gaan. 

16. 1. Zoo<;lra het buiten,water de hoogte 
van 1.50 M. + N.A.P. heeft bereikt, wordt 
door de groote schutsluis te IJ1nuiden niet 
meer geschut. Door de midden- en de kleine 
schutsluis aldaar, zciomede door de Oranje
sluizen, wordt niet meer geschut, zoodra het 
buitenwater de hoogte van 1.25 :i\L + N.A.P
bereikt heeft. 

2. Door de groote schutsluis en door de 
kleine schutsluis te IJrriuiden wordt niet ineer 
geschut, wanneer door de ebdeuren meer clan 
1.25 M. water moet worden gekeerd. 

3. Door de middenschutsluis te Ihnuiden 
en · door de Oranjeshiizen wordt niet meer 
geschut, .wanneer door de ebdeuren meer dan 
1 M. water moet worden gekeerd. 

17. 1. Wanneer ·op de Noordzeesluizen 
o.ver dag de met een halven bol afgedekte roode 

cylinder, bedoeld in a~. · 15 van ·het Algemeen 
·reglem~nt, is geheschen en bij-nacht het roode 
licht wordt getoond, ·moet de schipper zijn 
vaartuig op 100 M. afstand van de sluis doen 
stoppen. De voor de invaart bestemde sluis 
wordt over dag door den gestreken· cylinder 
bovenbedoeld en des nachts door een groen 
licht aan elke z.ijde aangegeven. 

2. Wanneer op de Oranjesluizen over dag 
bet roode seinbord, bedoeld in artikel 15 van 
het Algemeen reglement en bij nacht het roode 
licht wordt getoond, mocl de schipper zijn 
vaartu,g op 100 M. afstand van de sluis doen 
stoppen. De voor de invaart bestemde sluis 
wordt over dag door een wit seinbord aan e!ke 
zijde en des nachts door een groen licht aan elke 
zijde aangegeven. 

3. Wanneer op de Oranjesluizen em! roode 
vlag met wit cirkelvlak in het midden wordt 
geheschen, moet een naderend vaartuig onver
wijld ten anker gaan. Bij naclit wordt die vlag 
vervangen door twee boven elkander .geheschen 
roode lichten. 

4. Wanneer dezelfde seinen op de Noordzee
sluizen wordcr getoona, zal een naderend vaar
tuig het op driehonderd meter (300 M.) van de 
sluis geplaatste bord niet mogen voorbij varen, 
maar veilig moeten worden vastgemaakt, 
waarbij, behoudens tegenbevel van of vanwege 
den havenmeester, het eerst aankomend vaar
tuig bet dichtst bij de sluis moet vastmaken en 
zoo vervolgens. 

5. Bij mistig weder worden als verkennings
teeken voor in de nabijheid varende vaartuigen 
te 1Jmuiden en op de Oranjesluizen signalen 
gegeven. Te IJ1niiiden geschiedt dit met een 
misthoorn, geplaatst op bet zeeeinde van het 
zuiderhavenhoofd of - eventueel ·- met een 
mi~thoorn op den buitensten lichttoren. Op de 
Oranjesluizen gescbiedt dit door het luiden 
van een klok. 

18. 1. De regeling, bedoeld in artikel 16 
van het Algemeen reglement, geschiedt bij de 
Noordzeesluizen door len havenmeester of den 
slu1smeester. 

·2. Bij de nader,ng van de Noordzeesluizen 
moeten, indien geen antler sein wordt gegeven, 
alle schepen van 100 M. en meer lengte en van 
6 M. en meer diepgang naar de groote schut
sluis en de andere naar de Oude N oordzeesluizen 
gaan. 

3. Indien van dezen algemeenen regel moet 
worden afgeweken, wordt <lit aangegeven aan 
sejnpalen, opgesteld op de beide uiteinden van 
de landtong, die de groote schutsluis van de 

· Oude Noordzeesluizen scheidt. 
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4. Over dag wordt het sein gegeven door 
een.rooden seinarm aan deze palen, die horizon
taal wordt-gesteld en dan wijst naar de sluis, 
welke moet. worden ingevaren. 

5. Des nachts wordt het sein gegeven door 
een wit, rood of groen gekleurd fl.ikkerlicht aan 
deze palen, waarbij de regel wordt gevolgd van 
kleur op kleur houden en we! als volgt : 

a. indien het licht op de landtong binnen 
of beoosten de sluizen rood fl.ikkert, moeten 
alle uitgaande vaartuigen naar de groote schut,
sluis gaan; fl.ikkert het groen, dan moeten alle 
uitgaande vaartuigen naar de Onde N oordzee
sluizen gaan ; 

b. indien het licht op· de landtong buiten 
of bewesten de sluizen groen fl.ikkert, moeten 
al\e binnenkomende vaartuigen naar cle groote 
schutsluis gaan ; fl.ikkert het rood, dan moeten 
alle binnenkomende vaartuigen naar cle Oude 
Noordzeesluizen gaan. 

6. Indien geen seinen worden gegeven en dus 
cle algeineene regel moet worden gevolgd, · han
gen de seinarmen ·vertikaal naar beneclen en
fl.ikkeren cles nachts de lichten wit. 

19. 1. ·Bij de doorvaart van de draaibrug 
over den mond van het oostelijke zijkanaal naar 
Spaarndam (zijkanaal 0) moeten alle vaartuigen 
en vlotten de opening aan stuurboordswal 
doorvaren, tenzij de brugwachter vergunt of 
gelagt van de :1ndere opening gebruik te maken. 

2. Het dagsein, bedoeld in a'rtikel 15, -tweede 
lid, van het Algemeen reglement, wordt bij 
deze. brug gegeven door middel van den rooden 
cylinder, afgedekt door een halven bol. 

20. 1. Artikel 17, eerste lid, van het Alge
meen reglement wordt voor dit kanaal gelezen 
als volgt: 

,,Het schutten wordt geregeld door den 
dienstdoenden sluismeester, waarbij zooveel 
mogelijk zal worden gelet op de orde van aan
komst der vaartuigen." 

2. De schippers zijn verplicht, op het daartoc; 
ontvangen bevel van de_n dienstdoenden sluis
meester terstond na afloop van de schutting 
met hun vaartuig de sluis te verlaten. 

3. Inclien na afl.oop van de schutting te' 
]Jmuiden de in- of uitklaring van het vaartuig 
nog niet is afgeloopen, zal de schipper het vaar
tuig binnen of buiten de sluis moeten· vast
meren op de hem door· den havenmeester of 
den dienstdoenden sluismeester aan te wijzen 
plaats, totdat de in- of uitklaring heeft plaats 
gehad. 

21. 1. Met afwijking van artikel 18 van 
het Algemeen reglement.wordt voor de Noord-· 
zeesluizen de volgorde, waarin vaartuigen recht 

op voorschutting hebben, geregeld als volgt: 
1°. vaartuigen, die den gespleten wimpel 

voeren; 
20. Rijksvaartuigen, en vaartuigen dienende 

tot vervoer van in dienst zijnde ambtenaren 
van den Waterstaat of kanaa1beambten; 

30, stoomschepen, in geregelden dienst 
varende op de havens aan de Nederlandsche, 
Belgische of Britsche kust, op Fransche havens, 
benoorden die van Brest,· op de havens van 
Noorwegen, Zweden en Denemarlcen, op die· aan 
de Oostzee· en op de· Duitsche havens aan de 
Noordzee; 

4°. stoomschepen, Nederlandsche brieven
malen vervoerende of hoofd:iakelijk tot vervoer 
van personen ingericht, en in geregelden dienst 
varende op havens buiten Europa; 

50, vaartuigen, met versche visch geladen. 
2. , Met afwijking van het bepaalde in artikel 

18, laatste zinsnede, van het Algemeen regle
ment, worden alleen vaartuigen geladen met 
meer dan 50 ICG. ontplofbare of licht ont
vlambate· stoffen, zooveel mogelijk v66r alle 
andere en stE;eds afzonderlijk geschut. 
• 3. Indien bij het vervoeren van een nit een 
of meer clan een vaartuig bestaand transport 
van ontplofbare of licht ontvlambare stoffen 
van een sleepboot gebruik gemaakt wordt, 
mag; met uitbreiding van het boven bepaalde 
en van het bepaalde in artikel 53 van het 
Koninklijk besluit van 15 October 1885 (Staats
b'lad no. 187), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 27 Juni 1912 (Staatsblad n°. 194), 
een met ontplofbare_ of licht ontvlambare 
stoffen geladen vaar_tuig gelijktijdig met de 
sleepboot worden geschut. 

De afstand tusschen dat vaartuig en de sleep' 
boot moet dan, in verband met de lengte van 
de schutkolk, zoo groot · mogelijk genomen 
worden. 

4. Ter zake van de volgorde, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel kunnen stoomschepen 
in geregelden dienst varende op havens in 
Europa, niet vallende onder de termen van 
3°. eri stoomschepen, geen. Nederlandsche 
brievenmalen vervoerende; en niet hoofdzakelijk 
tot vervoer van personen ingericht, maar in 
geregelden dienst varende op havens buiten 
Europa, op daartoe gedaan met redenen om
•kleed verzoek, bij beschikking van den Minister, 
,tot wederopzegging gelijk gesteld worden respec
tievelijk met de stoomschepen respectievelijk 
,onder 3°. en 4°. genoemd. 

5. Van vaartuigen, in geregelden dienst 
varende, moet de dienstregeling door bijzondere 
kennisgeving van den ondernemer aan den 
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havenmeester, en door afkondiging in ten minste 
twee Nederlandsche dagbladen aan het publiek 
bekend gemaakt worden. Afwijkingen van de 
in deze dienstregeling vermelde vertrekdagen 
van Amsterdam of andere plaatsen langs het 
Noordzeekanaal of een der zijkanalen, moeten 
ten minste een week te voren, op gelijke wijze 
ter kennis van den havenmeester en· van het· 
publiek gebracht war.den. 

6. Ingeval de genoemde bekendmakiugen 
niet hebben plaats gehad,. of van de daarin 
aangekondigde vertrekdagen wordt afgeweken, 
behoeft de ·voorschutting niet verleend te 
worden. 

22. 1. De schippers moeten zorgen, dat 
bij het invaren der sluizen de noodige meer
trossen gereed worden gehouden ; de schippers 
van zeeschepen bovendien, dat op den wal het 
noodige personeel aanwezig is om de trossen aan 
te nemen en vast te m,aken. 

2. De schippers van zeeschepen moeten 
v66r het verlaten van de sluis: aan den dienst
doenden sluismeester schriftelijk opgeven of 
doen opgeven de lengte, breedte, diepgang, 
bruto-inhoud, plaats van herkomst en bestem
ming van het vaartuig, alsmede den naam en de 
woonplaats van den gezagvoerder. 

3. Bij niet voldoening aan een dezer voor
schriften kan de doorschutting van het vaartuig 
door den sluismeester worden geweigerd. 

4. Ligt een zeesehip in een der sluizen 
gereed om deze te verlaten en bevinden zica:. 
daarbij. aan de zijde, waarheen dat zeeschip 
zal moeten vertrekken in de nabijheid andere 
zeeschepen, bestemd om de sluis in te varen, 
zoo moet van dit zeeschip v66r het verlaten 
van de sluis een langgerekte stoot met de stoom
fluit gegeven worden en moet met het vertrek. 
uit de sluis zoo lang gewacht worden, totdat die 
lange stoot door de buiten de sluis aanwezige 
zeeschepen met hetzelfde sein beantwoord is. 

5. Het beantwoorden van dat sein zal eerst 
dan vanaf. de buiten de sluis aanwezige zee- · 
schepen moeten geschieden, indien deze, naar 
het oordeel van de schippers, zonder gevaar 
door het in de sluis liggende zeeschip gepasseerd 
zullen kunnen warden. 

6; Bij mist of slecht zich moet bij het gebruik 
van deze seinen de noodige voorzichtigheid · 
in acht genomen worden. 

23. 1. Zeeschepen mogen aan' de Rijks
steigers niet aanleggen en daaraan niet laden 
of lossen, tenzij met vergunning.van den haven
meester. 

2. Bij het !assen of laden van zand, ballast, 
graan, steenkolen en . soortgelijke ladingen 

moeten de schippers een zeil ·of ;kleed van den. 
wal op het scheepsboord of van het eene vaar, 
tuig op het andere doen leggen. 

3. Van een uur · irn zonsondergang tot een 
uur v66r zonsopgang mag geen• zand, ·:ballast 
of lading ingenomen of gelost-worden, tenzij met. 
schriftelijke · vergunning van den ha venmeester'. 
en met inachtneming van hetgeen door dezen. 
wordt voorgeschrevell' en onder het door dezen 
te bepalen toezicht, dat voor rekening van den, 
schipper komt. 

4. Het is verboden zand, baggerspecie of 
andere stoffen te vervoeren niet klepschouwen 
of onderlossers, tenzij met schriftelijke vergun~ 
ning van den havenm:eester an met inacht
neming van de door · dezen te. stellen voor
waarden en onder het door dezen te bepalen 
toezi~ht, dat voor rekening van den_ schipper 
komt. Geladen klepschouwen of onderlossers; 
die niet van zoodanige vergumiing zijn voorzien, 
worden .te IJmuiden en aan de pranjesluizen 
niet gesehut. · 

5. Bij het lossen van baggerspecie op of over 
den wal moet ge_zorgd worden, dat geen met 
slib of andere vaste stoffen bezwangerd water 
in het kanaal of-in de daarmede in verbinding 
staande wateren kan terugvloeien, bij gebrelrn 
waarvan de lossing door den havenmeester of 
een ambtenaar van den Waterstaat kan wor 
den belet. 

6. De bepalingen van de beide voorgaande 
_leden van <lit artikel zijn niet van toepassing 
op· de uitvoering van Rijkswaterstaatswerken 
in en langs het kanaal. · 

7. Het is verboden gedeelten der lading of 
ballast; in het bijzonder dynamiet en andere 
ontplofbare stoffen in het water te werpen, tenzij 
zulks in gevallen, waarbij -het behoud van het 
vaartiuig of de veiligheid d·er omgeving van het 
overboord zetten der lading of ballast afhangt, 
vergund wordt door den zich aan boord bevin
denden Rijksloods of anderen beambte, 

24. 1. Artikel 23, tweede lid, van het Alge
meen reglement blijft voor dit kanaal buiten 
toe passing. 

2. Artikel 23, eerste lid, van het Algemeen 
. reglement is op dit kanaal alleen op vaartuigen 
van 10 ton en J11eer laadvermogen van toe
passing. 

25. 1. Met uitbreiding van artikel 10 .v11,n, 
het Algemeen reglement is l).et verboden een 
vaartuig te sleepen, dat overladen of niet 
beh'oorlijk geladen is, en naar het oordeel van· 
den havenmeester of van een. ambtenaar van 
den Waterstaat gevaar loopt te kantelen of te 
zinken. 
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· 2. De _schipper van het vaartuil!, waarmede Op deze vaartuigen is alsdan ook van toe-
een dergelijk ,vaartuig worq.t gesleept, is ver- passing het bepaalde in het tweede en derde 
plicht, op de eerste aanzegging van den haven- lid van dit artikel. 
meester of van een ambtenaar van,den Water- 5. Binnenvaartuigen, waarin of waaruit 
staat, te stoppen en het ,bedoelde vaartuig naar ontplofbare stoffen warden geladen of gelost; 
de hem aan te wijzen plaats te vervoeren. _moeten zooveel mogelijk ligplaats nemen tus-

26, 1. Het is verboden, tenzij met vergun- ·schen .het zeeschip en den wal, waaraan dat 
ning van den Minister : zeeschip gemeerd ligt. 
, a. · binnenvaartuigen, die ontplofbare stoffen 6. Het is verboden bij laden of lossen van 

teladenoftelossenhebben,tedoenovernachten 'ontplofbare stoffen.meer dan een vaartuig lig
of ligplaats te doen nemen, elders dan in de bus- ,plaats te doen nemen tegen het schip, waa:r-in of 
kruithaven, behoudens het bepaalde in het -waaruit lading of lossing van ontplofbare stof-
vierde lid van dit artikel. fen moet geschieden. · 

Uit een binnenvaartuig, geladen met ont- : 7.- Vaartuigen, niet geladen met ontplofbare 
plofbare stoffen, mag in de buskruithaven alleen :stoffen en niet bestemd om ·ter plaatse ont:. 
dan ·overlading van ontplofbare stoffen-plaats ;plofbare stoffen in· te nemen, mogen geen lig
hebben, indien daarin geen andere binnenvaar- :plaats nemen in de buskruithaven, tenzij deze. 
tuigen met ontplofbare stoffen ligplaats hebben. · vaartuigen aldaar wegens de uitvoering va11 

Zoo noodig kan de Ingenieur, belast met den : baggerwerken of van andere werkzaamheden 
dienst in het arrondissement ,,Het Noordzf3e- :aan de haven aanwezig moeten zijn. 
kanaal" voor b_innenvaartuigen met ontplofbare , 27. 1. Zeeschepen, geladen met nieer dan 
stoffen, de hoeveellieid van 500 K.G. niet te •50 K.G. ontplofbare of licht ontvlambare stof
boven gaande, antler te stellen voorwaarden, •fen, voeren, zoolang zij in de in artikel 1 a tot 
eene andere ligplaats dan in de buskruithaven :en met i genoemde wateren vertoeven, met
toestaan ; )afwijking van het bepaalde in artikel 48 van het 

b.· zeeschepen, die ontplofbare stoffen te ;Koninklijk besluit van 15 October 1885 (Staats
Iossen of te laden hebben, te doen overnachten ;blad no. 187), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
of ligplaats te doen nemen, elders dan in het 'besluit van 27 Juni 1912 (Staatsblad n°. 194), 
gedeelte van het· hoofdkanaal tusschen den :bij dag in den voortop vlag B van het inter
westelijken mond van de buskruithaven,en het nationale seinboek en bij- nacht twee helder 
westelijk zijkanaal- naar Spaarndani (zij- :roode lichten op een onderlingen afstand van 
kanaal B). :ten minste 1 M. even hoog en ten minste 6 i\1-

Deze zeeschepen moeten in genoemd kanaal- \boven het scheepsboord geheschen. 
vak' zooveel mogelijk _aan den opperwal meren. i 2. Voor zeeschepen, geladen met 50 K.G. 

2. Binnenvaartuigen .met ontplofbare· stof- :of minder ontplofbare qf licht. ontvlambare 
fen, gelegen in de buskruithaven, moeten vol- 'stoffen, is het voeren van deze seinen verboden. 
gens nadere aanwijzing door of vanwege den ; 3. . Binnenvaartuigen, geladen met ont
Commandant van het korps geleiders van out- :plofbare stoffen, waarop de bepalingen van het 
plofbare stoffen zoover- mogelijk van elkander :Koninklijk besluit·van 15 October 1885 (Staats
verwijderd blijven. • blad n°. 187), laatstelijk gewijzigd bij Konink0 

3. Binnenvaartuigen, die ontplofbare stoffen lijk besluit van 27 Juni 1912 (Staatsblctd n°. 194), 
te laden hebben, mogen, zoolang zij in de bus- toepasselijk zijn, uitgezonderd die, welke lig
kruithaven vertoeven, tijdens de aanwezigheid 'plaats hebben genomen in de buskruithaven, 
van schepen met ontplofbare stoffen geen vuur moeten des nachts, behalve de in artikel 48 
of licht branden of licht ontvlambare stoffen van dat besluit vennelde vlaggen, de in het 
aan boord he_bben. eerste lid van dit artikel becloelde roode lichten 

• 4. Gedurende den tijd, dat de buskruithaven toonen. Deze lichten moeten ten minste 3 M. 
wegens uitv_o!Jring van baggerwerken of van boven het scheepsbootd . worden ·geheschen. 
andere werkzaamheden of tengevolge van vorst , 4. Voor binnenvaartuigen, waarop cle be
niet. gebruikt kan worclen, of voor het geval palingen van: het Koninklijk "besluit van 15 Oc
in deze haven geen voldoende ligplaats meer tober 1885 (Staatsblad n°. 187), !aatstelijk ge
aanwezig is, mogen cle onder a van het eerste wijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912. 
lid van clit artikel bedoelde binnenvaartuigen (Staatsblad n°. 194), niet· toepasselijk zijn, is 
ligplaats, nemen aan de kanaalzijde van den het voeren van bijzondere kenteekenen, die, 
dam, welke cle buskruithaven van het Noord- voorgeschreven zijn voor vaartuigen met ont-
zeekanaal scheidt. plofbare stoffen gelaclen, verboden. 
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5. Het vorengenoemd verbod sub 4 geldt ten van hetgeen de havenmeest_er -of andere 
niet voor binnenvaartuigen, geladen met licht kanaalbeambten, om verder onheil af te weµden, 
ontvlambare stoffen, de hoeveelheid van 10 K.G. zullen noodig oordeelen. 
te boven gaande ; deze nioeten overdag een 30. I. De grootste snelheid, waarmede 
roode vlag boven het roe~ voeren en des nachts stoomvaartuigen·zich op het hoofdkanaal mcigen 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bewegen, bedraagt per minuut : 
roode lichten toonen op de wijze zooals voor a. voor sto.omvaartuigen met een diepgang 
binnenvaartuigen, geladen met ontplo:(bare van 6 M. en meer, 175 M. ; · 
stoffen, is-voorgeschreven. b. voor stoomvaartuigen met een diepgang 

6. Wanneer door mist, sneeuwjacht of van minder dan 6 M. en meer·dan 4 iVL, 200 iVI.; 
andern oorzaken het goed zicht belemmerd c. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
wordt, mag een vaartuig met ontplofbare of van 4 l\i. en minder, 250 M. 
licht ontvlambare stoffen geladen, de in artikel 1 2. De grootste snelheid, waarmede stoom
a tot en met i genoemde wateren niet bevaren, vaartuigen zicb op de zijkanalen mogen bewegen, 
zoolang zijne vlaggen of lichten niet op een af- bedraagt per minuut : 
stand van ten minste 500 M. gemakkelijk a. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
gezien lmnnen worden. Wordt het vaartuig, van meer dan 2 iVI., 150 M. ; 
oncler· weg zijnde, door een dezer oorzaken . b. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
overvallen, clan rnoet het zoo spoedig mogelijk van niet meer clan 2 M., 200 :i\L ; 
naar de meest nabij zijnde geschikte plaats varen c. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
en alclaar ankeren of vastmaken. · van niet meer dan 1.50 M., 250 M. 

28. 1. Op elk zeeschip op het kanaal of 3. - Behalve in de gevallen genoemd in de 
in de haven moet des nachts steeds een man artikelen 30 en 68 van het Algemeen reglement, 
op het dek zijn, die de wacht houdt en o.ie liij moet ook bij het voorbijvaren van veerponten 
het aanroepen van het vaartuig door het daartoe de snelheid zooveel verminderd worden als 
bevoegd gezag, verplicht is antwoord te geven. ·:noodig is om nadeeligen golfslag of zuiging te 

2. Deze bepaling geldt ook voor binnen- voorkomen. 
vaartuigen, wanneer deze met een zoodanige 31. 1. De grootste snelheid, waarmede mag 
hoeveelheid ontplofbare stoffen geladen zijn, worclen gesleept, bedraagt 150 iYI. in de minuut. 
dat de bepalingen van het Koninklijk besluit · 2. Deze snelheid mag in de zijkanalen van 
van 15 October 1885 (Staatsblad 11°. 187), laatste- , een uur na zonsondergang tot een uur voor 
lijk gewijzigcl bij Koninklijk besluit van 27 Juni :zonsopgang niet ineer bedragen dan 100 M. in 
1912 (Staatsblad n°. · 194), er op toepasselijk de minuut. 
zijn, tenzij zij ligplaats hebben genomen in de 32. 1. Meer clan twee zeeschepen mogen 
buskruithaven. :niet gelijktijdig door hetzelfde stoomvaartuig 

3. Het voorschrift, vervat in het eerste lid ;worden gesleept. Outler zeeschepen worden 
van dit artikel, is niet van· toepassing op vis- :daarbij niet verstaan de visschersvaartuigen . 

. schersvaartuigen. 2. De gezamenlijke inhoud van de gesleepte 
4. Wanneer op een vaartuig verblindend licht ,vaartuigen mag niet meer bedragen clan 

gebruikt wordt bij het laden, lossen of bij andere' ·2000 M3• (700 registerton). 
werkzaamheden, mag clat licht niet bniten , 3. Bedraagt de inhoud van eeµ zeeschip 
boord zichtbaar zijn, maar door eeri doelmatige !meer dan 1400 iYI3. (500 registerton), clan mag 
inrichting alleen schijnscl werpen op het vaa.rtuig :1iet niet gelijktijdig met een antler zeeschip door 
en de bovcngenoemde werkzaamhcden. ihetzelfde stoomvaartuig worden gesleept. 

29. 1. Aan boord van ell, vaartuig moeten 4. Bij het sleepen van vaartuigen of lichters, 
steeds ter· beoordeeling van den· havenmeester, niet bestemd om de zee te bevaren, alsmede van 
de noodige manschappen en hulpmiddelen aan- :visschersvaartuigen, maghungezamenlijkaantal 
wezig zijn oin .belemmeringen der scheepvaart :niet meer bedragen dan 10, waarbij een vaartuig 
en schadevaring te voorkomen. 'van 150 M3; en meer hlhoud in den sleeptrein 

2. Ingeval aan boord van eenig vaartuig in 'voor · twee vaartuigen zal worden getelil. 
een der havens of in de kanalen brand ·ontstaat, · 5. In het· buitenkanaal en het hoofdkanaal 
zijn de schippcrs der niet beclreigde vaartuigen mag de geheele lengte v-an een sleeptrein, ge
verplicht op a,artvraag van den havenmeester of meten tusschen het achterschip van de sleepboot 
anclei-e kauaalbeambten, terstond de helft en het achtereinde van het laatste gesleept 
hnnner aanwezige manschappen a£ te staan ter wordende vaartuig niet grooter zijn dari 150 iVI. 
beteugeling van den brand, en tot hct verrich- ' 6. De Hoofdingenieur-Directeur is bevoegcl 
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het · aantal fogelijk te· _sleepen vaartuigen te 
beperken. 

33. , 1. De grqotste geoorloofcle afmetingen 
der: .vlotten bedragen als volgt : 

a. lengte 100 ·111:., mits het vlot zoodanig is 
_samengestelcl, dat het in vakken van ten hoogste 
.50 M. kan worden gesplitst ; 

b. breedte: 7.5(). M.; 
c. diepgang : 1 M. 
2. De_ vlotten mogen met geen · .grootere 

snelheid worden vervoerd clan van 80. M. in. de 
minuut. 

34. 1. Een sleepboot, die een vlot sleept, 
n10et bij het naderen van een tegenkomend zeil- . 
of zeestoomschip, of van gesleepte ·zeeschepen· 
en slElepkonvooien · van meer clan drie vaartui
gen, intijds stoppen, en zoo noodig met het vlot· 
z_oolang aan den wal vastgeme·erd word en, totda t _ 
het schip of het sleepkonvooi voorbij is. · 

2. Eve:qzoo moet gehandeld worden, wan -
neer men met· Elen achteropkomend dergelijk 
schip of sleepkonvooi het gesleept wordende 
v,lot wenscht voorbij te va,ren. 

35. 1. Met uitbreiding van het bepaalde iri 
artikel 76 van het Algemeen reglement mogen 
stilliggende vaartuigen .of vlotten in geen geval 
worden vastgelegd aan p11len, waaraan dra<_l.en 
van electrische geleidingen zijn gespannen. 

2. Vlotten moeten des nachts ligplaats 
ne1:µen aan die zijde van het kanaal, waar niet 
of. gewoonlijk het minst wordt gejaagd. 

36. Met uitbreiding van artikel 88 van het 
Algemeen reglement is de handhaving van dit 
hijzonder reglement. ook opgedragen aan de 
ambte:µaren der Invoerrechten !lll Accijnzen. 

37. 1. Met uitbre.iding van artikel 91, 
tweede lid,. van het Alge_meel). _reglement wordt 
bep!),a_ld dat het. proces-verbaal omtrent _aan 
bijzondere. kanaalwerken. _toegebrachte schade 
in afschrift zal worden medegedeeld aan· de 
b,etrokken autoriteiten. en personen .. 

2. Deze autoriteiten en .personen zijn : · 
a. wegens schade. aan de werken, onder 

beheer van het Departement van Marine, de 
J;>irecteur v:an het Marine-Etabl/!!~ement te 
Amsterdam ; 

b. 'Yegens schade aan de w_erken, onder 
beheer van het. Departement van Oorlog, de 
betrokken Eerstaanw.ezendofficier der. Genie ; 

c. wegens sch_ade. aan-. <;le werken, onder 
beheer van het Departement van Financien, de 
betrokken Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen; . . 

d. wegens schade a·an werken van bijzondere 
besturen of personen, .de bedoelde be_sturen .. of 
personen. 

1916. 

38. , Ovettreding van de bep:i,lingen' va,n. dit 
bijzonder reglement • wordt, voor_ zoover, daar
tegen niet bij de wet of bij het Algemeen regle
ment is voorzien, gestraft a,:[s·, volgt : . , i: 

_a. met .hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of ·geldboete van ten :hoogste driehonderd 
gulden, de overtreding van artikel 5, zeven\le lid; 

b. met he~htenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vij ftig g~lden, de overtreding van de artikelen 4, 
6, 7, 10,.:tweede lid, 13, 22, vierde ell :v,ijfde 
lid, 26, 27, 29, tweede lid en 32, eerste, tweede; 
derde, vierde en vijfde lid ; 

c. : !llet geldboete van ten hoogste honderd 
gulden,· de overtreding van de artikelen 3; 
tweede lid, 8, tweede lid, 11, 12, 14, 15', zesde 
en achtste lid, 17, eerste, tweede, derde en 
".ierde lid, 23, zevende lid, 28,. 29, eerste )id, 
30, • laatste lid, 31, 34 en 35 ; 

d. met ge~d l;>9ete . v_an ten _hoogste vij f en 
twintig gulden, . de overtreding van a~tikel 9, 
voorlaatste en laatste lid, .. 19; _eerste l,id, 20, 
tweede en derde lid, 23, eer~te, tweede, derde 
e_n • vierde lid, en 25 ; . , · 

II .. te bepalen, dat met het in werking treqe11 
van het sub I bedoelde reglement is vervalle11 
het reglement, vastgesteld bij Koninl!:lijk 
besluit· van 21 Juli 1908 (Staatsblar!, _no. 233), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van ~5 Novem
ber 1909 (Staatsblad rio. 373). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met, 
de uit;oering van dit b~siuit, hetwelk i,n het 
Staatsblad geplaatst en aa~ den Raa.d :van State 
medegedeeld. zal worden. 

's-Gravenhage, den .19a.en Mei 1916. 

· WILHELMINA. 

. De 111inister van. Waterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 23 Juni 1916.) 

19 Mei 1916. BESLUIT,. v.:!\arbij_ .de. wet ,van 
4 December .. 187:d (Staatsbl_ad n'!. :I.a4),. )l.qu

. dende voorzieningen . t_eger besmettelijke 
,.ziekten,. van, _toepassing wordt- verkl.aard, 

op meningitis cerebrospinalis (lpideµiica .. 
s. 191. · , . 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

Ov(lrwegende, ·. dat meerdei:e gev.allen van 
meningitis· cei:ebrospinalis .epidemica in ·bet 
Rijk voorl~~amen ;_ . . · . 

· Gel~t op art. 1 dcr wet va~r ·4/I!eGernp:er 
187~ (fi(aatsblad n°. rn,i),. Iaatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 Ap,r,il · 1912,. (Staatsblad· 
n°. 165);. · 

Op_· de voordracht yan. Onzen Minister. VJ\n: 
Staat, Minister van llinnenlandsche-. Za),en;_ 

17 
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van 17 April 1916, n°. 5393, afdecling Volks
gezondheid en Armwezen ; 

Den Raad van State gehooru. (advies v:m 
2 Mei 1916, n•. 33); 

Gelet op het nadcr r~pport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandschc 
Zaken, van 12 Mei HJ16, n•. 6304, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwczen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 (Staats

blad no. 134), boudende voorzieningen tegcn 
besmettelijke ziekten, 1:iatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), 
·is gedurende een jaar in bet gebeele Rijk van 
toepassing op meningitis cerebrospinalis epi
demica. 

2. De voorschriften, die in de artikclen 11, 
16 en 22 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134); zijn gegeven. ten aanzien 
van de bepaaldelijk in die artikelcn genoemde 
ziekten, zijn ook van toepassing ten aanzien 
van meningitis cerebrospinalis epidemica. 

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

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoerini van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift · zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

s-Gravenhage, den 19den M.ei 1916. 
WILHELMINA. 

De J.1,'lin. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
- - CORT V. D. LINDEN. 

(Tlitgeg. 20 Mei 1916.) 

20 Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van traan. S. 192. 

· WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Overwegende, dat bet in het belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van traan te 

_ verbieden ; 
Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staaf:;. 

blad no. 344); · 
Op de voordracht van onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 15 Mei 1916, Kabi
net, Litt. V 68 ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
16 Mei 1916, no. 30); 

Gezien bet nader rapport van Onzc voor
noemde' Ministers van 18 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. P 71 ; 

Hebben goedgevonden e'n verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van traan is verboden van ·dim 

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

op te heffen of in bijzondere gevallcn daarvan 
onthefling te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Han9-el zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
hlad .zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
De 11linister van Financiiin, ANT. VAN GJJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 23 Mei 1916.) 

20 Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van olijfolie. S. 193. 

(Tekst als S. n°. 192.) 

22 Mei 1~16. ARREST van den Hoogen Raad. 
Openbaarmaking van iemands portret 

zonder diens toestemming is gecnszins 
altijd verboden, immers de Auteurswet 
kcnt in art. 21 een geval, waarin de open
baarmaking ook zonder die toestemming 
volkomen geoorloofd is, zoodat de Recht
bank bet primair ten laste gelegde, waar
van bewezen is verklaard dat de beklaagde 

· een portret van een zekei-en M. heeft open
baar gemaakt ;,buiten diens toestemming", 
terech t niet strafba 11r heeft geoordeeld. · 

Art. 35 der Auteurswet bevat niet een 
bloot strafrechterlijke salictie van een elders 
gegeven verbod, maar stelt geheel in het 
algemeen strafbaar en verbiedt derhalve 
het in het openbaar tentoonstellen of- op 
andere wijze openbaar maken van een 
portret ,,zonder daartoe gerechtigd t~ zijn". 
De telastelegging ,,zonder daartoe gerecb
tigd · te zijn" kan dan ook geenszins als 
te vaag warden beschouwd, doch· voldoet 
aan alle redelijke eischen van duidelijkheid. 
(Anders Cone!. Adv -Gen.) 

(A.uteurswet 1912 art. 35; Sv. art. 143.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlci. 

Raden : i\frs. S. Gratama, C. 0. Segers, 
H. Hesse en Dr. L. E. Visser. 
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De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
in hooger beroep gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Rotterdam van den 2 ~faart 
1916, waarbij, na gedeeltelijke vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Rotterdam van 17 December 1915, W. H. B., 
oud 32 jaren, geboren te Deventer, wonende 
te Rotterdam, van beroep journalist -en redac
teur van het blad ,,Handelsprotector" is ont
slagen van alle rechtsvervolging ter zake van 
het hem bij inleidende dagvaarding primair 
ten laste gelegde, terwijl voorts die dagvaar
ding, ten aanzien van hetgeen hem subsidiair 
ten laste was gelegd, is· nietig verklaard, alles 
met last tot teruggave van eenige bepaald 
'l.angewezen voorwerpen, zooals in het vonnis 
is vermeld aan den aangewezen persoon. 

Conclusie_ van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Aan den beklaagde in deze zaak was ten laste 
gelegd, dat hij te Rotterdam als vera,ntwoorde
lijk redacteur van het maandelijks te Rotter
dam verschijnende blad ,,Handelsprotector" 
in de maanden Augustus en September 1915 
in de nummers 11 en 12 van den dertienden 
jaargang, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 
het portret van een persoon, genaamd Karel 
Gerrit Monfrooij heeft openbaar gemaakt, 
doordien hij toen het portret van voornoemden 
Monfrooij buiten <liens toestemming, althans 
zonder daartoe gerechtigd te zijn, in de hier
boven nader aangeduide . nummers van den 
,,Handelsprotector" heeft geplaatst, althans 
doen plaatsen en vanuit Rotterdam deze 
bladen heeft verzonden, althans doen verzenden 
aan de verschillende abonnes van dit blad in 
Nederland en bovendien toen een aantal dezer 
bladen heeft doen of laten uitventen· in ver
schillende gedeelten van Rotterdam, o. a. op 
het Beursplein. 

Bij het bestreden vonnis werd door bevesti
ging in zooverre van het in eersten aanleg. 
gewezene het ten laste gelegde bewezen ver
klaard, en wel van het alternatief ten laste 
gelegde ,,buiten <liens toestemming, althans 
zonder daartoe gerechtigd te zijn" het voorop
gestelde en van de beide andere alternatieve 
telaateleggingen telkens het ondergeschikte. 
Dit bewezene werd echter niet strafbaar 
geacht en beklaagde te dier zake van rechts
vervolging ontslagen. Bovendien werd de 
dagvaarding nietig verklaard ·ten aanzien van 
de ondergeschikte telastelegging, dat be
klaagde het portret zonder daartoe gerechtigd 

te zijn in den ,,Handelsprotector" zou hebben 
doen plaatsen. Blijkbaar legde de Rechtbank 
de dagvaarding z66 uit, dat deze ondergeschikte 
telastelegging niet alleen gold voor het geval, 
dat de vooropges_telde niet bewezen werd, doch 
ook voor het geval, dat het hierin gestelde· niet 
strafbaar zou zijn. Deze feitelijke beslissing 
is in cassatie te eerbiedigeri, evenals <lit ge
schiedde met ·ae in tegenovergestelden zin ge
vallen beslissing van den lageren Rechter, 
waarover werd geoordeeld bij Uw arrest van 
18 December 1911 (W. 9·264). 

Zoowel tegen hct ontsla.g van ·rechtsvervol, 
ging als tegen de geaeeltelijke nietigverklaring 
der dagvaarding richt zich de heer requirant 
bij zijne tijdig ingediende . memorie. Op de 
eerste dezer twee beslissingen heeft het eerste 
middel betrekking. · Dit luidt : 

, ,,Schending door verkeerde toepassing van 
de artt. 216 j0 • 247 en 256 Sv. en door niet
toepassing van art. 35 der Auteurswet 1912." 

Op <lit punt overweegt de Rechtbank : ,,dat 
volgens de Auteurswet het al clan niet geoorloofd 
zijn van openbaannaking van eenig portret 
volstrekt niet steeds afhangt van de toestem
ming van den afgebeelde en dat het voor de 
juiste strafrechterlijke waardeering van een 
dergelijk feit onder meer volstrekt nood
zakelijk is, dat vaststa, of het openbaar ge
maakte portret door eenig in Nederland 
erkend ·auteursrecht wordt beschennd en .zoo 
ja, aan wien dat toekomt, en voorts of het 
portret al clan niet ingevolge een opdracht, 
door of van wege den geportretteerden persoon 
of te <liens behoeve aan den maker verstrekt, 
is vervaardigd (artt. 19, 20 en 21-der Auteurs
wet 1912), - ten aanzien van welke punten 
.de telastelegging niets bevat". · 

Hiertegenover is het oordeel van den heer 
requirant, dat art. 35 der wet het volstrekt 
niet noodzakelijk maakt, dat de dagvaarding 
al deze omstandigheden bevatte, daar in ver
band met art. 20 der wet voldoende vaststaat, 
dat met de woorden ,,zonder daartoe gerechtigd 
te zijn" in het algemeen alleen bedoeld is ,,zon
der j;oestemming van den geportretteerde". 
Dit oordeel steunt op zijne meening, dat de 
eenige -wijze om gerechtigd te worden een 
portret openbaar te maken, bestaat in het 
verwerven van toestemming daartoe van den 
geportretteerde d_oor den maker, rechthebbende 
op hot auteursrecht. 

Art. 35 munt niet uit door duidelijkheid. 
Naar den letterlijken zin der woorden omvat 
het ook den inbreuk op het auteursrecht ten 
aanzien van portretten,- die voorzoover opzette-

17"' 
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lijk• gepleegd, reeds in de artt.• 31 en 32 als 
misdrijf strafbaar is gesteld, terwijl het in · 
art. 35 · verbodene als ov;ertreding wordt be
schouwd. De bedoeling van art. 35 is clan 
oak beperkter clan de woord~n alleen zouden 
doerr vermoeden ; bet betreft slechts het recht 
van den geportretteerde ( of na <liens overlijden 
van <liens nabestaanden) op de intimiteit - als 
ik het zoo noemen mag - van zijne beeltenis. 
En dit recht wordt door art. 35 niet gevestigd, 
zooals men alweder uit de woorden zou kunnei;i 
opmaken, wannrnr nien die la~ buiten venband 
met de andere bepalingen der wet, <loch ~lechts 
door bedreiging van straf tegen schending 
gewaarborgd. Gevestigcl toch wordt dit recht, 
en wel .uitsluitend tegenover· den mogelijk 
bestaanden rechthebbencle op het auteursrecht, 
in de artt. 20 en 21 en misschien oak tegenover 
derden · voor het bijzondere geval van het 
vrij gebrekkig gestelde 4e lid van art. 19, 
waarin immers het ontbreken van toestemming 
van den geportretteerde of van <liens nabe
staanden na overlijden het open baar maken 
wel niet zal stempelen to.t een inbreuk op het 
auteursrecht, zooals deze bepaling schijnt te 
zeggen. - Dat art. 35 alleen een straf- en·geen 
algemeene· verbodsbepaling is, blijkt nit de 
geschiedenis. In zijn oorspronkelijken vorm 
(art. 27 van het Ontwerp) luidde.het: ,,Overtre
ding van art. 19 (nu art. 20) wordt gestraft .... 
enz." ; ·de tegenwoordige tekst ontstond eerst 
bij eene nota van wijzigingen, welke tevens 
het tegenwoordige art. 21 in de wet bracht. 
(Zie Bijl. Hand. 2 Kamer 1911/12 n°. 227.) 
:):Iierdoor- is tevens de ruime uitdrukking 
;;zonder daartoe gerechtigd te zijn" te ver
klaren. · Het artikel toch geldt nu niet meer 
alleen voor een geval, waarin toestemming voor 
de openbaarmaking van het portret wordt ver
eischt, <loch tevens voor het geval van art. 2I, 
waarin·het niet op de toestemming doch op het 
belang·van den geportretteerde of diens·nabe
staanden ·aankomt.· ,,Zander daartoe gerech
tigd te zijn" is dus iets. anders dan _,,zonder 
toestemming van den geportretteerde", en 
bovendien is buiten het bijzondere geval van 
art. 19 4e lid de toepasselijkheid van art. 35 
beperkt tot openbaarmaking_ van het- portret 
door den rechthebbende op het auteursrecht. 
In. heide opzichten schiet de vooropgestelde 
telastelegging in deze zaak tekort. En oak het 
bijzondere geval van art. 19 4• lid is hier niet 
ten laste . gelegd, daar de telastelegging .wel 
spreekt van openbaarmaking in een tijdschrift 
zonder toestemming van den geportretteerde, 
<loch niet vermeldt, dat deze nag in leven was, 

zoodat toestemming zijner nabestaanden µiet 
in aanmerking kwam, noch dat het een photo
gtafisch portret gold. 

De vooropgestelde telastelegging ,wettigt 
dus niet de toepassing ·van art. 35 en. het 
eerste middel vindt in de wet geen .steun. 

Het tweede betreft de nietigverklaring der 
dagvaarding ten aanzien van de ondergeschikte 
telastelegging ,,zonder daartoe gerechtigd te 
zijn;, en luidt : ,,Schending door verkeerde 
toepassing van art.· 143 Sv." 

De Rechtbank overweegt, dat de aangehaalde 
nitdrukking te ·vaag is, daar zij niet aangeeft 
well, en wierrs recht door den beklaagde zou zijn 
geschonden. De heer reqnirant daarentegen 
meent, dat deze woorden eene omstandigheid 
zijn, waaronder het feit is gepleegd, en. die 
weliswaar nader in de dagvaarding omschreven 
had kunnen warden, doch waarvan de nadere 
omschrijving niet op straffe van nietigheid is 
geboden. Hij verwijst daarbij naar de bekende 
vorm van· dagvaardingen wegens . QVertreding 
van de artt. 460 en 461 Sr. 

Wanneer echter - gelijk ik trachtte te be
toogen - de uitdrukking ,,zonder daa.rtoe 
gerechtigd te zijn" in art: 35 der Aut.eurswet, 
anders clan in de artt. 460 en 461" van het Wet
boek, eigenlijk te ruim is en daarmede slechts 
wordt bedoeld te verwijzen naar de enkele 
gevallen, waarin het recht van den geportret
teerde in de wet wordt gewaarborgd, en wel 
behouderrs het bijzondere geval van art. 19 
4• lid alleen tegenover den rechthebbende op het 
auteursrecht, clan had oak in de telastelegging 
moeten zijn aangegeven, welke van die gevallen 
zich hier voordeed, .en hadden de onduidelijke. 
woorden der wet niet zonder verduidelijking 
voor het zich voordoende geval mogen over
genomen zijn. 

Oak· het tweede middel kan dus niet tot 
cassatie leiden. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het -verslag va,n den Raaclsheer 
Segers; 

Gelet op dii middelen van cassatie, door d_en 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl. 
adv:-gen.); 

0., dat bij inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde ten laste is · gelegd, dat hij te 
Rotterdam, als verantwoordelijk redacteur van 
het maand.elijks te Rotterdam verschijnende 
blad ,,Handelsprotector'! -in de maanden 
Augustus en S_eptember 1915 in dee nummers 
11 en 12 van den dertienden jaargang, zonder 
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daartoe gereobtigd te zijn, bet portret van een 
persoon genaamd KaTel Gerrit Monfrooij heeft 
openbaar gemaakt, doordien hij toen het por
tret van voornoemden 'Monfrooij buiten <liens 
toestemming; aithans. zonder daartoe gerechtigd 
te zijn, in· de hierboven nader aangeduide 
riummers van den ,,Handelsprotector" heeft 
geplaatst, althans· -doen · plaatsen en vanuit 
Rotterdam deze bladen heeft verzonden, 
althans doen verzenden · aan cle verschillende 
aboimes van dit blad in Nederland en boven
dien toen een aantal dezer bladen heeft doen of 
laten uitventen in verschillende gedeelten van 
Rotterdam, onder · anderen op het Beursplein ; 
- clat het Kantongerecbt te Rotterdam bij 
vonnis van 17 December 1915 met beklaagde's 
schuld daaraan van dit ten Jaste gelegde wettig 
en overtuigend bewezen heeft verklaard, clat 
beklaagde als redacteur van het maandelijks 
te Rotterdam verschijnende blad ;,Handels-
protector" in de maanden Augustus en Sep· 
tember 1915 in de n~mmers 11 en 12 van den 
clertienden jaargang zonder daartoe gerechtigd 
te zijn het portret van een persoon, genaamd 
Karel Gerrit Monfrooij, heeft openbaar gemaakt, 
doordien hij toen het ·portret- van voornoemden 
Monfrooij buiten <liens toestemming, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, in de hierboven 
nacler aangeduide nummers van den ,,Handels
protector'·' heeft doen plaatsen en van uit Rot
terdam deze blaclen bceft doen verzenden aan de 
verschillende abonnes van dit blad in Nederland 
en bovendien -toeri een aantal dezer bladen 
heeft doen u:itventen op het Beursplein ; 

ciat vervolgens in dit vonnis dit bewezene 
is gequalificeerd als : · 

,,zonder daartoe· gerechtigd· · te zijn een 
portret op andere wijze dan in het openbaar 
ten toon stellen · openbaar maken", waarop 
de beklaagde schuldig is verklaard aan het hem 
ten laste gelegde feit voorzoover dit als bewezen 
is verklaard, en, met toepassing der ·artt. 35, 
52- en 53 der Auteurswet 1912, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van f·l0, 
subsidiair vijf 'dagen hechtenis, met bevel van 
vernietiging cler in beslag genomen nurnmers 
van voornoemd · maandblad de ,,Handels
proteotor"· na verloop van acht dagen nadat 
het· 'Vonnis in kracht van gewijsde ·,-.au zijn 
gegaan, alles met vrijspraak van hetgeen meer 
is ten .]aste gelegd dan bewezen is verklaard; 

0., dat de ATr.-Rechtbank na te.hebben vast
gesteld, dat in de dagvaarding den bekla·agde 
meerdere feiten waren ten laste gelegd, en we! 
primair, dat hij op tijd en plaats en in de num
mers van het daarin vermelde · blad zonder 

daartoe gerechtigd te· zijn ·bet portret van 
zekeren Karel Gerrit Monfrooij heeft openbaar 
gemaakt ,,doordien hij toen het portret van 
voornoemden Monfrooij buiten <liens toestem
ming in de:boven nader aangeduide nummers
van den ,, ,,Handelsprotector"" heeft ge-. 
plaatst" en wat clan verder .in de clagvaarding 
is vermeld, en vervolgens subsidiafr. : hetzelfde; 
des -dat voor de woorden .,,buiten diens toestem-. 
ming" · moet worden gelezen ,,zonder daartoe 
gerechtigd te zijn", het vonnis van het Kanton
gerecht heeft bevestigd, 'docb alleen ,,voor 
zooverre daarbij het den beklaagde in voege als 
voormeld prim.air ten laste gelegde, met zijne, 
schuld daaraan, bewezen is verklaard" ; 

dat daarop dit vonnis ten aanzien van alle 
verdete daarin gegeven beslissingen is ver
nietigd, : de beklaagde schuldig is verklaard 
aan de als bewezen aangenomen feiten, doch 
deze niet strafbaar zijn verklaard en de be
klaagde te dier zake van alle rechtsvervolging. 
is ontslagen, terwijl de dagvaarding ten· aanzien 
van het subsidiair ten laste gelegde nietig is. 
·verklaard ; 

dat ter motiveering van het ontslag van 
rechtsvervolging is overwogen, dat volgens de 
Aute\lrswet het al dan niet geoorloofd zijn van_ 
openbaarmaking van eenig portret _ volstrekt 
niet steeds afhangt van den· afgebeelde, en dat 
het voor de juiste strafrechtelijke waardeering 
van een · dergelijk feit onder meer volstrekt
noodzakelijk is, ·dat .vaststa of bet openbaar 
gemaakte ·portret ··door eenig in Nededand 
erkend auteursrecht wordt bescbermd,, en -zqo 
ja, aan wien dat toekomt, en vocrts of :het 
portret al dan niet ingevolge een opdracht, door. 
of van wege den geportretteerden Jiei•soon of _te 
diens behoeve aan den maker verstrekt, is ver
vaardigd, (artt. 19, 20 en 21 der Auteurswet 
van 1912) ten aanzien van welke punten de 
telastelegging niets bevat, terwijl de nietig
verklaring der dagvaarding van het subsidiair 
ten laste gelegde berust op de overweging ; 
dat de subsidiaire telastelegging. ( althans 
zonder daar.toe gerechtigd te· zijn) te vaag i_s 
om aan de door de wet aan den,inhoud van een 
dagvaarding gestelde eischen te voldoen, daar 
toch geen enkele wetsbepaling bepaaldelijk 
ook niet het blijkbaar aan deze•strafvervolging 
tot grondslag dienende art. 35 der Auteursw!)J; 
1912, in bet algemeen de openbaarmaking van 
iemands· afbeelding verbiedt en de bovenver.
melde . strafbepaling alleen treft zoodanige 
openbaarmaking in· strUd met een der des be: 
treffende artikelen der Anteurswet, • weshalve 
de dagvaarding behoorde aan te geven, welk en 
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wiens recht door beklaagde zou zijn geschonden, 
waarvan echter . elke nadere aanduiding ont
breekt·; 

0., dat tot toelichting van het eerste middel 
van cassatie is betoogd, dat krachtens de 
Auteurswet 1912 het anteurorecht op een 

· portret toekomt aan den fotograaf, welk recht 
intusschen door de artt. 19, 20 en 21 in belang
rijke mate is beperkt, zoo zelfs, dat in art. 20 
bepaald is, dat degene, wien het auteursrecht 
op een portret toekomt, in het algemeen niet 
bevoegd is dit openbaar te maken zonder toe
stemming van den geportretteerde, terwijl nit 
geen enkel ander artikel der wet aan hem, die 
bet auteursrecht heeft, eenig recht -voortvloeit 
om aan een derden persoon bet recht tot open
baarmaking te geven ; 

dat in het algemeen de eenige wijze om gerech
tigd te warden een portret openbaar te maken 
bestaat in het verwerven van de toestemming 
daartoe van den geportretteerde ; 

dat bij het openbaar maken van een portret 
tevens de mogelijkheid bestaat van inbreuk 
te maken op eens anders auteursrecht, in 
geval de artt. 31 of 32 der wet toepasselijk 
zijn, <loch dat, zoo men door die handeling 
inbreuk maakt op bet recht van den geportret
teerde, art. 35 der web is overtreden ; 

dat· nu wel de Rechtbank betoogt, dat het 
al dan niet geoorloofd .zijn van de opcmbaar
making van eenig portret volstrekt niet steeds 
afhangt van de toestemming van den afge
beelde en dat dus de telastelegging feiten 
moet ·bevatten, waaruit blijkt of het openbau.r 
gemaakte portret door eenig in Nederland 
erkend auteursrecht wordt beschermd, en zoo 
ja, aan wien dit toekomt, en of het portret 
al dan niet ingevolge eene opdracht door of 
van wege den geportretteerden persoon of te 
diens behoeve aan den maker . verstrekt, is 
vervaardigcl, maar dat art. 35 der wet het vol
strekt niet noodig maakt, clat de dagvaarcling 
al cleze omstandigheclen bevat, daar in verband 
met art. 20 voldoende vaststaat, dat met de 
woorden ,,zonder daartoe gerechtigd te zijn", 
in bet algemeen alleen bedoeld is ,,zonder toe
stemming van den geportretteerde" ; 

0. hieromtrent: 
dat art. 35 der Auteurswet 1912 het openbaar 

maken van iemands portret alleen clan straf
baar stelt, wanneer hij, die <lit doet, zulks 
verricht ·zonder daartoe gerechtigd te zjjn ; 

dat nu ten deze van bet hem primair ten 
laste gelegde wel is bewezen, dat de gerequi
reerde een portret van zekeren Monfrooij heeft 
openbaar gemaakt buiten. diens toestemming, 

I manr dat daaruit nog niet volgt, dat hij heeft 
: gehandeld zonder tot die op·enbaatmaking 
I gerechtigd te zijn ; 

clat toch openbaarmaking van iemancls 
portret zonder cliens toestemming geenszins 
a.ltijd is verboclen en de wet in art. 21 een geval 
kent waarin de openbaarmaking ook zonder 
ctie toesten n ing volkomen geo,orloofd is, 
namelijk: wanneer men te cloen heeft met 
openbaarmaking door hem aan wien het 
auteursrecht op een. portret toekomt, wanneer 
het portret is vervaardigcl zonder daartoe strek
kende. opdracht door of vanwege den gepor
tretteerde of te zijnen behoeve aan den maker 
gegeven, en geen reclelijk belang van den gepor
tretteercle, of na cliens overlijden van een 
ancler in het artikel met name aangewezen 
persoon, zich tegen de openbaarmaking verzet ; 

clat nu geenszins' vaststaat, dat clit geval 
dat openbaarmaking niet is verboclen ten deze 
niet aanwezig ls, al was het alleen, wijl niet 
is gesteld, clat aan den beklaagde niet het 
auteursrecht op het portret toekwam ; 

. dat onder cleze omstandigheden de Recht
bank het primair ten laste gelegde, voor 
zooverre het bewezen is verklaarcl, terecht niet 
strafbaar heeft geoorcleelcl, weshalve he 
voorgestelcle miclclel niet tot cassatie kan 
leiden; · 

0. ten a.anzien van het tweede micldel van 
cassatie: 

clo,t dit blijkens de toelichting hierop berust, 
dat, waar in de inleidende clagvaarding achter 
de woorclen buiteri cliens toestemming volgt 
,,althans zonder daartoe gerechtigcl te zijn", 
die dagvaarcling, ook wat · het su bsicliair ten 
laste gelegde betreft, aan alle in de wet gestelde 
vereischten voldoet ; 

0. hieromtrent: 
clat art. 35 der Auteurswet niet meer, zooals 

bet luidde als art. 27 van het oorspronkelijk 
regeeringsontwerp, bloat een strafrechterlijke 
sanctie bezat van een. elders - in art. 19. van 
dat 0ntwerp - gegeven verbod, maar bij 
nota van ,vijziging. in- clier voege is gewijzigd, 
dat geheel in het algemeen strafbaar worclt 
gesteld, clerhalve verhoclen, het in het openbaar 
ten toon stellen of op andere wijze openbaar 
maken van een p0rtret ,,zoncler claartoe gerech-· 
tigd te zijn" ; 

dat cleze wijziging nit den aard cler zaak niet 
zoncler opzet is gesehied, hetgeen oak blijkt 
nit hetgeen .door den ·Regeerings-Commissaris 
is gezegcl naar aanlekling van een amenclement 
om het thans geldencle art. 30 in de wet op te 
nemen, en, waar deze in overweging gaf de alge-
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meen. luidende redactie te bezigcn, op grond 
<lat het gewenscht was hct verbod tot openbaar
making van .een portret niet te beperken tot 
den maker, daar, hetgeen den maker .v_erboden 
.'fas a_ fo:i;tiori , _nict aan . derden kon word en 
toegelaten (Hand. 1911/1912 bl. 3073) ; 

dat clit vooropgestelcl, de dagvaarding, ook 
wat_ de subsidiaire telastelegging . betreft, 
gecnszins als· te vaag kan worden bcschouwd, 
<loch i!}tegendeel aan . alle redelijke eischen 
.van duidelijkheicl volcloet, en de beklaagde _zich 
daarop clan ook behoorltik kan vercledigen, 
<laa_r de woorden .,zonder daartoe ·gerechtigd 
te zijn" duidelijk aangeven, dat de openbaar
maker van het, in de dagvaarding bedoelde 
portret niet daartoe eenige nit de .wet, overeen
komst of nit anderen hoofde voortvloeiende 
bevoegdheid had ; , 

dat mitsdien het middel is gegrond; 
Vernietigt het von~is cler Arr.-Rechtbank 

te Rotterdam den 17 December 1915 in deze 
zaak gewezen, doch alleen voorzooverre daarbij 
de inleidende dagvaarding ten aanzien van het 
subsidiair ten laste gelegde is nietig verklaard ; 

Rechtdoende krachtens art.' 105 R. 0. : 
Verklaart, dater geen termen zijn tot nietig

verklaring der dagvaarding op dit punt ; 
Wijst de zaal< terug naar voornoemde 

Rechtbank, ten einde, met inachtneming van 
<lit arrest op het bestaande hooger b~roep" te 
:worden berecht en afgedaan ; · 
_ Verwerpt overigens het beroep. (Ned. Jnr.) 

23 Mei 1916. BESLUIT, houdende ongegro:ild
. ·verklaring van d·e bezwaren van de weduwe 

van den landweerplichtige van het 2de 
Bataljo!1 Landweer-Inf11,nterie J. Hoft, ge
boren R. Botter te Leeuwardeii, tegen · de 
beslissing op haar verzoek om pensioen. 
s. 194. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· Beschikkende op de r~clame van .R. Botter,

weduwe van den landweerplichtige J. Hoft 
.te Leeuu:arden, betreffende hare aanspraken op 
Rijks-weduwepensioen; 

Gezien bet advies van den Militairen Pen-· 
sioenra

1
ad v~_n 15 September 1915, n°. 26 L; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ges'cbiller." van Best~ur; geho~rd, advies van 
16 Jt'ebruari 1916, n°. 5; 

Op de voordracht van Onzen MinJster van 
Oorlog, van 17 Mei 1916, Illcle Afd. n°. 139; 
· Overwegende: dat de Militaire Pensioenraad 

in zijn voormeld advies Ons in overweging 
heeft gegev_en ·op de aanvrage afwijzend te 
beschikken, daarvoor aanvoerende, dat de be-

langhebbende gehnwd was met Jan Hoft; dat 
haar echtgenoot op den 23sten Juni 1915 is 
overleden aan lichaamsgebreken niet ontstaan 
op een der wijzen. bfj artikel 32 der Pensioen
wet voor de La~dmacht 1902 omschreven; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is, dat 
zij aan geene enkele bepaling der wet aan
spraak op pcnsioen kan ontleenen; 

dat, nudat bij l\!Iinisterieele beschikking van 
2 October 1915, Illde Afdeeling n°. 179, aan 
de belanghebbende. ,~as:n1edegedeeld, dat haar 
verzoek niet" voor imvilligi~g vatbaar is, zij 
haar verlangen heeft te kennen gegeven dat 
omtrent hare bezwaren daartegen bet gevoelen 
mocht worden ingewonnen van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, daarvoor aanvoerende dat volgens 
verklaring van den behandelenden genee.sheer 
Dr. Sikkes, haar man ten gevolge van eene 
in . en door den dienst gekregen ziekte en 
ha;e gevolgen is overleden; 

Overwegende dat, al mag blijkens inlichtin
gen van bet betrokken Korps worden aange
nomen, dat de landweerplichtige J. Hoft heeft 
deelgenomen aan de alarmuefening, die op 
23 Decemb_er 1914 heeft plaats gehad·,· ~ich 
zoomin bij die oefening als J/ij de nachtelijke 
oefeningen op 10 en 17 December 1914, bijzon
dere omstandigh_eden hebben voorgedaan en 
Hoft v66r zijn vertrek met v_erlof .op 25 De
cember 1914 niet- is blootgesteld geweest aan 
buitengewone vermoeienissen of aan bijzondere 
omstandigheden of toestanden, die zich bij de 
uitoefening van zijn dienst hebben voorgedaan; 

dat nit de door reclamante o,ergelegde ver
klaring van den arts E. H. Sikkes te Leeu
warden dd. 6 November 1915, inhoudende dat 
Hoft bij bedoelde oe-fenin_g, die slechts een 

· half ·uur duurde,. zich plotseling onwel ge
voelde en koude rillingen kreeg, gepaard gaan
de met een stekend gevoel in de rech terzijde 
waardoor hij telkens hoesten moest en waar
door de ademhaling werd belemmerd, in tegen
stelling met hetgeen de Raad van State (Af
deeling voor de Geschillen van Bestunr) aan
neemt, met vrij ·groote zekerheid valt op te 
maken, dat d_e betrokkene reeds bij bet begin 
dier .oef,ening ongesteld was, omdat de ervaring 

· 1eert, dat in.dien pleuritis ontstaat·tengevolge 
van kouvatten, de eerste yerschijnselen van 
cleze ziekte zich eerst eenigen tijd na dat kou
vatten voordoen en in geerr geval· binnen een 

. half uur na deze schadeli5ke inwerking; 
dat uit niets is gebleken, dat op de· koude 

rillingen en pijn in den mg en in de zijstreek 
waardoor Hoft volgens bedoelde verklaring 
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van den arts Sikkes op 10 en 17 December 
1914 werd bevangeri, eene pleuritis is gevolgd 
en die verschijn.selen dus evenmin eene ·-aan
·wijzing geven omtrent het tijdstip van ontstaan 
van de later geconstateerde pleuritis.; , 

dat voorts uit de door den arts Sikkes ver
strekte inlichtingen zou kunnen worden opg~
maakt dat de pleuritis van tuberculeusen aard 
is geweest, daar de ontsteking van buikvlies en 
buikingewanden,, welke zich volgens verklaring 

genoemden Minister in do Nederlandsclie Staati
·courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift za1° worden gezonden · aan den Raad. 
van State (Afdeeling voor ·de Geschillen -van 
Bestuur) en aan den Militairen Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1916. · 
WILHELMINA. 

De.Ministei· van Oorlog, BosB·ooM. 
(Uitgeg. 13 Juni 1916.} 

van dien-arts in directe aansluitirig aan meer· 23 Me:i 1916. BESOHlKKING van den Minister· 
bedoelde ziekte heeft ontwikkeld, in den regel van Landbouw, Nijverheid en Bandel tot 
een rheumatische pleuritis niet compliceeren;. ·nade're uitvoering van art. 2, zesde en 

dat ·derhalve moet worden aangenomen, dat zevende lid, slot, van de Oorlogszeeonge-
de echtgenoot van reclamante is overleden aan valleriwet 1915. 
lichaamsgebreken, niet ontsta·an op een der De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
wijzen bij artikel 32 der ,,Pensioenwet ·voor Handel; 
de landmacht 1902" orrischreven; Gelet op artikel 2, zesde en zevende lid, slot,. 

dat reclamante aan geen enkele andere ·be- van de Oorlogszeeongevallenwet 1915· (Staats
paling dier wet recht kan ontleerien op Rijks- blad n•. 214); 
weduwepensioen ; Heeft goedgevonden : 

Gezien evengenoemde wet; 1°. zijne beschikking van lOJuli 1915, n°.4668, 
Hebben goedgevonden ·en verstaan : afdeeling Nijverheid (afgedrukt in de Neder-

te verklaren, dat de bezwaren van de we- landsche Sf"aatscouran{ van 11 en 12 Juli 1915, 
duwe van den landweerplichtige van het 2de. n•. 160), in te trekken; 
Bataljon Landweer-Infanterie J. Hoft; geboren ·2•. te bepalen; dat <le uitkeering in eens,. 
R. Botter, tegen de afwijzende be;chikking, · wegens totaal verlies van goedereri, bedoeld 
genomen' op hare aanvrage om 'in· het genot in' artikel 2, zesde lid, der genoemde wet, uit
te worden gesteld van Rijks-weduwe]:)ensioeri, gedrukt· in veelvouden van het dagloon, dat. 
zijn ongegrond. elk indivudieel .lid van de bemanning _vau een 

Onze Minister van Oorlog is belast met de zeevaartuig geacht wordt voor de toepassing 
u.itvoerlng van' dit Besluit dat in het Staats- . van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 te ver
b/ad en tegelijk met· het rapport van Onzen dienen, zal bedragen voor: 

Op handelsschepep •. Op visschersschepen. 

a. Zeilzee-- ,, 
' 'visschersvaartui- b., ZeHzee: Schepen·van Schepen van · gen van rneer dan 

RANG. rneer dan· 400 r,egister- 40 ton (2,83·M3.) 
"l;isschersvaartui-

400 register- tonneµ bruto- bruto-inhoud en gen van 40 ton 
alle door een (2,83 M3.) bruto -tonnen· bruto- inhoud krachtwerktuig 

· inhoud: of rilinder. voortbewogen 
'inhoud · en d~ar 

·zeevisschers- beneden. 
.vaartuigen .. 

' 
,. 

Het dag!oon: Het dagloon: Het dagloon: i:Iet aagloon: 

Schippers:. 125 X 75: X.· 50 X ( 30 •X' 

Stuurlieden 
., 

100., 75 40. 30 .. X X X X ., 
.' 

Machinist'en ·, . 100 x· 75 X 40 x: C 30 X ,. .. 
Overigen 

, .. , 45 x· 45 X 40 X 30 X 

's-Gravenhage, 23 Mei "1916. 
Voor d~n Minister; 

De_ Secreta~is-Generaal, VERSTEEG. 



265 23-26 ME I. 1916 

·23 Mei 1916 .. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog, betroffen·de 'de toepassing van 
de· artikelen 10 · en 22 der · wet• van den 
23sten Mei 18911 .(Siaatsblad n°; 128), hou 
dende bepalingen 'ter uitvoering ·van arti
kel 187 der .-Groiidwet. · 

Ingevolge de artt.' 10 en· 22 van de wet van 
,den 23sten Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), heeft 
in bet gebied, hetwelk in staat van oorlog of 
•in staat vari beleg is verklaard, -ll.et" militair 
.. gezag de bevoegdheid politieverordeningen en 
verordeningen en keuren van ·waterschappen, 
·veenschappen en -veenpolders vast te stellen en 
te wijzigen. Mitsdien kan, indien in bet voor
·noemde gebied vaststelling of wijziging van 
eene zoodanige verordening noodzakelijk is, 
zulks steeds door bet militair gezag geschieden·, 
ook al wordt bij die vaststelling of wijziging 
geen militair belang betrokken geacht. Het 
militair gezag behoort echter geeri ·maatregelen 
·van wetgevenden aard te nemen, tenzij bet 
militair belang zulks eischt, of bet orgaan van 
·bet _burgerlijk gezag, dat in gewone omstan
digheden tot bet nemen van den· maatregel 
bevoegd zou zijn, zulks verzoekt. Aan zoo
danige verzoeken van het burgerlijk gezag be
hoort zoo spoedig mogolijk gevolg te worden 
gegeven, voor zoover bet militair.belang zich 
daartegen niet verzet. lGem.-stem.) 

24 Mei 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat de voorwaarde v:oor het oprich_ten· van 
eeri .exportslachterij ,,dat al" bet voor ,den 
aanvrager ·bestemde · en per spoor aange

. voerde vee onmiddellijk na aankomst op 
bet stationsemplacement vandaar worde 
weggevoerd" niet mag word(ln gesteld, aan
gezien zij niet strekt ter tegemoetkoming 
aan bet bez"'.aar van bet gevaar, de schade 
of den hinder van 'de inrichting zelve te 
duchten. · · 

. WIJ WILHELMINA, ENZ: 

Beschikkende op ·bet bcroep, ingesteld door 
B. Gosschalk to Wijhe togeh · het besluit van 

, Burgemeester en Wethouders dier geineente 
van 30 Augustus 1915, n°. 14,- waarbij aan 
hem en zijne reohtverkrijgenden voorwaardelijk 
-vergunning is verleend tot bet oprichten van 
eene exportsfaohterij op bet percael kad. bekend 
gemeente Wijhe, Sectie F n°. 2385; 

Den Raad ·van_ State, Afdeeling voor de Ge
schillen · van· Besti:mr,. gelioord, advies -van 
-10_Mei·l916, no. 124;· 

Op de v6ordraoht, ;van· Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Mei 
1916, n°. 366 H, Afd, A.; -

0., dat,bij bovengemeld besluit de vergunnirig 
is verleend onder een aantal vooi'waarden, 
·waarvan die- ,onder i: ~n · j. luideii als · volgt : 

i. dat stieren en kalveren nimmer op het 
terrein sectie F ii0 • 2385 in de open lucht mogen 
-verwijlen; doch uitsluiteild iU: de daarvoor be
stemde ;tallen, ,vaarvan aah ~le west- en aari 
de zuicfzijde de deuren eit ramen gesloten 
moeten . zijn zoodra zich ·eenig · vee daarin be'
vind t; 
· j. 'dat- al het voor den aanvrager bes~emde 

en per spoor aange'voerde vee onmiddellijk na 
aankomst op hot·stationsemplacement va11daar 
,vorde weggevoerd-; -- . 

dat B. Gosschalk v~h·het besluit van Burge
meester 011 Wethouders bij Ons in bin;oep is 
gekomen op g;ond dat hij zich door de voor
waarden" onder -i. en j. bezwaard gevoelt ; 

,O. aangaande de voorwaarde onder i., tlat 
voor het ·stellen daarvan met bet oog op den 
pfaatselijken toestand geene noodzakelijkheid 
bestaat; 

0. aangaande ·de voorwaarde onder j., dat 
deze voorwaarde ni~t had mogen warden 
gesteld, aangezien zij •niet strekt ter tegemoet
koming aan het bezwaar vari liet geva~r, de 
schade of -den hiuder van de inrichting. zelve 
te duchten; 

Gezien· de Hinderwet ; 
Hebben goedgevouden en verstaan : 

met hand.having voor het overige van het 
:besfreden besluit, de'aan cie daarbij verleende 
vergunning onder· i. en j. verbbnden voor
waarden te doen vervallen ; 

met l,epaling wijders dat· de inrichting moet 
zijn · ·voltooid en: in werking gebraeht binnen 
een jaar na de dagteekening van dit besluit. -· 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast, enz. - · ,(A .. B.)°, 

2B Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van bier. S. 195. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Overwegende, dat het in; bet belang va·n den 

-Staat noodig is, 'den uitvoer van-- bier te vers 
·bieden·; 

, ·Gezien de wet :van •3 Augustus 1914 (Staats
blad ii0 ::344); :: 

Op de voordracht van- Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien·-- en' van Landbotiw, 
Nijverheid en Handei vari 20 Mei 1916, Kabi'
net Litt. -F72-; 

Den Raad •van State·. gehoord .(ad vies van 
-23 Mei 19'1.6,. n°:: 26):; - · · · 

Gezien -het · nader rapport van Onze vo-or~ 
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noemde Ministers van 25 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. H75 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
,palen : 

Eenig artikel. 
De uitvoer van bier is verboden van den 

dag der afkondiging van dit .Besluit. 
W_ij hehouden Ons voor dit verbod tij~elijk 

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 bet Staats
:/Jlad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
.zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Mei 1916. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Oorlog, 
BosnOOM. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
JJe 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

PosTTIUMA. 
(Uitgeg. 27 Mei 1916.) 

26 Mei 1916. BESLUIT, houdende vrijdom van 
den accijns voor zout, benoodigd in in
richtingen tot bet verpakken van voor 
het buitenland bestemde goederen. S. 196. 

WrJ WILH.KLMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

,Financien van 3 Mei 1916, n°. 101, Accijnzen ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

16 Mei 1916, n°. 27) ; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 Mei 1916, n°. 67, Ac
djnzen; 

Gezien. artikel , 74, letter h der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n•. 227), zooals 
deze luidt krachtens de wet van 10 December 
1915 (Staatsblad n°. 493) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be_
. palen: 

Art. 1. Voor het zout, benoodigd _in in
richtingen tot het verpakken van goederen 
die in hoev;eelheden van ten minste 500 kilo
gram tegelijk naar het buitenland worclen ver
zonden, worclt vrijdom van accijns toegestaan. 
De vrijdom wordt verleencl zoowel voor·-ruw 
als voor geraffineerd zout. 

. 2. De, vrijdom wordt niet genoten. voor 
pakkerijen die gevestigd zijn in een panel, dat 
gemeenschap heeft met of grenst aan eene 
zoutziederij of een. panel waarin voor een -an
deren tak van nijverheid, zout ll_let vrijdorn 
van. accijns ka,n worclen ingeslagen. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van. Financien onder de noodige voorzieningen 
afwijking van deze bepaling toelaten. 

3.' Hij, die den .vrijdom verla ngt, levert bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente 
waar de pakkerij gelegen is, tegen bewijs, eene 
onderteekende aangifte in van de panden, waarin 
bet bedrijf wordt uitg~oefend,. met opgave van 
kadastrale rnctie en nummer. 

Hij stelt, ten genoegen van dien ontvanger 
zekerheid voor den accijns van bet zout, dat 
door hem zal wo.rden ingeslagen. 

4. Onverminderd het bepaalde omtrent in• 
slag van buiten's lands of uit entrepot, kan 
het zout, bij hoeveelheden van ten minste 
100 kilogram worden· ingeslagen uit eene zout
ziederij of uit eene bergplaats onder krediet 
·van een handelaar. 

5. De uitslag van bet zout uit bet entrepot, 
de zoutziederij of de bergplaats en.de inslag in 
de pakkerij geschieden met vervoerbiljet, door 
den afleveraar ·bij onderteekende aangifte, aan 
te vragen bij den ontvanger ten wiens kantore 
zijr:e accijnsrekening wordt gehouden. 

Die aangifte vermeldt : ' 
a. den naam en bet beroep van Jen afleveraar; 
b. het panel, waaruit het zout zal worden 

afgeleverd ; 
c. de soort en de hoeveelheid van het zout ; 
d. het vervoermiddel ; 
e. den naam en het beroep van den ont

bieder; 
f. bet panel, waarip. de inslag, zal geschieden, 

met opgave van gemeente en kadastrale sectie 
en nummer. 

De ontvanger vermeldt in bet vervoerbiljet 
den terrnijn, binnen welken de inslag moet 
plaats hebben en den terrnijn, binnen welken 
bet vervoerbiljet behoor lijk afgeteekend ten 
kantore van afgifte moet zijn ternggekomen. 

6. De inslag van het zout geschiedt onder 
toezicht van ambtenaren. Zij vermelden de 
ingeslagen hoeveelheid op bet vervoerbiljet en 
leveren bet daarna in bij den ontvanger dei: 

, accijnzen over de gemeente waar de inslag heeft 
plaats gehad. 

7- Ten k:mtore van den in het vorig artikel 
bedoelden ontvanger wordt met den vrijdom

. genietende eene reli:en'ing gehouden. 
Onverminderd bet bepaalde bij de artikelen 

9 en 10, wordt deze rekening gedebiteerd voor 
de vo!gens het vorig artikel ingeslagen hoeveel
heden zout, en gecrediteerd voor de hoeveel
beden die zijn gebruikt voor de· verpakking 
van de op den voet van artikel 11 van dit besluit, 
naar bet buitenland uitgevoerde goederen. 
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De crediteering geschiedt dadelijk na den 
uitslag. Komt' het document binnen den daar
voor gestelden tijd niet of niet geheelgez~iverd 
-terug, dan wordt de accijns van de geheele 
l)artij of van het ontb_rekende gedeelte dad~lijk 
ingevorderd. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, mits voor
zien van een schriftelijke machtiging van den 
ontvanger of inspecteur, om de hoeveelheid 
zout, aanwezig in de pakkerij, op te nemen. 

9. Wordt er meer zout gevonden, dan er 
volgens de rekening aanwezig moet zijn, dan 
wordt de rekening voor. het meerdere gedebi
-teerd. 

W ordt er minder zout gevonclen, dan er 
volgens de rekening aanwezig moet zijn, clan 
wordt de rekening gecrediteerd voor het on
derwicht, nadat de accijns ten bed rage van f 3 
per•-100 kilogram daarvan is ingevorderd. 

10. Na afloop van iedere opneming wordt 
de rekening afgesloten _en de aanwezige voor
raad op het debet der nieuwe rekening over· 
gebracht. 

,De vrijdomgenietende wo_rdt uitgenoodigd 
de afsluiting mede te bekrachtigen. 

Meldt hij zich niet binnen acht dag!)n na 
het ·ontvangen der uitnoodiging uan, dan sluit 
de ontvanger de rekening eenzijdig af. 

Abuizen in eene afgesloten rekening kunnen 
a Ileen met machtiging van Onzen Minister van 
Financien worden hersteld. 

11. In de aangifte, bedoeld bij artikel 120 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblacl n°. 38), wordt zoowel het gewicht 
der goederen als het gewicht _van het bij.de 
verpakking gebezigde zout vermeld. 

Het is verboden het gewicht te hoog aan te 
geven; verschillen van niet meer dar: vij f ten 
honderd van: hetgeen is aangegeven, worden 
niet als overtreding van dit verbod beschouwd. 

12. De ambtenaren belast met de verificatie, 
zijn bevoegd van het zout, gebezigd voor de 
verpakking der ten uitvoer aangegeven goede
ren monsters te nemen. 

De vrijdomgenietende is gehouden de daar
voor benoodigde emballage te verstrekken. 

Blijft hij in gebreke, dan wordt daarin op' 
zijn kosten voorzien. 

13. De vrijdomgenietende is verplicht bij 
ambte[ijke opnemingen de noodige werklieden, 
werktuigen, zakken en weegtoestellen met ge
wichten kosteloos te verstrekken. 

Het slot van het vorig artikel is ten deze 
toepasselijk. 

14. In geval van verplaatsing, staking of 
overgang van het bedrijf, kan cle inspecteur 

der accijnzen toestaan, dat het nog in de pak
kerij aanwezige zout, ter voorkomh:g van de 
invordering van den accijns, wordt overgebracht 
naar een andere pakkerij of naar een vrijdom
bergplaats of op rekening van den nieuwen 
verkrijger wordt overgeschreven. 

15. Bij gebleken misbruik of poging daartoe 
kan door Ons, den Raad van State gehoord. 
aan den gebruiker van de pakkerij, voor een. 
bepaalden of onbepaalden tijd de bevoegdheid 
ontnomen word~n om zout met vrijdom van 
den accijns in te slaan_. _ 

De accijns van den voorraad, die volgens 
de rekening in de pakkerij aanwezig is, zal 
binnen een door Onzen Minister van Financien 
te bepalen termijn worden ingevorderd, voor 
zoover de rekening niet op andere wijze is 
aangezui verd. 

Onze Minister van J!'inancien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblacl zal worden geplaatst en ,~aarvan 
afschrift zal worden gezouden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Mei 1916.. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, ANT. v. GIJK. 

(Uif.qeg. 10 Jun('l916.) 

26 Mei 19lfi. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van den accijns voor zout, 
gebezigd ten dienste van het zuiveren en 
drogen van lucht in koelhuizen. S. 197,' 

vVIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van. Onzen l\'1inister. van 
Financien van den 3den Mei 1916, n°. 100, 
Accijnzen; 

Den Raad van State gehoor,l (advies van 
16 Mei 1916, n•. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden . Minister van den 22sten Mei 1916, 
n•. 68, Accijnzen; 
- Gezien artikel 74, letter i der wet van 

27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), zooals 
deze luidt krachtens de wet van 10 December 
1915 (Staatsblacl n°. 493); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig _ artikel. 
Voor het ruwe zout, gebezigd ten dienste 

van het zuiveren en drogen van lucht in koel
huizen, wordt vrijdom van aceijns toegestaan. 

Op dezen vrijdom zijn de bepalingen der 
artikelen 3 tot en met 13 van Ons bcsluit van 
19 Augustus 1898 (Sfaatsblad n°. 202) toepas
selijk, met dien verstande, dat de houd.ers van 
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koelhuizen met 'trafikanten ·en die·inrichtingen J 

zelve met .trafieken worden gelijkgesteld. · . 
Onze Minister van -Firiancien· is .belasf· met 

de ultvoe'ring van dit besluit,' hetwelk iri -het 
Staatsblad • zal -- wo'rden geplaatsi;" en -waarva'n 
afschrift zal worden gezonden aa'n den :Raail 
van State. 

's-Gravenhage, den 26sten ·Mei 19'16 .. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Financien, · ANT. VAN"GIJN: 
(Oitgeg. 10 Jun_i 1916.) 

26 Mei 1~16. BESOHIKKING· van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en 'Handel tot 
vaststelling van letterteekens, dhi"door zee
of· kustvi~schersvaartuig_en m~eteri · worden 

·gevoerd. · 
De Minister van Landbouw, Nijverlieid en 

Handel" 
Geli op art.· 7 der Visscherijwet (wet van 

6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 66) en op art. 8 van het Koninklijk"besluit 
van 12 •Juni 1911 (Staatsblad n°; 144);-betref. 
fende de registers· voor de zee- en kustvis
schersvaai:t11igen en het voeren vnn -letter
teekens en . nummers door de kustvisschers
vaartuigen, gewijzigd , bij Koninklijk besluit 
van 5 Februari 1912 (Staatsblad no. 53) ; 

Heeft goedgevonden : . " 
te 'bepalen, dat door de· zee- ·en kustvisschers

vaartuigen,· teh~is ·behoorende te Steenbergen, 
moet worderi · gevoerd het letterteeken S. T. B. 

en voor die tehriis behoorende te Ooltgens
plaat, het lettert"eeken 0. P. 

·•s Gravenhag~, 26 ·Mei 1916. 
· Voor den Minister, 

IJe Sec,·etaris-Generaal, VERSTEEG. 

27 Mei 1916. WET, tot verklaring van ·het 
· .-algemeen nrit-der onteigening- van -efgen

dommen, noodig voor het aanleggen van 
-strateri en pleinen en -het verkrijgen van 
aangrenzend bouwtetrein : te' Hoogezand; 
s:119s; - · 

27 Mei 1916, · WET, tot be:Stendiging van den 
staat van beleg. S. 199. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alz;o Wij in overweging genomen hebben, 

dat i:i·et \vei:ischelijk is, den Staat :viin- Beleg; 
verklaard bij Ons Besluit van 8 ,-Juli 1915 
(Staatsblad n°. 308) te ·doen voortdureri; 

Gelet op artili:el 5 van de Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad ·n°. 128); · · :•· ·.·. c:; 

··zoo is ·het, dat Wij,· den Raad v~n State, eriz; 

Eenirj artikel.'-: 
De Staat · ~an Beleg,·, verkiaard bij Ons 

Besluit van 8 Juli -1915 (Staatsb'laa n°. 308)", 
wordt' bestendigd. · 

Lasten en bevelen, enz. -
Gegeven te 's-Gravenhage, den -27 Mei 1916". 

. WILHELMI~A.· 
' IJe Ministe'r van 0~rlo,q,- ' BosBOOM. 

De Mi~{ster van ·Bui_tenlandsche Zakeii', 
'.J. LOUDON. ' 

JJe -Minister van Justitie, B.' .ORT. , 
De 'Min. van ·staat,· ,Min. vdn ·Binnenl.-Zake)i, 

Ookr v. D, LINDEN. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET:. 
IJe M iniste~ van. Fina,icil!n, ' ANT, VAN Gr.JN -
IJe Minister vaii Watersfaat,· C. LELY •. -

JJe Min. ·van Landbouw, Nijverheid en Handel;' 11 

' POSTHUMA. ' 
De Minister van Koloniiin, TH. B°. PLEYTE. 

(Uitjje'q.' 15°Juni 19i6.) 

27 Mei 19113. :WET, tot bestendiging van den 
staat van beleg. S. 200. 

WIJ.WILHELMINA, ENZ ... doen.te weten: 
Alzoo Wij in 'overweging genomen hebben; 

dat' het wenschelijk is, den· Sfaat' van Beleg, 
verklaard bij Ons Besluit van 3-1 ·Juli 1915 
(Staatsbiad· n°. 361), te doen voortduren; · ' 

Gelet op art. 5 van de·· Wet' van 23. Mei 
1899 ( Staatsblad · n °; i 28) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, eni. 
· Eenig artikel. 

"De Staat van -Beleg, verklaard bij Ons Be, 
sluit van 31 ,Juli: 1915 · (Staatsblad n°. 361); 
wordt bestendigd_. · · · · 

Lasten en beveleri, eiiz .. 
''Gegeven-te·•s-G~avenhage, den 27 Mei-1916. 

- WILHELMINA.',. 
IJe Minister van 0o1·log,· ·' BoSBO0M. 
. -De Minister van Buitenlandsche Zake;.:; 

. . ··' J. LOUDON.· 
IJe Minister van-'-Justitie, ·B. tlRT. 
De Min. van Sta'at, Min. -van· Binnenl. ZakeJi, 

. CORT V. D. LINDEN. 
De Minister va,; Ma;·ine, J: J. "RA];lBONNE'l': 
De":Ministe,· van Financie.n. ANT. VAN GI:iN'. 

. De Ministe,· van' Walerstaat;.· c.· LELY. 

De Min. van Landbouw, -Nrjverheid en H(rn'd~l; 
. POSTHUMA ... 

IJe Minister van Kolonitn, - . TH. -B;- PLEYTE; 
(Uitgeg. 15 ·Juiii 1916.) · 

27 Mei 1916. WET, ·tot bestendigirig van den 
staat van beleg. S. 201. i 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
·Alzoo Wij iri over~egin1('genomen hebberi; 
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dat het wenschelijk · is, den Staat van Beleg, 
'\'.B;kiaard bi} Ons Besluit.,van. 20 Augustus 
1915 (Staatsblad n°. 375), te doen voortduren; 

,Gelet op art. 5 v;m de wet van 2.3 Mei 1899 
(Staatsblad n °. 128) ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van ·state, enz. 
Eenig. artikel . 

. D~ Staat van Beleg; verklaard bij Ons .Be
sluit. van 20 Augustus 1915 (Staatsblad n°. 
375), wordt bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
, Gegeven te ·~-(h~venh;ge, den 27 Mei l9lll. 

, . . WILHELMINA. 

. De Minister .van Oorlog, BosnooM. 
De Minister ·van_ J]uiteiilandsche Zaken, 

. J·.· LOUDON, , 
De Minister van Justitie, · lf ORT'. 
J?e. Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

. CORT V. D.- LINDEN. 

27 Mei 1916. WET, tot bestendiging van den 
staat v~n bel~g. S. 203. · 

WrJ WILHELMINA, Eiofz .. doen te weten ; 
Alzoo. Wij in·overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk 'is den Staat van Beleg, 
':erkl:,iard bij. Ons .Beslµit van 23 O.ctober 1915 
(Staatsblad n°. 437), te doen voortduren ; . 

· Gelet op artikel 5 der wet van .::l3 Mei 1899 
(Staatsblad no. 128); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad. va~ State, enz. 
Eenig artikel. 

De Sta,it van Beleg, verklaard bij Ons Besluit 
van 23 October l9i5 (Staatsblad n°. 437), wordt 
bestendlgd. · 
'· Lasten ·en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Mei 
1916. 

WILHELJ\HNA. 
De Minister van_ Oorlog, Bosno OM . 

De Minister van Marine, i_·J. -R.A.MBONNE'l', . De 11[in,.van Buitenlandsc~eZaken,.J. LOUDON., 
De Minister van Financil!n, A.NT. VAN G.rJN. De .Minister van ,fostitie; B. ORT. 
i/e Minister van Wafer;taat, 0. LELY. ·. De Min. v. 8/aat, Min. v. Binnenlandsche Zaken, 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,. CoRT v. D. LINDEN.• 

PosTHUMA, · De Mi1{ist~r vari Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister van· Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitge_q. 15 Juni 1916.) 

27 Mei 1916. WET, tot bestendiging van den 
staat van beleg. S. 202. · 

. WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo wij in overweging '.geno~en hebben, 

dat het wenschelijk is, den .Staat van Beleg, 
verklaard bij On~ · besluit van ·1it S~ptember 
1915, (Staatsblad n°. 393),.te.doen voortduren; 
. Gelet op art. 5. van de wet van 23 M~l 1899 

(Staatsblad n°. 128); .. 
, Zoo is het, d.at ·Wij, den Raad van State, enz. 
. ._ . Eenig artikel. ' 
.:O.e Staat van Beleg, verkiaard bij Ons be-

sluit van 13 September -1915, (Staatsblad n°: 
393), wordt bestendigd. · · · · 

Lasten en bovelen., enz. 
.. Gegeven te 's-Gravenhage, den 27 Mei 1916. 

WILHELMINA ... 
De Minister van .Oo1·log, BosBooM.' 
De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LOUD.ON, 
· · · De Ministe; van,Justitie, B.' ORT.' 

De ~'lfin. ·van Staat, Min. ~an Binnenl. Zaken, 
Co«T v. D. LINDEN. 

De. Minister van Marine, ,J. J. RAMBONNET, 
De Minister van li'inanciiin, ANT, VAN GrJN. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
De Min. va1; Landbouw, ·Nijve1"7,eid en Handel, 

' . · POSTHUMA,, . 

De Minister-van. Kolonien; TH. l?, PLEYTE. 
(Uit_qeg. 15 Juni 1916.) 

De Minister van. Financien, 'ANT. VAN Gr.iN. 
De Miriister va~ Waterstaat, 0. LELY. ' 
De Min. van L'andbouw,' Nij1:erheid en Handel, 
. ' . POSTHUJl1A. ' 

De Minister i·an Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
· · · · (Uitgeg. 15.Juni 1916.) 

. I . 

27 Mei 1916. WET, tot nadere voo'rzieriing 
omtrent de afschrijvingen 'ten laste v:ai{ 
I:iet Staatsbe.drijf der Artillerie-Inrichtin
gen,- ·s, 20!1, 

~7. M~i 1916 .. WET, tot aanvulling van art. 37 
der L;i,'ndw:eerwet, · S. 205. · 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1915/16, n°. 317, 1-4. 
. ,Hand. id. 1915/16, bladz. 1986. 
·Hand. ·1• Kamer .19.15/16, bladz . . 428, 433 . 
. Wr,r WILHEJ;,MlN A, ENZ ... , doen te weten : 
Alzoo Wij in. overweging genomen hebben, 

ci.at h_et wensch~lijk is ,ten opzichte van som
mige categorieen van v:rijwillig dienenden bij
zondere regelen te .stellen in zake vrijdom van 
i'andweerplichte'n; · 

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

· In artikel 37 · der Landweerwet (Staatsblad 
!Y0l, n°. 160), aangevuld hij de wet van 27 April 
1906 (Staatsblad n°. 73), gawijzigd bij de wet 
van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°i 187), aange_ 
vuld ~n gew1jzigd bij de wet van 30 Decem. 
ber 1909 ( 8faatsblad n °. !121) en . nader aange
vuld en gewijzigcl. bij de . wet van 28 · April 
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1913 (Staatoblad no. 148), wordt tusscben het 
vijfde en het zesde lid een nieuw lid ingevoegd, 
luidende als volgt: 

Mede wordt terstoncl ontslagen de dienst
plichtige, die behoort tot ·eene der door Ons 
aan · te wijzen categorieen van vrijwillig die
nenden en na het volbrengen van een dienst
verband van ten minste vijf jaren ontslag uit 
den vrijwilligen dienst verkrijgt, voordat ·zijn 
landweerdiensttijd is ·volbracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Mei 1916. 

WILHELMINA. 
De 1liinister van Oorlog, BosnooM. 

De Minister mn Slaat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 30 Mei 1916.) 

27 Mei 1916. WET, betreffende bijzondere 
maatreirelen met betrekking tot de lichting 
1917. s. 206. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/16, n•. 354, 1-4. 
·Hand._ id. 1915/16, bladz. 1986. 
Hand. 1 ° Kame,· 1915/16, bladz. 428, 433. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bijzondere maatregelen met betrekking tot 
de lichting der militie van 1917 noodig zijn; 

Zpo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met afwijking van de bepalinge_n 

der Militiewet geldt ten aanzien van de in
geschrevenen voor de lichting der militie van 
1917 het bepaalde in de volgende artikelen. 

2. De opening der tweede zitting van den 
militieraad heeft zoov·eel vroeger plaats dan 
het daarvoor in art. 45, tweede lid, der Mili
tiewet aangewezen tijdstip als door Ons wordt 
noodig geacht. 

3. De loting, bedoeld in art. 62 der Mili
tiewet, ·wordt niet gehouden. 
- 4. Alle ingeschrevenen zijn bestemd om bij 

de militiecte worden ingelijfd, uitgezonderd zij: 
1°. die voor den dienst bij de militie on

geschikt zijn bevonden ; 
2°. die bij onherroepelijk geworden uitspraak 

. voorgoed of tijdelijk van den dienst zijn vrij
gesteld; 

3°. die bij onherroepelijk geworden uitspraak 
hetzij voorgoed, hetzij voorloopig van den 
d·ienst iijn ·uitgesloten. 

5. De termijnen betreffende het aanvragen 
van· vrijstelling, de tijd van de inlijving en 
hetgeen verder op de inlijving betrekking heeft 
of daarinede verband houdt, worden, voor zoo
veel no"odi_g, nader Joor Ons of door de door 
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Ons aan te wijzen autoriteit .geregeld, met af
wijking, desvereischt, van de· geldende wette
lijke voorschriften. 

6. Deze wet treedt in Werking met ingang 
van den dag, volgende op dien, waarop zij i& 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Mei 1916. 

W lLHELMIN A. 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Ministe,· van Marine, J. ,J. RAMBONNET. 

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

(Uit_qe_q. 31 Mei 1916.) 

27 Mei 1916. WET, tot aanvulling van de 
Landstormwet. S. 207. 

Bijl. Hand. 2e Kamer l\ll5/l6, 11°. 355, 1-4. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 1986. 
Hand. le Karner 1915/16,_ bladz. 427, 433. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, nadrukkelijk te doen 
uitkomen, dat tot den landstorm be.boorende 
dienstplichtigen, die niet voldoen aan een op
roeping voor den werkelijken dienst, vallen 
onder de toepassing van de militair'e straf- en 
tuchtwetten ; · 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 13 der Landstormwet (Staats

blad _1913 n°. 149), aangevuld bij de wet van 
11 Juni 1915 (Sfaatsblad n°. 242) wordt opge
nomeu een nieuw, vierde lid, luidende : 

4. Op den tot den landstorm behoorenden 
dienstplichtige, die niet voldoet aan eene op
roeping voor de'!'.! werkelijken dienst, is van 
toepassing het Crimineel Wetb0ek voor het 
krijgsvolk te water, zoo hij werd opgeroepen 
voor den werkelijken dienst bij de zeemacht, 
eh het Crimin eel W etboek voor het krijgsvolk 
te lande, zoo hij werd opgeroepen voor den , 
werkelijken dienst bij de landmacht. 
· 1n dat artikel wordt · het cijfer 4, geplaatst 

voor het tegenwoordlge vierde lid, vervangen 
door het cijfer 5. ' 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 'Mei 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Bosno011'1. 
JJe JYiinister van Marine, ,]. J. RAMBONNET. -

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
. ()QRT V, D. LINDEK, 

(llit,geg. 6 Juni 1916.) 
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27 1Wei HJ16. · WET, tot het aangaan van 
oene geldleening ten name en ten laste 
van Nederlandsch-Indie.' S. ·20s. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

· dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
tende schuld eene geldleening ten name en 
ten laste van N ederlandsch,Indie aan te gaan ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 0mm Minister van Kolonien wordt 

gemachtigd tot het te gelde maken van scbuld
bewijzen ten name en ten laste van Neder
landsch-Indie, tot een bedrag van nominaal 
tachtig millioen gulden, gesteld aan toonder, 
met eene rente van vijf ten honderd 's jaars. 

2. (1) De kracbtens deze .wet uitgegeven 
schuldbewijzen zullen tegen hunne nominale 
waarde op 1 Mei van ieder jaar na mm tot 
een bedrag van ten minste een veertigste van 
het geleende aflosbaar worden gesteld. 

(2) Tot 1 Mei 1921 zal de leening niet vat
baar zijn voor conversie en zal de jaarlijksche 
aflossing het een veertigste van het geleende 
niet te boven gaan. 

(3) De aflosbaar te stellen schuldbewijzen 
zullen telken jare bij loting, in de ·maand 
Maart in Nederiand te houden, worden aan
gewezen. 

(4) De aflosbaar gestelde , schuldbewijzen 
zijn betaalbaar te Amsterdam. te Batavia en 
zoo noodig in verdere, in Neclerland door 
Onzen· Minister van K.olonien en in Neder
landsch-Indie door den Gouverneur-Generaal 
aan te wijzen plaatsen. 

3. (1) De voorwaarden van de tegeldema
king der •Schuldbewijzen en de regeling van de 
uitloting wordeh, vour zoover dienaangaande 
bij deze wet geene bepali_ngen zijn gegeven, door 
Onzen Minister van Kolonien· vastgesteld. Van 
de tegeldemaking wordt eene rekening aan: 
gelegd die, na door de Algemeene Rekenkamer 
in Nederland te zijn opgenomen en gesloten, 
aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

(2) De schuldbewijzen worden v66r de 
uitgifte door de Alge,neene Rekenkamer in 
N ederland geregistreerd en van een bewijs 
dier registratie voorzien. 

(3) De afgeloste schuldbewijzen worden ter 
vernietiging bij - de Algemeene l:lekenkamer 
in N ederland overgebracht. 
· 4. (1) De rente is betaalbaar op halfjaar• 

lijksche coupons, verschijnende 1 Mei en l No
vember. Zij loopt niet verder clan tot aan den 
dag, waarop de schuldbewijzen aflosbaar zijn. 

(2) De coupons zijn betaalbaar te Amster
dam, te Batavia en zoo noodig in verdere, in 

Nederland door Onzen Minister van Kolonien· 
en in Nederlandsch-Inclie door den Gouver
neur-Generaal aan te wijzen plaatsen. 

(3) Voor de betaling buiten Nederlaudsch-• 
Indie, kan door Onzen Minister vau Kolonien 
aan de met die b.etaling belaste bankiers eene· 
provisie worden toegekend van ten hoogste
een achtste ten honderd over het nomiuaal 
bedrag der door hunne tusschenkomst uitbe
taalde coupons. 
· 5. Ingeval van uitgifte rechtstreeks door· 

Onzen Minister van Kolonien wordt aan de 
bankiers,' de makelaars in effecten en de com-
missionnairs iu effecten, door wier tusschen
komst inschrijvingen voor deze leaning worden• 
ingelevcrd, over het nominaal bedrag d~r aau 
hen toegewezeu schulclbew\jzen, wuarvoor het. 
verschuldigde wordt g-estort, eene provisie van 
ten hoogste een vierde ten honderd toegekend: 
en bij de storting verrekend. In di t geval' 
wordt mede aan de bankiers, van wier kan
toren voor bemiddeling bij de ui tgifte, het·. 
in ontvangst uemen van inschrijvingen ·en, 
stortingen en de afgifte der schuldbewijzen, 
wordt gebruik gemaakt, over het nominaaJI 
bedrag der door hunne tusschenkomst uitge
geveu schuldbewijzen eene vergoeding vau ten, 
hoogste een vierde ten honderd te goed gedaau .. 

6. Het recht tot opvordering vau het ka-
pitaal der aflosbaar gestelde stukken verval i,
tien jareu na den eersteu dag, waarop ziji 
aflosbaar zijn. 

7. Voor de voldoening van rente eu af-
lossing wordt het benoodigde bedrag op de
begrooting van N ederlandsch-Indie uitget.rok-
ken. 

8. De biljetten van inschrijviug, de bewij
zen van toewijzing, de schuldbewijzen, alsmede
de coupons van deze leening, zijn vrij van. 
zegelrecht 

9. Deze wet treedt in Nederland en in, 
Nederlandsch-Indie onderscheidenlijk in wer
king met iugang van de!'1 dag na dien harer
afkondiging ter eene en ter andere plautse. 

10. Deze ·wet kan wordeu aangehaald als
,,N ederlaudsch-Indische Leeningwet 1916." · 

Lasten eu- bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 27steu Mei, 
1916. 

WlLHELclil~A-

De Minister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE •. 

De Minister van Financilin, AN'l'. v AN Gr JN -

(Uif.qe,q. 3 Jun'i 1916.), 
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27 Mei 1916. .WET, houdende aanvulling van 
de . wet van· :n December 1915 (Staatsblad 
n•. 539), houdende aanwijzing. van de in 
1916· in .Nederlandsch-Indie te ontvallgen 
middelen. S. 209. · 

· WrJ WILHELMINA, ENZ ..• do.en te weten: 
Alzoo W.ij in overweging genomen hebben, 

<lat het wenschelijk . is in N ederlandsch-Indie 
over te gaan tot heffing van eene tijdelijke 
suikerbelasting; · · , 

Zoo is het, dat WiJ, den Raad van State, enz• 
Art. 1. Aan -.artikel 1 der wet van .31 

Qecember 1915 (Staatsblad no. 539), houde~d!l 
aanwijzing van de in Nederlandsch-Indie te 
ontvangen middelen, tot· dekking van de uit
.gaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1916, wordt 
toegevoegd : · ' 

16A. Tijdelijke suikerbelasting. · 
.2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na <lien harer afkondiging in 
Nederlandsch~Indie. · · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den _27sten Mei 

1916. 
WILHELMINA: 

De .Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 20 Juni 1916.) 

27 -~Mei 1916. WET, houdende machtiging tot 
het aangaan van verzekeringsovereenkom
sten tegen het gevaar van molest in ver
band . met den tegenwoordigen · oorlogs-
toestand. S. 210. · 

Bijl. Han(l. 2' l(amer 1914/15, n° .. 310, 1-12; 
1915/16, r:0 • 28, 1-2: 

. Hand. id. 1915/16, bladz. 1760-1772, 1790. 
Hm1d. l• Kamer 19i5/16, bladz. 426, 439, 440. 
vVrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

-<lat de tegenwoordige oorlogstoestand de wen
schelijkheid ·heeft doen blijken v;m het ne~en 
van bijzondere maatregelen betreffende _de ver
zekering van zeeschepen en de daarmede te 
ver.voer~n goederen; · . .. 

Zoo is het, dat wtj, den Raad van State, ·enz. 
Art. 1., ( Onze Minister_ van Landbouw, Nij

verheid en. Handel wordt gemachtigd, voor 
d~n Staat "der N~derlanden herverzekerings-.. 
overeenkornsten met N ederlandsche verzeke-· 
raar~ aan te gaan tegen het gevaar van molest 
in verbimd · met den tegeriwoordigen · oorlogs
to.estand, s,cb,ep_en en ·l_arlingen in schepen_ b~c 
t_reffende, mits: 

Jo .. de verzekering, wat aangaat de casco
verzekering, betreft Nederlandsche schepen, 

en_ wat aangaat goederen;: .. betren in n·eutrale 
. schepen zich bevindende goederen, waarbij 
N ederlandschti belapgen zijn bet~_okken; 

2°.- het: risico. va~ den-Staat niet grooter is 
4an negen maal het bedrag :van het risico, 
dat door den ·verzeker_aar voor eigen rekening 
wordt gedragen; 
: 3°. de voorwaarden, waaronder de oorspronc 

kelijke verzekering. wordt gesloten, niet in 
· strijd zijn met do9r den Minister vast te stel
len regelen ; 

4°. de premien van de oorspronkelijke ver
zekering niet lager. zijn dan door den Minister 
vast te stellen. -
, 2. ·Onder ,,Nederl~ndsch schip" in den zin 

dezer wet wordt verstaan elk in Nederland 
thuis· behoorend vaartuig, ten aanzien waarvan 
het voornemen bestaat om het van uit eene 
'Nederlands_che haven b~itengaats te·brengen. 

3. Een vaartuig wordt geacht in N ederland 
thuis te behooren in de. twee na te noemeu 
gevallen: 

I. indien het . kantoor, -waarvoor het vaart, · 
in Nederland is gevestigd ;, 

II. indien he_t in N ederland wo;rdt uitgerust 
en zijne bem;mning voor ten minste de helft· 
nit ingezetenen van Nederland bestaat. 

4. . V oor de· toepassing van deze wet heeft 
de uitdrukking.,,buitengaats brengen" dezelfde 
beteekenis als die, welke daaraan is toegekend 
in artikel I van de :Schepenwet. 

2. Bij .. deze herverzekering zullen gelden 
de volgende bijzondere . bflpalingen : 
· 1°. de vordering van -den .verzekeraar op 
den Staat _zal ten behoeve van den oorspron
kelijk verzekerde bij.voorrecht zijn verbonden·; 

2°. tot het door den Staat vEJrzekerde bedrag · · 
zal eene schaderegeling in der minne alleen 
kunnen geschieden onder_goedkeuring van den 
.i\'[inister. 

3. Indien Nederlandsche belanghebbenden 
bij N ederlandsche schepen . of bij. lading in 
neutrale schepen geen, voldoe~de deirking tegen 
het gevaar van _molest in verband met den 
tegenwoordigcn oorlqgstoestand kunnen vinden, 
is in gevallen, waarin instandhouding van eenige 
scheepvaartverbinding c,f vervoer_ van bepaald·e 
goederen noodzake!Uk ,is, Onze Minister ge
machtigd op door hem te bepalen voorwaarden 
tegen door he~ te. bepalen premien voor, den_ 
S.taat der N ederlanden· als verzekeraar verze-
1,eringsovereen/rnmst~n teg!)n het genqemde 
gevaar ~an te gaan . 
. 4 .. Bij over_ee_nkomsten, als_ bedoeld in arti-

1,:el 1 of artikEJl 3, zal wat de cascoverzekering 
betr;eft, bij ·clen Staat geen grooter bedrag dan 
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twee millioen gulden op een schip mogen wor• 
den verzekerd .. 

5. Onze Minister wordt verder gemachtigd 
. de ingevolge deze wet voor den Staat aange
nomen risico's door herverzekering te dekken. 

6. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

2. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden zullen hebben ·opgehouden te 
bestaan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet, zoomede. de over gang 
tot ·den normaleri toestand worden geregeld. 

7. Deze wet kan aangehaald worden onder 
den naam van: ,,Oorlogsmolestverzekeringswet 
1915". 

LastP.n en bevelen, .enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Mei 

1916. 
WILHELMINA. 

daaruit vervaardigde artikelen is verboden 
van den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden .Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of iri bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit,. dat in het Staats- -
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Haad van State. 

's-Gravenhage, dPn ·21sten Mei 1916. 
WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. V.AN GrJN. 
De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel, 

PO STRUM.A. 
(Uitge_q. 29 Mei 1916.) 

De 1Vlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, · 
POSTHUMA. 

27 Mei 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van sponsen. S. 213. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
(Uitgeg. 7 Juni 1916.) 

27 Mei 1916. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der 
. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915 . 
s. 211. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IIde afdeeling, alsmede het eindcijfer van voor
meld hoofdstuk verhoogd met f 125,000. 

27 Mei 1916. BEsLUIT, houdende wijziging 
van bet verbod van uitvoer van planten
vezels. S. 212. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van uit planten
vezels vervaardigde artil,elen 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 17 Mei 1916, Kabi
net, Litt. IJ 69 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1916, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Or1Ze voor
noemde Ministers. van 26 Mei• 1916, Kabinet, 
Litt.-L75 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Het Eenig Artikel van Ons Besluit van 

20 April 1916 (Staatsblad )1°. 165 ), wordt ge
lezen als volgt : 

De uitvoer van plantenvezels en van alle 

1916. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van sponsen 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 18 Mei 1916, 
Kabinet, Litt. 0 71 ; , 

Den Raad van State- gehoord (advies van 
23 Mei 1916, n". 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. M.75 ; 

Hebben goedgevonde,n en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van sponsen is verboden van den 
dag der afkondiging van dit· Besluit. · 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in. bijzon·dere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem beterft, be}ast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat · in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden g~z~nden aan den .Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oodog, BosBooM. 
De Minister van JJ'inancil!n, ANT. Y.AN GIJN. 
De Min. van Landbouw, Nijjverheid en Handel, 

PosTHUM.A. 
(Uitgeg. 29 Mei 1916.) 

18 
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29 1!'[ei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk·. der Staats
begrcioting voor het dienstjaar 1916. S. 214. 

Bij deze wet wordt een 'artikel_ ingevoegd. 
Tengevolge· hiervan ,vordt zoowel het totaal 

der VIIIste afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 575,000 en daar

. door onderscheidenlijk gebracht op f 4,674,633 
en f 47,20!,728. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1916. S. 215. 

.Bij deze wet wordt. een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der Vlde Afdeeling als het eindcijl'cr van het 
hoofdstuk verhoogd met f 5,000 en daardoor 
onderscheidenlijk gebracht op f 44,907 en op 
f 841,707. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
gin·g van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916 .. 
s. 216. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Terigevolge hiervan wordt het totaal van 

de Xlde Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
g;noemd: hoofdstuk verhoogd met f 82,600 
en daardoor onderscheidenlijk gcbracht op 
f 12,855,980 en f 64,388,746.32• .. 

29 Mei: 1916. WET, tot,wljziging en verhoo
gi~g van ·de begr~otiilg van uitgaven van 
het Staatsmuntbed~ijf voor het dienstjaar 
1916. s. 217. 

29 11fei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van uitgaven van 
het Weduwen- en weezenfonds voor bur• 
gerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1916. s. 218. 

29 Mei 1916. WET, tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dieristjaar 1916. S. 219. 

Bij deze wet worden twee artikelen ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt verkoogd·: 
het totaal ~an d'e Iste Afdeeling met f 250 

en daardoor gebracht op 'f 436,630; 
het totaal van de Vlde Afdeeling met f 100 

en daardoor gebraclit op f 40,007; 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met f 350 

en daardoor gebracht op f 837,057. 

29 Mei 1916. WET, houdende nadere_ bepa
lingen omtrent acdjns op den wijn. s. :&20. 

WIJ WILHELMINA, ~m;: . .' doen teweten: 
Alzoo Wif in o:,erweging gen~rileri hebbe~, 

dat het wenschelijk is, nadere bepalingen om
trent den accijns op den wij.n vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij', den Raad van State, enz. 
Eenig arfikel. . · 

Aan het slot van artikel '7 der ·wet van 22 
Juli 1899, Staatsblad n°. 170, : wordei:t de ',VOOr • 
den: ,,cognac te stokim" vervangen door : 
cognac te stoken of azljn te vervaardigen. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Mei 

1916. 
WILHELJ\fIN A ... 

De Minister van Financien, · ANT. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 10 Juni 1916.) 

29 Mei 1916. WET, houdende nadere ·bepaiing 
van · de waarde van zaken, waarover de 
rechten van successie of van overgang bij 
overlijden verschu!digd zijn. S. 221. 

By/. Hand. 2• Kame1; 1915/16, n°. 312, 1-6. 
Hand •. id. 1915/ l6; bladz. 1961, 1962 ... 
Hand: l• Kdme~ 1915/16, 'bladz. 426, 436. 
W IJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te 'iveten: 
Alzoo Wij in overweging··genomen·hebben, 

dat het wenschelijk is wiJziging te brenge1~ in 
de bij de wet vari den 6 Maart i915 (Staatsblad 
n°. 142) vastgestelde bijzondere bepalingen 
omtrent de waarde van zaken, waarover de 
rechten van . successie of van overgang bij 
overlijden verschuldigd zijn.: . 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 der wet van den· 6. Maart 

1915 (Staatsblad no. 142) wordt in plaats van 
,,den in art. 2 genoemden dag" gelezen : ,,1 Mei 
1916". . . 

· · 2. De overeenkomstig het eerste lid van 
artikel 1 der in het vorig artikel genoemde 
wet aangegeven waarde kan, voor alle zaken, 
waarop dat lid toepasselijk is, worden ver
vangen door de waarde dier·,zaken op I Mei 
1916, in den toestand waarin zij zich bevon
den op het tijdstip, dat volgens de Successie
wet voor de vaststelling der waarde zou gelden. 
Die vervanging geschiedt bij een v66r 1 Oc
tober 1916 in te dienen memorie van aangifte, 
waarin de goederen overeenkomstig artikel 10 
of artikel 11 der Successiewet zijn omschreven. 
Het recht, dat alsdan blijkt te veel te ,zijn be
taald, wordt teruggegeven binnen drie maande·n 
ua de indiening dezer aangifte·, met eene rente 
van vijf ten honderd in het jaar van den dag. 
der betaling tot dien der teruggaaf. 

----- ---- -· 
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. De_ termiji:J. van aangifte kan in bijzondere 
gevallen door Onzen Minister van Financien 
worden verlengd. 

De bepalingen van de artikelen 4 en 5 van 
de in artikel 1 genoemde wet zijn-op de in 
dit artikel bedoelde aangifte toopasselijk. 
· 3. Zij die gebruik maken van het bij het 

vorig_ artikel gegeven recht, verliezen de be
voegdheid, gegeven bij artikel 2 van de in 
artikel 1 genoemde wet. 

4. Indien. v66r 1 M.ei 1916 nog geen me
morie van aangifte is ingediend, kunnen de tot 
aangifte vorplicµte of bevoegdo personen de 
w~arde van de geerfde_of verkregen zaken, als 
bedoeld in het eerste lid yan artikel 1 der in 
artikel 1 genoemde wet, te hunner keuze be
palen volgens die op 20 Juli 1914 of op 1 Mei 
1916. --

De keuze moet voor alle geerfde of verkregen 
zaken gelijk zijn. 

In de aangifte moet, op straf. van weigering, 
worden vermeld welke keuze is gedaan. Op 
de nitgebrachte keuze kan niet worden terug
~ekomen. 

De in artikel 2 va.n voormelde wet gegeven 
bevoegdheid blijft bestaan, indien de zaken 
zijn aangegeven naar de waarde op 20 Juli 1914. 

5. lndien de zaken worden aaugegev:en naar 
de waarde op 1 Mei 1_916, kan de in artikel 6 
van de in artikel 1 .genoemde wet bepaalde 
kwijtschelding, verminde_ring. of_ teruggave 
slechts worden verleend als de daar be
doelde verkoop v66r dien dag plaats had en 
de opbrengst minder bedroeg dan de wa_arde 
op dien dag. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, d~n 29sten Mei 

1916. 
WILHELMINA .. , _ 

De Minister van Financiiin, ANT. v AN GrJN. 

(Uitgeg. 10 Juni 1916.) 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en aanvulling 
van de begrooting d,er ontvangsten .. en 
uitgaven van het Weduwen• en Weezen
fonds voor burge_rlijke ambtenaren voor 
het jaar 1915. S. · 222. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staatsbe
grooting voor het diens'tjaar 1916. S. 223. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd en 
worden oenige artikelon verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de !Ide Afdeeling met 

f 50,000 en daardoor gebracht op f 140,137.50 ; 
· het totaal van de IVde Afdeeling met 

/10,000,000 en daardoor gebrachtfl2,000,000 ; 
het totaal van de_ Vde Afdeeling met 

f 316,000 en daardoor gebracht op f 8,879,871 ; 
· het totaal van de Vlde Afdeeling met 
f 30,000 en daardoor gebracht op f 2,913,971 ; 

en het eindcijfer van het hoofdstuk 
met f 10:896,000 en daardoor gebracht · op 
f 74,784,746.325• 

29 Mei 1916. WET, tot 'Yijziging en aanvul
ling van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Pensioenfonds voor 
de gemeenteambtenaren voor het jaar 1914. 
s. 224. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en aanvul
ling van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Pensioenfonds voor 
de gemeenteambtenaren voor het jaar 1915. 
s. 225. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
ging ·van het zesde hoofdstuk der Sfaatsbe
grooting voor het dienstjaar 1916. S. 226. 

Bij deze wet worden twee artikelen inge
voegd. 

Tengevolge hiervan w_orden : 
a. het totaal van de V de onderafdeeling· der 

-lste afdeeling van genoemde begrooting en 
het totaal der lste afdeeling verhoogd met 
f 210,000; 

b. het totaal vail de IIIde onderafdeeling 
der · 2de afdeeling en het totaal der 2de af
deeling dier begrooting verhoogd met/ 40,000; 

c. het eindcijfer van het Vlde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1916 verhoogd met 
f 250,000. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en ve.rhoo
ging van het tien.de hoofdstuk der Staats
begrooting voor • het dienstjaar 1916. (Te
gemoetkomingen wegens ·duurte van le
vensmiddelen aan hiervoor in aanmerking 
komende lagere ambtenaren en beambten.): 
s. 227. , 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der Vlde afdeeling als het e'i~d<iijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 65,000. 

18"' 
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29' Mei 1916. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
s. 228. 

· Bij deze wet werden twee artikelen inge
voegd. 

Tengevolge · hiervan wordt bet totaal der 
IV de afdeeling verhoogd met f 55,000, dat der 
Vlde afdeeling met f 10,000 en bet eindcijfer 
van genoemd hoofdstuk met f 65,000. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
bet Staatsv:isschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1916. (Tegemoet
koming wegens duurte van levensmiddelen.) 
s. 229. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en· Telefonie 
voor het dienstjaar °I916. ('regemoetkomin
gen · wegens duurte van levensmiddelen.) 
s. 230. 

29 Mei 1916. WET, houdende toekenning van 
een renteloo.s voorschot nit 's Rijks schat
kist ten behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van een spoorweg van 
Breskens over Gadzand en Retranchement 
naar Sluis met zijlijnen van Cadzand naar 
de haven van Cadzand en van Retranchement 
naar de Belgische grens in de richting van 
Knocke. S. 231. 

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 
spoorweg van Breske,is over Cadzand en 
Retranchement naar Sluis met zijlijnen van 
Gadzand naar de haven van Cadzand en van 
Retrtarwhement naar · de Belgische grens in de 
riching van Knocke; 

Zoo is het, dat Wij, dEm Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een rente

loos voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage 
van een derde der kosten van den aanleg en 
bet in exploitatie brengen, doch tot geen 
hooger bedrag pan f 278,667, ten behoeve van 
een spoorweg van BrPslcens over Cadzand en 
Refranchement naar Sliiis met zijlijnen van 
Cadzand naar de haven van Cadzand en van 
)1,elranchemenl _naar de Belgische grens in de 
richting van Knocke. 
1":t· Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
vobrschot wordt onder voorwaarden, door Ons 

of krachtens Onze machtiging te stellen, toege
kend aan den eoncessionaris voor den aanleg 
en de exploitatie van den aldaar genoemden 
spoorweg, doch niet dan nadat door belangheb
benden bij dien aanleg daarvoor, ten genoegen 
van Onzen Minister van Waterstaat, voldoende 
ondersteuning zal zijn verleend, onder geene 
andere voorwaarden, dan -waarop de goedke~
ring van-genoemden Minister zal zijn verkregen. 

Lasten en beYelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 29sten Mei 

1916. 
WILHELl\HN A. ' 

De Minister vaii Walerstaal, O. LELY. 

(Uitgeg. 9 Juni 1916.) 

29 Mei 1916. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een .spoorweg van Stadskanaal over 
Ter Apel naar de Dnitsche grens. S. 232. 

29 Mei 1916. WET, tot verklaring van het 
· algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Rilland-Bath met bijkomende 
werken. S. 233. 

29 Mei 1916. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Groesbeek. S. 234. 

29 Mei 1916. WET, hondende w1Jz1gmg en 
verhooging van· het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het diens~jaar 1916. 
s. 235. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der V de afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstnk verhoogd met f 3000 en daardoor 
onderscheidenlijk gebracht op f 59,010 en op 
f 3,212,620.665• 

29 Mei 1916. WET, houdende wijziging en 
verhooging van het eersle hoofdstnk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
_Indie voor het dienstjaar 1916. S. 236. 

29 Mei 1916. WET, tot bevordering van den 
aanleg van Rijkswege van een spoorweg 
van Gouda over Waddinxveen en Boskoop 
naar .Alphen. S. 237. 

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

dat het wenschelijk is den aanleg van Rijks
wege te bevorderen van een spoorweg van 
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Gouda over Waddinxveen en Boskoop naar 
Alphen; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. t. Van Rijkswege zal worden aange

legd een spoorweg van Gouda over Waddinx
i•een en Boskoop naar Alphen. 

2. Tot den aanleg van den in artikel 1 be
doelden spoorweg zal niet worden overgegaan 
dan nadat belanghebbenden bij <lien aanleg 
zich zullen hebben verbonden een bijdrage 
van ten minste f 1,000,000 te verleenen onder 
geen andere voorwaarden dan waarop de goed
keuring var. Onzen Minister van_ Waterstaat 
zal zijn verkregen. 

3. Deze wet treedt in werking gelijktijdig 
met de wet, waarbij Onze Ministers van Wa
terstaat en van Fimmcien zullen worden ge
machtigd om namens den Staat met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
een overeenkomst betreffende den aanleg en
de exploitatie van den in artikel 1 genoemden 
spoorweg te sluiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Mei 

1916. 
WILHELMINA. 

De 211inister van Wctferstaat, C. LELY. 

De Minister van Financii!n, ANT. VAN GrJN. 
(Uit_qeg. 14 Juni 1916.) 

29 Mei 1916. WET, tot nadere aanvulling en. 
verhooging van bet achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar- 1916. 
s. 238. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de XIXde afdeeling van meergemeld hoofd
stuk der Staatsbegrootiug en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk verhoogd met een bedrag 
van f 60,000. 

29 Mei 1gl6. WE'f', tot wijzigiug en aanvul
ling van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artille
rie-lnrichtingen voor het dienstjaar 1916. 
s. 239. 

29 klei • 1916. WET, tot aanvulliug en ver
hooging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916. S. 24 o.

Bij. deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

der Iste afdeeling als het eindcijfer . van het 
hoofdstuk verhoogd met. f 1,251.20 en daar
door ·onderscheidenlijk gebracht op f 135,618.70 
en op f 1,543.687.70. 

29 Mei 1916. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916. S. 241. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hie~van wordt het • totaal der 

Xlde afdeeling en het eindcijfer yan het hoofd
stuk verhoogd _met f 108,200. 

29 Mei 1916. WET'fEN,-houdende naturalisatie 
van: 

Joseph Jacob Warndorff, geboren- te Hase
iunne (Pmisen), den 1 April 1855, leder

.. handelaar, wonende te Hilversuni, provin
cie Noordholland. S. 242. 

Wilhelm Oswald Klarenaar, geboren te 
Gri,th (Pruisen), den 26 Apri 11846, sleep
dienstondernemer, • wonende te Dordrecht, 
provincie Zuidholland. S. 243. 

Bernard Wilhelm Koopmann, geboren te 
Bensfri,p (Oldenburg), den 2.8 October 1877, 
manufacturier, wonende te Nijverdal, ge
meente Hellendoorn, provincie Overijssel. 
S. 244. 

Heinrich Wilhelm Braicks, geboren te Oru
denburg (Pruisen), den 27 September 1853, 
boekhouder, wonende te Beek (gemeente 
Ubbe1·gen), provincie Gelderlancl. S. 245. 

Martin Hugo Knuf, geboren te Nordhausen, 
gemeente Mettin_qen (Priiisen), den 25 Maart 
1886, handalsreiziger, wonende te Amste!
dani, provincie Noordhollancl. S. 246. 

· Gustav Bernard Hiltermann, geboren te 
Fiichforf (Prnisen), den 3 April 1859, han
delsagent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noorclkolland. S. 247. 

Anton Heinrich -Julius Krtitzmann, geboren 
te Beckerode (Pruisen), den 23 Juni 1870, 
handelsagent, wonende te Amsterdam, pro· 
vincie Noordholland. S. 248. 

Luis Abraham Ries, geboren te Bunde 
(Pri<isen), den 12 Januari 1861, koopman, 
wonende te (honingen. provincie Groningen. 
s. 249. 

Robert Adolf Schmidt, geboren t~ Rem
scheid (Pruisen), den 6 November 1880, 
adjunct-directenr van het gemeentelijk 
trambedrijf te Groningen, provincie Gro
nin_qen, wonende aldaar. S. 250. 

Gerhard Vogt, geboren te Ramsloh (Olden
. burg), den 29 Augustus 1857,, winkelier, 
wonende te Groningen, provincie Groningen. 
s. 251. 

Jacob· Ernst Haubrich, geboren te Hohr 
(Pruisen), den 19 Augustus 1871, scheeps
bevrachter, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidlwllancl. S. 252. 
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Bernard Wilhelm Osterkamp, geboren te 
Lastrup (Oldenburg), den 18 December 
1854, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 258. 

Peter ~nselm yersteyl, geboren te. Goch 
(P,·uisen), den 16 December 1860, koopman, 
won en de te Ve1_1lo, provincie Limburg S. 254. 

Johann 'Theodor Wilhelm Hinrichs, geboren 
te Werlte (Pruisen), den 16 November 1874, 
winkelier, wonende te Groningen, provincie 
Groni"n,qen. S. 255. · 

Joseph Stephan Georg Windstosser, geboren 
te Aiblin,q (Beieren), den 15 J anuari 1848, 
zonder beroep, wonende te Esch (gemeente 
Boxtel), provincie Noordbrabant. S. 256. 

Robert Eugen Sigel, geboren te Marbach 
a. d: ]'feckar (Wurtemberg), den 9 Maart 
1852, procuratiehouder, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. S. 257. · 

Hermann Heinrich Determann, geboren te 
Ankum (Pruisen), den 25 November 1878, 

' koopman, wonende te Hilversum provincie 
Noordholland. ·s. 258. 

,Tohannes .Aegidius: Kroger. geboren te Klos
ter-Oesede (Pruisen), den 81 .Augustus 1870, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro' 
vincie Zuidkolland. S. 251!. 

Johann Peter Kiippers, geboren te Hardt 
(Pruisen), den 14 Januari 1862, koopman, 
wonende te Venlo, provincie Limburg. 
s. 260. 

•Hermann Joseph Grunheid, geboren te Met
tingen (Pruisen), den 15 .April 1870, koop
man, wonende te Delft, provincie Zujdlwl
land. S. 261. 

Hermann .Anton Johan·n Zumpolle, geboren 
te Vechta (Oldenburg), den 20 Maart 1877, 
koopman, wonende te '8- Gravenhage, pro-. 
vincie Zuidholland. S. 262. · 

".Afax Wilhelm Bernhard .Paul· Alexander 
Tobben, geboren te Herzlake (Pruisen), den 
29 Mei 1876, winkelier, wonende te 's-Gi-a
venhage, provincie Zuidho/land. S. 268. 

Paulus D;vid Steinkiihler, geboren te Glan
dorj (Pruisen), den 28 Januari 1868, koop
man, wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 264. 

Gerhard Heinrich Meier, geboren te Keften
kamp (Pruisen), den 17 October 1868, 
manufacturier, wonende te · Wa,qe,i,ingen, 
provincie Gelder/and. S. 265. · 

Johann Laurentius Bruns, geboren te T.uns
.feld (Pruisen), den 21 November 1859, 
manufacturier, wonende te Gouda, p;ovin
cie Zuidhotland. s: 266, 

Karl Cristian Friedrich Ludwig Krull, ge-

- boren te Asche (Pruisen), den 25 Juli 1861, 
hoefsmid, wonende te 's-Gravenha,qe, pro
vincie Zuidholland. S. 267. 

29 Mei 1916. BESLUIT, t_ot WIJZigmg van 
het besluit van 80 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrcnt de ambtenaren 
der directe helastingen, invoerrechten en 
~ccijnzen. 

WIJ WILHELMIN .A, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen: · Minister van 
Financien van 25 Mei 1916, n°. 79, afdeeling 
Personeel; 

·Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. ei:iz. 
4°. Ons besluit van 80 Maart 1904, n•. 19, 

zooals dat· is gewijzigd bij latere besluiten, te 
wijzigen en aan te vullen als volgt: 

In artikel 85, 5° · zinsnede, wordt ·tusschen 
Terneuzen en Utrecht ingevoegd: ,,Tilburg". 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering. van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken-
kamer. · 

's-Gravenhage, den 29sten Mei 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, .AN'!'. VAN GIJN. 

29 Mei 1916. ARREs-i· van den Hoogen Raad. 
.Art. 271b der Alg. Politieverordening 

voor 's-Gravenhage is in. strijg. met de wet 
en mist verbindei1de kracht, nu bij de 
2e alinea van dat artikel aan anderen dan 

· aan den Burgemeester opdracht wordt 
gegeven tot goedkeuring van bepaalde 
voor kinderen bestemde lichtbeeldenver- · 
tooningen. 

(Gemeentewet art. 188; .Alg. Pol. Verord. voor 
's-Gravenhage art. 27lb.) 

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

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

De Offi~ier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te ·•s-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis dier Rechtbank van 24 Februari 
1916, houdende bevestiging in hooge; beroep 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
's-Gravenhage van 80 December 1915, bij 
hetwelk H. c:· v. S., oud 40 jaren, bioscoop
ondernemer, geboren te Tilburg en wonende te 
's-Gravenhage, ter zake vari het hem tan· laste 
gele~de van alle rechtsvervolging is ontslagen. 
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Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij memorie is flls cassatiemiddel voor
gesteld.: 

,,Schanding der wet door niet- of verkeerde 
toepassing van artt. 247 en 256 j0 • 214 Sv. en 
der artt. 271b en 278 der Alg. Politieverordening 
van 's-Gravenhage.". . 

Bedoeld art. 271b luidt : Het is verboden 
tot lichtbeel<lenvertooningen, kinderen die den 
leeftijd van 16 jaren niet hebben tereikt, toe te 
la ten. 

D·eze verbodsbepaling is niet van toepassing 
indien de vertooning kennelijk voor kinderen 
bestemd is eri 1°. op hetge~n vertoon.d wordt 
~ooraf schriftelijk de goedkeuring is verkregen 
van de door_Burgemeester en Wethoud~rs aan
gewezen perso'on of personen ; 2?, ·op de bekend
makingen' en ~P de verstrekte toegangsbewijzen 
op duidelijk zichtbare wijze is vermeid, dat de 
vertooi1ing. voor . kinderen beste~d is. 

De · strekking · van het tweede lid is'. ook 
blijkens de geschiedenis, da t de vertooning 
geacht moet warden kennelijk voor kinderen 
bestemd te zijn, als aan ·de· voorwaarde onder 
1°. opgenoemd is voldaari. 

Terecht werd door den. Rechter art. 271b 
als een onsplitsbaar gebeel bescbouwd, de 
plaatselijke wetgever heeft het verbod slechts 
g~wild, onder voorbehoud· van de d~arbij 
gevoegde beperking, m. a. w., and.er bepaalde 
omstandigheden wil liij de licbtbeeldenver
tooningen niet - en onder andere bizondere 
omstandigbeden wil bij die wel voor kinderen 
toegankelijk stellen. 

De aard van het onderwerp belette nu aan 
den Gemeenteraad, zelf eene regeling te treffen, 
waardoor voor alle lichtbeeldenvertooningen, 
Teeds zonder meer, nit de verordening zou zijn 
af te lezen, of de voorstelling al dan niet voo·r 
kinderen toegankelijk mocht warden gesteld, 
de bedoeling van den Raad kon dus slecbts 
verwezenlijkt warden, door datgene, wat noodig 
was om in elk bizonder geval, 's Raads bedoeling 
tot zijn recht te doen komen, door .imderen te 
doen verrichten. Voor die nadere regeling in 
bizondere gevallen zocht de Raad bulp bij een 
persoon of commissie, wier benoeming hij aan 
B. en W. opdroeg. 

Maar' inet den Kantonrechter in het bevos
tigd vonnis, zou ik meenen dat ·op die wijze 
de uitvoering van ·,s Raacis verordening, nl. de 

·aanwijzing 'in elk bizonder geval van eene 
lichtbeeldenvertooning, als al dan niet kennelijk 
voor kirideren bestemd, is gel.egd in andere 

han<len, clan die bij de wet voor uitvoering ~a~ 
's Raads veror<leningen zijn aangewezen en dat 
derhalve art_ - 271b bindrmde kracht mist. 

Ook dan echter, als men zou mogen aan
nemen, · dat de. opdracht aan een persoon of 
commissie tot eventueele goedkeuring eener 
vertooning, niet ZOU zijn een opdracht tot uit
voering der verordening, ZOU tocb m. i. de 
benoem.ing van die person en,· eeri daad van uit
voeri~g zijn en zou dus, nu bet hier geldt eene 
verordening over een ·schouwburg ~f publieke 
verm,akelijkheid, die be!1oemh:1g volgens de 
v11ste reahtspraak vari den Hoogen Raad, 
behooren niet tot de taak van B. en W. maar 
.tot die deii Burgeineesters en d~s ook dan in 
dat geval, de uit~oering dar verordening in 
strijd met de wet zijn geregeld. 

Ik acht bet mid<lel alzoo ongegrond e~ mijne 
conclusie strekt mitsdien tot verwerping van 
bet beroep. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Geboord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op het middel van cassa tie, door· den 
requimnt voorgesteld bij memorie:: (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat aan den gerequireerde bij de iniei
dende dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij 
op 3 November 1915 des namiddags omstreeks 
·9 ure te 's-Gravenbage tot eene lichtbeelclen
voorstelling, welke door hem werd gegeven fo . 
bet pe~ceel Keizerst~aat 38a en m,ar op dat 
tijdstip de film ,,Olof Erikson" der Trans
atlantic fabriek in baar gebeel, zonder coupures, 
werd vertoond, heeft toegelate'.1 Betsy Sanders, 
geboren 4 Ja~uari 1902, terwijl de toen aldaar 
gehouden vertooning niet kenner'ijk VO~l' 

0

kin
deren was bestemd en op hetgeea toen aldaar 
werd vertoond niet vooraf sch~Htelijk de go'ed
keuring was 'verkregen van de door Burge
meester en Wethouders aangewezen 'personeri; 

da t bij het door' de Recbtbank bevestigde 
vonnis des. Kantonrecbters ·dit feit wettig en 
overtuigend is beweze·1 verklaard inet gerequi
reerde' s sch uld daar.ian, doch niet strafbaar 
geoordeald · en de gerequireerde .. deswege van 
alle recbtsvervolging is o~tslagen, op grand 
dat het in deze toepasselijke art. 271b der 
Alg. Polltieverordening voor 's-Gravenhage, -
hetwelk, :O:a te hebben verboden ki.ideren 
beneden zestien jaren tot lichtbeeldenvertoo
ninge~ toe te la ten, aan eene door de verorde
ning ingestelde commissie overlaat te'beslissen, 

'welke voor kinderen bestemde vertooningen ·in 
afwijki~g van het vooropgesteld v,erboct VOOr 
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kinderen berieden zestien jaren toegankelijk znl
len zijn - inbreuk maakt op de bepaling van 
art. 188 der Gemeentewet, dat de politie over de 

. open bare vermakelijkheden - hetgeen blijkens 
'de geschiedenis heteekent de handhaving der 
open ba1·e orde in en der plaa tselijke verorde
ningen omtrent die vermakelijkheden - aan 
den Burgemeester behoort, zooda t voormeld 
art. 27lb waarbjj de uitvoering der verordening 
in handeri. wordt gegeven niet van den Burge
meester, doch van de voorbedoelde Commissie, 
bindende kracht mist ; · 

0., da,t hiertegen het eenig middel van cas
satie is gericht en tot ondersteuning daarvan 
hij de memorie is aangevoerd : 

dat in de tweede alinea van art. 271/1 geens
zins de uitvoering van het in de eerste alinea 
gegeven verbod wordt behande!d, <loch het 
terrein, waarop dit verbod van kracht is, in 
die alinea alleen wordt beperkt ; dat derhalve 
de gemeentewetgever, in stede van aan iemand 
eenige opdracht te hebben gegeven om aan
gaande de· toepasselijkheid dei· genoemde ver
bodsbepaling nader te beslissen, den omvang 
van de werking dier bepaling zelf volledig 
heeft geregeld ; 

0. hieromtrent : 
dat art. 271b voormeld luidt : 
,,Het is verboden tot lichtbeeldenvertoo• 

ningen kinderen, die den leelftijd van zestien 
jaren niet hebben bereikt, toe te laten. 

,,Deze verbodsbepaling is niet van toepas
sing, indi_en de vertooning kennelijk voor kin
deren bestemd is, en 
· 1 °. op hetgeen vertoond wordt vooraf 
schriftelijk de goedkeuring is verkregen van de 
door Burgemeester_ en Wethouders aangewezen 
persoon of pf!rsonen ; 

2°. op de· bekendmakingen en op de ver
strekte toegangsbewijzen op duide,ijk zicht
bare wijze is vermeld, dat de vertooning voor 
kinderen bestemd is." ; 

dat aan de door Burgemeester en ,vethouders 
aangewezen persoon of person.en blijkens deze 
bepalingen wordt opgedragen bepaalde licht
beeldenvertooningen voor kinderen beneden 
zestien jaren schriftelijk goed te keuren en voor 
die vertooningen alzoo vergunning te verleenen 
om van het in de eerste alinea gegeven verbod, 

_dat de Gemeenteraad niet onvoorwaardelijk 
gehandhaafd wenschte te zien, af te wijken; 

dat het verleenen van zoodanige vergunning 
tot afwijking, waar zij krachtens een voorschrift 
der verordening wordtverleend, is eene daad van 
uitvoering; die, wanneer zij betreft eene open
bare vermakelijkheid, ingevolge art. 188 der 

ME I. 2:l 
uitaluitende :e~ I Gemeentewet behoort tot de 

voegdheid van den Burgemeester ; 
dat derhalve de bij de tweede ,i,linea van het 

artikel aan anderen dan den Burgemeester 
gedane opdracht tot goedkeuring van bepaalde 
voor kinderen bestemde lichtbeeldenvertoo-
ningen, zoomede het met die alinea eene ondeel
bare wilsverklaring vormende verbod der 
eerste alinea in strijd zijn met de wet en ver
biudende kracht missea, zoodat het middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

29 Mei 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Rechtbank heeft terecht aangenomen, 

'dat de beklaagde, die aan zijn waning een 
bard aanwezig had, waarop zijn naam met 
de toevoeging ,, Homoeophaat" was aange
bracht, een titel heeft gevoerd, die hem aan 
het publiek aanwees als geneeskundige. 

(Wet van 1 Juni 1865, S. 60, art. 3.) 

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

Raden : Mrs. S, Gratama, G. 0. Segers • 
H. M. A. Savelberg en Dr. L. E. Visser. 

R. H., oud 56 jaren, zich noeme:ide houder 
van een kankerinstitunt, wonende te Utrecht, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 21 Februari 
1916, w_aarbij in hooger beroep werd bevestigd 
het vonnis van den Kantonrechter aldaar van 
24 December 1915, na verzet bekrachtigende 
het bij verstek gewezen vonnis van 3 December 
1915, bij hetwelk de requirant werd schuldig 
verklaard aan : ,,het geen geneeskundige zijnde, 
bevoegd tot het uitoefenen der geneeskunst 
een titel voeren, die hem aan het publiek als 
geneeskundige aanwijst," en, met toepassing 
van art. 23 Sr., artt. 3 en 19 der Wet van 
1 Juni 1865 (S. 60), 10 en 11 der Wet van 
15 April 1886 (S. 64), veroordeeld tot betaling 
eener geldboete van f 200 en vervangende 
hechtenis van twintig dagen (advocaat Mr. 
B .. J. Rosenveld te Utrecht). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij pleid,ooi zijn de volgende cassatiemiddelen 
voorgesteld : 

I. ,,Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 3 der Wet van 1 Juni 1865 (S. 60), 
door aan te nemen, dat een woord zonder betee
kenis een titel z~u zijn, die iemand aan het 
publiek als geneeskundige aanwijst." 

II. ,,Schending, althans verkeerde toepassing 

I 

I 
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van art. 391 Sv., door te veroordeelen.op bloote 
vermoedens.'' 

III. ,;Schending, altbans .verkeerde toepas
sing va11 art. 46 Sr., door wegens poging tot 
overtreding te veroordeelen." 

Vaststaat, dat beklaagde op .tijd en plaats 
en onder de omstandigheden _in de dagvaarding 
vermeld, een naambordje_aan zijne woning had 
met het opschrift ,,R. Haverhoek Homoeo
phaat." De Rechter nam n+ede als vaststaand 
aan, zulks op grond van wettige bewijsmidde
leu, -.beklaagde's erkentenis, - dat beklaagde 
met het woord ,,homoeophaat" bedoelde weer 

· te geven ,,homoeopaath" en voorts, dat volgens 
algemeen spraakgebruik in overeenstemming 
met de wetenschappelijke literatuur, een. ho
moeopaath is iemand, die de geneeskunde 
uitoefent volgens homoeopathische methode. 

Terecht kon hij dan aannemen, eensdeels, dat 
het opschrift ,,homoeophaat", hoewel op zich 
zelf een woord zonder beteekenis, bier de strek
king had aan te duiden, dat beklaagde was een 
volgens homoeopa thische methode praktisee
rend geneeskundige, nl. een ,,homoeopaa th" 
en anderdeels, dat dit effect niet werd belet 
door de onjuiste spelling van dat woord, daar 
de juiste spelling bij het publiek niet zoo bekend 
is, of dit aan een schrijffout zou denken en alzoo 
dat beklaagde op die. wijze zich aanduidde als 
homoeopaath en daarmede in den zin van art. 3 
der aangehaalde wet, voerde een titel die hem · 
aan bet publiek als geneeskundige a.anwees 
(vgl. arr. H. R. 22 :Mei 1905, W. 8227). 

Er is alzoo onder deze omstandigheden geene 
sprake van eene poging tot het voeren v~n 
zoodanigen titel, maar wel deugdelijk van eene 
voltooide overtreding. En ook van recht doen 
op bloote vermoedens kan de rede niet zijn, 
want het bewijs van het te laste gelegde feit, 
is gegrond op den inhoud van een proces-verbaal 
en waar de Rechter zegt, dat beklaagde ,,ge
acht" moet worden, een titel als bovenvermeld 
te hebben gevoerd, geeft hij niet eene construe
tie van bewijs aan, <loch geeft hij eene rechts
beschouwing, nl. dat naar zijn oordeel, de aan.
duiding het karakter van een ,,titel" droeg en 
motiveert die opvatting dan nog, kenlijk met 
het oog op de verkeerde schrijfwijze VB,n dien 
titel, met de opmerking omtrent de weten
schap en opvatting van het publiek. 

Ik acht alzoo de aangevoerde middelen 
ongegrond en concludeer tot verwerving van 
bet beroep. 

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

Gratama; 

Gelet op de middelen van cassatie, namen& 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie
concl. adv.-gen.); 

0., dat, naar uit bet in hooger beroep be
vestigde vonnis van den Kantonrechter ti~ 
Utrecht blijkt, het den reqnirant telastegelegd& 
met zijne schuld daaraan liewezen fa verklaard, 
te weten dat hij op 14 October 1915 des na
middags omstreeks te drie uur, ofschoon geen 
geneeskn·ndige zij nde, bevoegd tot het 11it
oefenen der geneeskunst in Nederland te Ut
recht op de buitendeur van zijne aan de~ open
baren weg, l\foreelselaan-n°. 7, aldaar gelegen 
woning een naambord heeft aangebracht gehad 
met het opschrift: ,,R. Haverhoek, Homoeo
phaat"; 

0., dat deze bewezenverklaring steunt op 
een ter terechtzitting voorgelezen proces
verbaal, door den relatant als getuige beves
tigd, op grond waarvan de rechter als buiten
gerechtelijke . bekentenis van den beklaagde, 
nu requirant heeft aangenomen, dat hij met 
,,ho_moeophaat" bedoelde weer te geven het 
woord ,,homoeopaath", voorts heeft overwogen, 
dat beklaagde moet worden geacht een titel te 
hebben gevoerd, die hem aan het publiek aan
wijst als geneeskundige, en daaraan reden 
gevend toegevoegd, dat dit ta meer bet geval 
is, waar het publiek hetzij met de jniste spelling 
is onbekend, hetzij daarbij aan een verschrij
ving denkt; 

0., met betrekking tot bet eerste middel : 
dat de rechter, vaststellende dat beklaagde 

bedoelde zich als homoeopaath voor te doen, 
en dat bij het publiek door de verkeerde 
schrijfwijze niet een daarmede strijdige indruk 
werd gemaakt, te recht aannam, dat de re
quirant een titel heeft gevoerd, die hem aan
wees als geneeskundige, wijl, gelijk ook eene ge
hoorde deskundige heeft verklaard, zoowel de 
wetenschappelijke geneeskundige literatuur als 
het algemeen spraakgebruik aan den titel ho
moeopaath de beteekenis hechten van iemand, 
die de geneeskunde uitoefont op homoeopa
thische methode ; 

0., dat hier~ede tevens · de ongegrondheid 
van het derde middel vaststaat, omdat in de 
bewezen verklaarde feiten ligt het voeren van 
den titel, en niet een poging daartoe ; 

0., omtrent het tweede middel : 
dat dit, naar nit het boven uit het gemelde 

vonnis van den Kantonrechter· overgenomene 
volgt, feitelijken grondslag mist, in zooverre 
het bewijs niet is opgebouwd op ,,bloote ver
moedens" terwijl hetgeen de rachter toevoegt 
aan zijne vermelding der bewijsmiddelen niet 
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·zijn vermoedens, <loch wetenschappelijke con
·clusies, uit de bewezen of uit algemeen bekende 
·feiten getrokken ; 

0., dat alzoo het beroep in cassatie is on
_gegrond; 

Verwerpt het beroep. . (Ned. 'Jur.) 

'29 Mei 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Uit de bewoordingen van art. 17b der 

Wet van 4 December 1872, S. 134, valt 
niet af te leiden, dat de· twee geneeskun
digen hun verklaring moeten afgeven als 
een geheel, na g'emeenschappelijk onder-

-zoek en gehouden overleg, maar alleen, 
dat zij moeten afgeven een onderteekende, 
gedagteekende en met redenen omkleede 
verklaring. 

(Wet v. 4 December 187:l, S. 134, art. 17.). 

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

Raden : Mrs. S. Gratama, H. Hesse, H. M. A. 
Savelberg en Dr. L. E. Visser .. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
-te Rotterdam, requirant Yan cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van 7 Maart 1916, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging van 
bet vonnis van het Kantongerecht te Som
melsd_ijk op 31 December 1915 gewezen, J. S., 
landbouwer, geboren te. Hillegersberg en L. B., 
huisvronw van S., geboren te Bleiswijk, beiden 
·wonende te Melissant, warden schuldig ver
klaard aan de 9vortreding van : ,,het als ouders 
in de school ze~den van kinderen in strijd met 
het bepaalde in art. 17 der Wet van 4 December 
1872 (S. 134) laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 

·. 27 April 1912 (S. 165), met toepassing van de 
artikelen 17, 17b en 30 dier wet, en de artt. 
23 en 91 Sr., ieder veroordeeld tot betaling van 
eene geldboete" van f 0.50 of vervangende hech
·tenis van eenen dag voor ieder der veroordeel
· den, en vrijgesproken van hat niet bewezen 
verk!aarde. 

Conclusie van· den Advocaat-Generaal l\fr. 
-Ledeboer. 

Het bij memorie·gesteld cassatiemiddel luidt: 
,,Schending door verkeerde toepassing van de 
·artt. 17, 17b en 30 der Wet van' 4 December 
1872 (S. 134), laatstelijk gewijzigd bij de· Wet 
van 27 April 1912 (S. 165), van art. 23 Sr. en 
art. 216 Sv:" · 

De eenige vraag in deze is, of, waar art. 17b 
der a.angehaalde wet tot voorziening tegen be
'smettelijke ziekten, spreekt van eene onder
teekende, gedagteekende en met red~nen om-

kleede verklaring van twee geneeskundigen, 
dat van de inenting tegen de pokken voor de 
gezondheid van den persoon, te wiens·behoeve 
de verklaring wordt overgelegd, hijzonder ge
vaar te duchten is, volstaan kan .worden met 
eene verklaring van twee gerieeskundigen, 
steunende op een door ieder- hunner afzonderlijk 
en op verschillende data gedaan onderzoek, 
- zooals in dit geval voorhanden ,vas -, dan 
wel, dat daarmede" wordt geeischt, eene ver
klaring, gegrond op een gelijktijdig en in ge
meen overleg plaats gehad hebbe~d onderzoek 
van die geneeskundigen. 

'f;egenover de opvattirig van de Rechtbank 
die het laatste jnist· acht, verdedigt de heer 
requirant in zijne memorie de eerstbedoelde 
meening, hoofdzakelijk op dezen grond, dat 
noch de bewoordingen der wet, noch de geschie
denis der bepaling, aanleiding geeft tot de 
strengere en engere interpretatde,' 

0

zoodat aan 
de belanghebbenden vrijheid ·moet worden ge
laten, den eenen of deri anderen vorm te 
kiezen. 

Ik acht bet middel gegrond en kan mij met 
de daarvoor aangevoerde motieven vereenigen. 
Ik zou zelfs daarbij nog ·eene eenigszins sterkere 
uitdrukking willen bezigen en willen 'betoogen, 
da t nit de geschiedenis der bepaling voldoende 
duidelijk blijkt, dat de afzonderlijke verkla
ringen van twee geneeskundigen genoegzaam 
zijn en dat men eigenlijk jui~t aau zoodanige 
verklaringen heeft gedacht. Immers in het 
voorloop1g verslag wordt door sommige leden 
verlangd, dat de yerklaring zou moeten warden 
afgegeven door twee geneeskundigen uit de 
woonplaats of de omgeving van den betrokkene, 
terwijl anderen eerst tevreden zouden zijn in
dien voor bet afgeven van de verklaringen, 
(meervoud), althans een van de, twee genees- . 
kundigen van overheidswege zou warden aan
gewezen. De eisch van ondertsekening door 
twee geneeskundigen werd bestreden o. a. met 
de opmepking, dat zoodanige bepaling ten 
platten lande moeielijkheden kon teweeg 
brengen, waar bet veelal zonder kosten en be
zwaren nfot mogelijk is, een tweeden genees
kundige te bereiken (vgl. Bijl. Hand. 2e Kamer 
1910/11 n°. 161-4 bl. 4). Deze opmerkingen 
zijn alleen te plaatsen in den gedachtengang 
dat geenszins vereischt werd, dat twee genees
kundigen op eene zelfde plaats _en tegelijkertijd 
voor bet onderzoek van den patient bijeen 
zouden moeten zijn. In diezelfde lijn be
woog zich de Minister bij zijn antwoord, waar 
hij o. a. te'kennen gaf, nauwg'ezet te hebben 
overwogen, hoe lang de in art. 17 b bedoelde 
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verklaringen, van kracht zouden behooren te tigd te Melissant, de tweede te -Sommelsdijk 
zijn, en waar hij verder betoogt, dat ten on- ,,verklaren op grond van persoonlijk op heden 
rechte bezwaren worden gemaakt tegen de be- den 16-IV·en 6en 'Mei '14 ingesteld onderzoek, 
paling, da t twee. ge~eeskundigen, naa~ vrije da t van inenting tegen de pokken bijzonder 
_verkiezing uit alle geneeskundigen gekozen, de gevaar te duchten is voor de gezon:dheid van 
verklaring zullen kunnen teekenen (Bijl. t.a.p. L. E. S., ... : ~mdat zij lijdende is aan 
ri0 • 161-5 bi. 8). Nergens wordt daarentegen scrophulose" ; · 
ook maar eenigszins geduid op een gemeenschap- 0., dat de Rechtbank het bewezen ver-
pelijk onderzoek der. deskundigen. klaarde strafbaar heeft geoordee]d, omdat de 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot vernieti- gemelde verklaring niet voldoet aan de eischen 
· ging van hat bestreden vonnis, voor zoover bij art. 17b der genoemde wet gesteld, nu daar
betreft, de qualificatie, de schuldigverklaring, bij wordt bedoeld een verklaring, gegrond op 
de veroordeeling en de. bepaling der subsidiaire een gelijktijdig en in gemeen overleg plaats 
hechtenis en dat de Hooge Raad het als be- gehad hebbend onderzoek van twee genees
wezen aangenomene, niet strafbaar zal ver- kundigen en niet eene; zooals in dezen op het 
klaren en de beklaagden zal ontslaan-van alle overgelegde formulier voorkomt, zijnde eigen-
rechtsvervolging. · lijk twee verklaringen, · elk van een genees-

De Hooge Raad, eni. ; Jrnndige, welke . opvatting' naar haar oordeel 
Gehoord het verslag van den Raadsheer nog steun vindt in.de min of meer authentieke 

Gratama; foterpretatie van art. 17b, zooals die is gegeven 
Gelet op het middel van cassatie, door den fo het bovenbedoelde model, waarin sprake is 

requirant voorgesteld bij memorie : (zie concl, van ,,pers.oonlijk op heden ...... ingesteld 
adv._-gen.); · onderzoek enz.· hetwelk beide geneeskundigen 

0., dat het beroep onbeperkt is ingesteld, op denzelfden dag moeten instellen, · en wel 
<loch niet ontvankelijk-is tegen de in het vonnis zooals in noot 5 te lezen is (op) den datum 
vervatte vrijspraak; (enke]voud) waarop, en bet jaar, waarin het 

0., dat bij h~t bestreden vonnis van de te- onderzoek heeft plaats gehad"; , 
lastelegging als bewezen is aangenomen, dat 0., dat bij het voorgestelde middel tegen, 
de beklaagden S. en B. te Melissant op 8 Oc- deze uitspraak dar Recbtbank wordt opge
tober 1915, als ouders van L. E. S., ·geboren komen,' en zulks te recht; 
27 November 1908, dit kind hebben gezonden 0. toch, dat uit de l/ewoordingen van art. 17b 
in de school voor Bijzonder Lager Onderwijs, niet valt af te leiden, dat de twee geneeskundi
gelegen aan den Dorpsweg in die gemeente; of- gen hunne verklaring moeten afgeven als_ een 
schoon noch v66r noch op gemelden dag door of geheel, na gemeenscbappelijk onderzoek en 
voor· dat kind, hetwelk alstoen als leerling op gehouden overleg, maar alleeii dat zij moeten 
de school gep!aatst was, aan bet hoofd dier afgeven eene onderteekende, gedagteekende en 
school was overgelegd, hetzij eene verklaring met redenen omkleede verklaring, terwijl tot 
van een geneeskundige, dat het met goed gevolg de hiervan afwijkende en beperkende opvatting 
of meer dan eens de inenting tegen de pokkeu- der Rechtbank in betgeen bij de totstandko
had ondergaan of aan de natuurlijke kinder- '·ming dier wetsbepaling is voorgevallen· geene 

_pokken (variolae} had geleden, hetzij eene cip aanleiding is te vinden; 
tlien dag nog van kracht zijnde onderteekende 0., dat het model n°. 5, op zich zelf geen 
en gedagteekende verklaring van een genees- dee! der wet uitmakende, aan inhoud en strek
kundige, dat het zonder goed gevolg eenmaal king van art. 17b niets toe of af kan doen, en 
de inenting tegen de pokken had ondergaan, bovendien ook daarin van voorafgaand ge
zijnde in Mei 1914 aan het hoofd dier school meenschappelijk ·onderzoek en in gemeen over
wel overgelegd eene verklaring, genoemde leer- leg vaststellen der verklaring als onmisbaar ver
linge betreffende, welker inhoud naa·r het eischte voor hare kracht, overeenkomstig art. 
model n°. 5, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 17.b, 'niets 1s te vinden '; 
van 29 Februari 1912 (S. 97), volgo:is art. 17d 0., dat alzoo het vonnis der Rechtbank in 
der'Wet van 4 December 1872 (S. 134), zooals dit opzicht op ondeugdelijken grondslag steunt 
het is vastgesteld bij de ·wet van 17 Jui( 1911 en in zooverre behoort te worden vernietigd, 
(S. 208), letterlijk in de dagvaarding· i~ opge- nu art. 17b bij het overleggen van een ver
nome11, en voor zoover thans ·van belang in- ]daring als in:deze js geschied, de strafbaarheid 
houdt, dat de olidergeteekenden G. Huisman van het bij. de artt. 17 en 30 strafbaar gestelde 
en S. Kni:ips, geneeskundigen, de eerste geves- uitsluit, en het bewezen verklaarde ook bij 
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geen andere wet of wettelijke verordening met 
stra,f is bedreigd ; 

V erklaart het beroep niet-on tvankelijk, voor 
zoover het gericht is tegen de in het vonnis 
vervatte vrijspraak; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
.Rotterdam op 7 Maart 1916 in deze zaakge
wezen, voorzoover betreft de qualific~tie, de 
schuldigverklaring en de veroordeeling ; en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. ; 
Verklaart het bewezen verklaarde niet straf

baar; 
Ontslaat de beklaagden van alle rechtsver-

volging te dier zake. (Ned. Jnr.) 

31 Mei 1916. BESLUIT, houdende_ beslissing 
dat de bepaling in de bouwverordening: 
,,Het is verboden, hetzij tot woning in ge
bruik te nemen, hetzij tot won_ing in ge
bruik te geven een gebouw of een gedeelte 
van een gebouw, laatstelijk tot een antler 
doe! dan tot woning gebezigd, wanneer 
niet voldaan is aan de voorschriften van 
Hoofdstuk U en aan door B. en W. krach
tens die artikelen vastgestelde nadere 
eischen" in strijd is met de W oningwet, 
daar toch art. 5 1 • lid dezer wet een ver. 
bod bevat, dat beperkt is tot de daarin 
bepaald aangewezen personen en dus strijd 
met dit wetsvoorschrift ontstaat, als de 

. Raad dit beperkt verbod algemeen maakt. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingestelcl door 
den Raad cler gemeente Stad-Doetinchem tegen 
het besluit van Gelderland van 25 Januari 
1916, n°. 89, waarbij goeclkeuring is onthonclen 
aan de door dien_ Raad bij besluit van 5 No
vember Hil5, n?, 15, vastgestelde verordening 
op het bouwen en wonen in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, advies van 
·10 Mei 1916, n°. 121 ; 

Op de voordradht van Onzen Ji,finister van 
Staat, l\Iinister van Binnenlanclsche Zaken ·van 
_23 Mei 1916, n°. 7152, Afcl .. Volksgezondheid 
en Armwezen; 
· 0., clat art. 76, l• lid, van bovengenoemde 
verordening lniclt als volgt : 

,,Het is verboclen, hetzij tot woning in gebruik 
te nemen hetzij tot woning in gebruik te geven 
•een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, 
laatstelijk tot een ancler doel clan tot woning 
gebezigd, wanneer niet voldaan is aan de voor
schriften der artikelen van Hoofdstuk II en 
aan door B. en W. krachtens die artikelen vast
gestelde na<lere eischen" ; 

dat . en W. in de liij de verordening over
gelegd toelichting met betrekking tot art. 76, 
1 • lid, . m. verwijzen naar ·de Nijmeegsche ver
ordeni g, art. 7 lid 2, krachtens welke bepaling 
het .ver od~n is ,,eenig gebouw of eenig gedeelte 
van ee gebouw" te gebruiken of te laten ge
bruike in strijd met de voorschriften dezer 
verord ning ; 

dat, adat de verorclening ter goedkeuring aan 
Geel. S aten was gezonclen en Ged. Staten be
zwaar aclden gemaakt tegen de bepaling van 
art. 76 1 e lid, claarvan, de Raad geen terinen 
heeft k nnen vinden tot wijziging dezer bepaling 
te bes] ·ten : 

clat . en W. de redenen van het Raacls
besluit aan Ged. Staten hebben medegecleelcl; 

clat eel. Staten bij besluit van 26 ,Januari 
1916, n . 89, aan de verordening de goeclkeuring 
hebben onthouclen nit overweging dat Geel. 
Staten ok na kennisneming cler beschouwingen 
van de gemeenteraad, van oorcleel blijven clat 
aan art 7, lid 2, cler Nijmeegsche bouwverorcle
ning ni t de strekking kan worden toegekencl 
die cla raan door den Raad van Doetinchem 
worclt 
niet is 
door 

oegeschreven; clat de Raad trouwens 
etreden in eene bestrijding van hetgeen 
ed. Staten tot staving van hunne 

meenin is aangevoerd, waaraan nog zou 
kunnen word en toegevoegcl da t bij de be paling 
van art 7, lid 2, cler Nijmeegsche bouwverorde
ning ee voorbehoud is gemaakt ten opzichte 
van het bepaalde in art. 5, lid 1 b., der Woning
wet, w aruit blijkt, dat zij niet toepasselijk is 
op het ·u gebruik nemen of geven tot woning 
van ee gebouw of gedeelte van een gebouw, 
laatste]!'k niet als woning gebezigd; clat 

, intusscl en zooals de Raad terecht opmerkt, 
dit pun van ondergeschikt. belang is te achten 
bij de behandeling van de vraag of de bepaling 
van art 76, lid 1 der bij zijn besluit van 5 No• 
vember 1915, n°. 15, vastgestelde verordening 
·op het ouwen en wonen, nu zij niet is beperkt 
tot de i evengemelde wetsbepaling aangewezen 
persone , in strijd is met die bepaling ; dat door 
den Ra cl wel wordt gewezen op het verschil 
tussche beide bepalingen en op voorschriften 
in bou erordeningen, vastgestelcl of goed
gekeurd door Geel. Staten van een zestal 
andere rovincies, waarbij bedoelde. beperking 
niet is · acht genomen ; maar claarmede niet 
is aange oond dat dit niet in strijd zou zijn met 
de wet och een geoorloofde aanvulling daarvan; 

dat t eh die strijd door Ged. Staten is aan
genome op grond van bet feit dat de wetgever 
uitdruk elijk heeft gewild dat van het verbod 
van art 5, lid 1 b der Woningwet de huurder 
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-zou zijn uitgesloten, waarmede onvereenigbaar 
is 's Raads bewering, dat de niet-uitsluiting 
van den huurder eene geoorloofde aanvulling 
-van de wet zou zijn ; dat derha-lve, nu bedoekl 
-feit door den Raad niet is weersproken, trouwens 
- zooals (Jed. Staten rneds hebben opgemerkt 
- niet te weerspreken is, het door_ den Raad 
aangevoerde Geel. Staten geen aanleiding kan 
geven terug te komen van hunne meening, clat 
art. 76, 1 e lid, der verorclening in strijcl is met 
meergemelde wetsbepaling en clerhalve niet 
voor goeclkeuring door Geel. Staten vatbaar is; 

clat van het besluit van Geel. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gckomen, 
aanvoerencle dat als de strekking van ar~. 5, 
lid 1 b der Woningwet moet wordcn beschouwd, 
het voorkomen van alle mogelijke ontcluikingen 
door het als woning bet:i'ekken van gebouwen; 
die onder een ancleren naam b. v. als schuur, 
stal of dergelijke, de onder a van gemeld 
artikel gevorderde vergunning hebben ver
kregen ; dat de Raad evenwel in art. 76, lid 1 
der Bouwverordening meende te_ mogen op
nemen tot iecler gericht verbocl om een tot 
woning ongeschikt gebouw tot woning in 
gebruik te nemen, in welke meening de Raad 
wercl gestaafcl door clergelijke bepalingen voor
komencle in bouwverorcleningen van andere 
gemeenten; 

dat immers clit voorschrift is te beschouwen 
als eene aanvullencle bepaling, geenszins in 
strifd met de wet, tot welke vaststelling de 
gemeenteraacl krachtens art. 45 cler Woningwet 
de bevoegclheid bezit ; 

0., clat art. 45 cler Woningwet handhaaft de 
bevoegclheicl den gemeenteraacl toekomencle 
ingevolge art. 135 der Gemeentewet ten aan
zien van het onderwerp waarin de W oningwet 
voorziet voor zoover de door hem te maken 
verorcleningen niet met de bepalingen · clezer 
wet in strijcl zijn ; 

clat de vraag, of art. 76, 1 e lid, cler door den 
gemeenteraacl van Stacl-Doetinchem vast
gestelde verordening in strijd is met de Woning
wet bevestigencl moet worden beantwoorcl ; 

dat toch art. 5 1 e lid b cler Woningwet een 
verbocl bevat dat beperkt is tot de claarin 
bepaald aangewezen personen en clus strijcl 
met dit wetsvoorschrift ontstaat als de Raad 
clit beperkt verbod algemeen maakt ; 

dat derhalve Geel. Staten terecht hunne 
goedkeuring hebben onthouden aan de ·bij 
besluit van den Raad der gemeente Stad
Doetinchem van 5 November 1915, n°. 15, 
vastgestelde verordenirig op het bouwen en 
wonen in die gemeente ; 

Gezien de W oningwet ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan: 

het beroep ongegroncl te verklaren._ 
Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

31 Mei 1916. BESLUI'.l', houclencle beslissing clat 
er voor Gecleputeerde Staten geene reden 
bestaat om aan een onderwijzer niet toe te 
staan de bediening van agent der Onder
linge Levensverzekering Mij. ,,'s-Graven
hage" te mogen bekleeclen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingestelcl door 
G. d13 Koning, onclerwijzer aan de bijzonclere 
lagere school te Rheclen tegen het besluit van 
Geel. Staten van Gelderland van 14 December 
1915, n°. 92 L. 0. waarbij bezwaar is gemaakt 
aan den appellant de door hem gevraagcle 
vrijstelling te ver!eenen om te mogen bekleeden 
de bediening van Agent cler Onclerlinge Levens
verzekering-Maatschappij ,,'s-Gravenhage" ; 

Den Raad, van State,. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, advies van 
10 Mei 1916, n°. 117 ; 

Op de voorclracht van Onzen :Minister van 
Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Mei 1916, n°. 7896, Afd. 0. ; 

0., dat naclat G. de Koning onclerwijzer aan 
de bijzondere lagere school te Rheclen aan 
Geel. Staten van Gelderland verzocht had de 
becliening te mogen bekleeden van Agent 
der Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 
,,'s-Gravenhage" Geel. Staten op 14 December 
1915 aan den adressant hebben te kennen 
gegeven dat bij hun bezwaar bestaat de ge
vraagcle vrijstelling te verleenen ; 

dat G. de Koning van het besluit van Geel. 
Staten bij Ons in beroep is gekomen claarbij 
aanvoerencle clat hij zich niet met clat besluit 
kan vereerii.gen aangezien in andere provincies 
voor cleze betrekking wel clispensatie verleencl 
wordt; 

0. clat de aarcl en de omvang der werkzaam
heden verbonclen aan de bediening van agent 
der Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 
,,'s-Gravenhage" niet de vrees wettigen clat 
de belangen van het onderwijs schade zullen 
lijden indien aan den appellant de gevraagde 
vrijstelling wordt verleend, waartegen ook van 
de zijde van het schoolbestuur geen bezwaar 
bestaat; 

dat voorts de vrijstelling voor intrekking 
vatbaar is, wanneer mocht blijken dat de be
l~ngen van bet onclerwijs dit vorcleren ; 
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Gezien de wet tot regeling · van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

. aan G. de Koning onderwijzer aari de bijzon
dere lagere school te Rheden, te verleenen de 
vrijstelling bedoeld in art. 59, lid 6, 2°. der 
Lager Onderwijswet met betrekking tot het 
bekleeden der bediening van Agent der Onder
linge Levensverzekering-Maatschappjj ,.'s-Gra

. venhage" i . 
Onze Minister van Binnenlandsche · Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

31 Mei 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, waar de Raad van Domburg eerst 
aan de Provinciale Staten een renteloos 
voorschot heeft aangevraagd voor een goede 
rioleering op grand dat de tegenwoordige 
toestand riit hygienisch oogpunt onhoud-

. baar is en later van dat plan is terugge
. komen, hoewel. er een dringende behoefte 
aan een algemeene rioleering blijft best'aan, 
Gedeputeerde Staten terecht de goedkeu
ring hebben onthouden aan de begrooting, 

1 waarop geen post voor die rioleering is 
uitgetrokken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Domburg tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
7 Januari 1916, n°. lll, l• Afd. waarbij goed
keµring is onthouden aan de begrooting dier 
gemeente voor het jaar 1916; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorcl, aclvies van 
19 April 1916, n°. 94; 

·op de voorclracht van Onzen :Minister van 
Staat, J\'.Iinister van Binnenlandsche Zaken 
van 18 Mei 1916, n°. 3160, Afcl. B. B. ; 

0. clat de Raad cler gemeente Domburg bij 
aclres van 20 Juni 1914 bij de Provinciale Staten 
van Zeeland een renteloos voorschot van 
jS0,000 voor den _aanleg van eene rioleering 

heeft aangevraagd ; 
clat blijkens clit aclres het bezit eener goede 

rioleering voor de baclplaats niets meer of 
minder is clan eene levenskwestie ; dat het voor 
Dombu~g beslist onmogelijk zal ~ijn zich als 
badplaats te _handhaven wanneer niet ten 
spoedigste in den bestaanden toestancl verande
,·ing komt; clat het toch zeker op den weg ligt 
va,1 de Provincie om eene_ badplaats als Dom
burg', die toch indirect· ook voor het geheele 
gewest eene bran van inkomsten is, zoo niet 
vah claclelijken onclergang clan toch van een 

kwijne d bestaan te redden ; dat, wanneer de 
. tegem oordige toestancl gehandhaafcl blijft 
eene pidemie niet kan uitblijven; dat op 
versch llende plaatsen in de kom cler gemeente 
de sta k zoo hevig is en zoo hinderlijk is da t · 
het re ds een kwelling genoemd moet warden 
daarla gs te wandelen of te rijden; dat het zeker 
onnoo ig is nader aan te duiden hoe die toestand 
is voo hen die daar moeten wonen hoewel de 
artikel n in binnen- en buitenlanclsche bladen 
en ad essen aan den gemeenteraacl dat .her
haalde ijk beproefcl hebben; 

dat aclat de gemeenteraad op 19 October 
1914 h t.besluit tot· aanleg van eene algemeene 
rioleeri g had ingetrokken en het verzoek a11n 
de sta en om een renteloos voorschot had 
terugg nomen, Gedeputeerde Staten het ge
voelen van den Inspectenr van de Volks
gezoncl eid hebben ingewonnen en vervolgens 
onder agteekening van 8 Jannari 1915 alsnog 
den ge eenteraad hebben uitgenoodigcl op de 
begroo ·ng voor 1915 een voldoenden post nit 
te trek en om, met inachtneming van de cfoor 
het St atstoezicht gegeven wenken, alsnog 
een be oorlijk uitgewerkt rioleeringsplan te 
doen o maken ; 

dat adat het gemeentebestunr bij schrijven 
van 18 December 1915 n°. 336, aan Gedepn
teerde · taten had medegedeeld dat door den 
gemeen eraad is besloten geen gelden op de 
begroo]ng voor 1916 voor het maken van plan_
_neri vo r eene algemeene rioleering nit te trek
ken, Gedepnteerde Staten bij besluit van 
7 Jann ri 1916, n°. lll, l• Aftl. aan de ge
meente egrooting de goedkenring hebben ont
honden nit overweging clat de gemeenteraad 
wel zijn besluit tot aanleg van eene algemeene 

daarme e door het gemeentebestnur is bericht 
dat het an Prov. Staten gericht verzoek kwam 
tc verv llen,_ doch dat noch de gemeenteraad 
noch B. en W. op eenigerlei wijze hebben_ te 
kennen egeven dat de toestand in het adres 
onjuist kas voorgesteld of we! dat daarin op 
andere .~ijze afdoende verbetering was of kon 
warden gebracht, zoodat moet warden aan. 
genome dat al ware het uitslnitend uit een 
oogpunt van algemeene gezondheid, voorziening 
in clien ·oestand alsnog dringend noodig ·is en 
het bren en van een post op de begrooting t,ot. 
dekking der kosten van een behoorlijk uitvoer
baar en n verband met de kosten aannemelijk 
plan va rioleering een eerste vereischte moet 
warden eacht ; · 

dat va het besluit van Gedepnteerde Staten 
de geme nteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
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aanvoerende dat hij. na het uitbreken van den 
ocirlog, :Waardo9r, dok de toekomst van de 
gemeente .Dom burg als. badplaats zeer cinzeker 
i_s; geworden, zich· niet gerechtigd a.chtte verdere 
stappen te doei'i tot. het verkrijgen van eene 
rioleering yVaarvoor .. van ie gemeente ·zulke 
zware offers zoµden warden geeischt, waarom 
de Ra.ad zijn ·ver.zo!ilk aan Pr.o.vinciale Ssaten om 
een renteloos voorschot introk ; dat in dezen 
tioesta,nd . nog g~en:e verandering is gekome~ 
en dat nu Gedeputeerde. Staten wel alleen 
;andrin:gen. ~p het brengen vaU: gelden- op de 
begrQOting voor het ~pmaken :van een plan voor 
eene rioleering, 'cloch dat waar de Raad, .zich 
me_ermalen uitsprak, dat )iij zoolarig de toestand 
~ich niet ·wij?,igt niet genegen' is dit plan uit· te 
voeren,' het duiclelijk is dat alieen het opmaken 
van een 'plan geen verhetering kan brengen ; 
dat in den loop van het jaar 1915 door verschil
lende p~rt~culieren grootere en .kleinere . riool
leiuingen zijn aangebraclit terwijl de gemeente 
zelve cl.at ja\tr eene rioolleiding deed aanleggen 
waarvan de · kosten. ongeveer £ 600 bedroegen, 
terwijl hij hog. eerst. onlangs een drietal doel
matige stankafsluiters deed· aanbrengen ; dat 
de gemeente dus wel degelijk voorzieningen 
treft in deze zaak zij het dan ook op eene 
~inder g~ootsche wijze dan door Gedeputeerde 
St~ten · wordt 'gewenscht, vqorzieningen welke 
ook ten . goede komen aan den algemeenen 
gez~ndheidstoestand ; dat dus naar het oordeel 

· vai'i den Raad · de toestand niet zoodanig is 
dat ·een· ingriJpen· als door Ged: Staten thans 
geschiedt · door liet niet goedkeuren der begroo-
ting noodzakelijk is ; · · . 

. 0., dat zooals blijkt uit het adi:es van den 
Raad der gemeel'.).te Domburg van 20 Juni 1914 
aan de Provinciale Staten van Zeeland, be
~estigd door ·een ~an· wege het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid ingesteld plaatselijk 
onderzoek in die gemeente dringend l:iehoefte 
bestaat aan den aanleg van. eene algemeene 
rioleering ; . 
. dat Geel: Staten, in.aansluiting daaraan, den 
gemeenteraad hebben uitgenoodigd op de 
begrooting voor 1915 en nadat daaraan niet 
was v'oldaan op de begro.oting voor 1916 een 
post uit te trekken om, met inachtneming va.n 
de door .het Staatstoezicht gegeven · wenken, 
een behoorlijk uitgewerkt deugdelijk plan van 
rioleering . te doen opmaken, kennelijk met de 
strekking door geleidelijken aanleg daarvan 
de misstanden op, te heffen of te voorkomen ; 

da.t de weigering van den gemeenteraad 
daartoe zijne medewerking te verieenen · na 
's Raads eigen verzekering dat de tegenwooidige 

toestand uit hygienisch oogpunt onhoudbaar 
is, onverklaarbaar moet warden geachii en 
rechtstree.ks indruischend tegen ·wat de ·Raad 
zelf heeft verklaard,. door het gemeentebelang· 
te warden geeischt ; . · . 

dat derhalve Ged. Staten nu de Raad bij 
herhaling lieeft geweigerd om op de begrooting" 
e~n post uit te trekken die, zij het geleidelijk, 
tot. afdoende verbetering der rfoleering zal 
leideri te recht aan de begrooting voor 1916-
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het ,beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken·,, 

is belast, enz. (A. B.) 

:J Juni 19,16. BESLUlT, houdende w1Jz1gmg· 
van het verbod van· uitvoer van gedroogde· 
zuidi,ruchten. S. 268. 

wrj WILHELMiNA, ENZ. 

Overwegende, dat · het in liet belang van 
den Staat noodig is nader aan te geven, welke
vruchten gerekend znlleri warden onder het. 
verbod. van uitvoer van gedroogde zuidvrnch-. 
ten te· vallen ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers ~an-, 
Oorlog, van Financien en van Landbomy,. 
Nijverheid en Handel van 22 Mei 1916, Kiibinet,_ , 
Litt. Z72 ; 

Den Raad van State gehoord. (advies van, 
23 Mei l916, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor .. 
noemde Ministers van 31 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. K 78 ; • 

Hebben goedgevonden en verstaan te· 
bepalen: 

Het Eeni_q Artikel ,van Ons Besluit van 6·
Mei 1916 (Staatoblad n°. 182), wordt gelezen 
als volgt: 

De uitvoer van gedroogde znidvruchten, 
walnoten, paranoten, hazelnoten en andere 
noten, kastanjes., andere gedroogde vruchten. 
als appelen, peren, prnimen, bananen, arbri-. 
kozen en perziken benevens · pitten van steen- -
vruchten ,is verboden van den dag der, afkon- . 
diging van dit Beslnit . 
. Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk_ 

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

Onze Ministers van Oorlog, van l!'inancien. 
en van Landbonw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem bet.reft, belast met de • 
uitvoering van dit Besluit, dat 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 2den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

JJe Jrlinister van Oorlog, BosBOOM. 
.De- 1liinister van Financien, ANT. VA.N G1JN, 
De Min. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 2 Juni 1916.) 

-3 Juni 1916. BESLUIT, betreffende militie
of landweerplichtige matrozen met kort 
dienstverband. S. 269. 

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

.Marine van 31 Mei 1916, Bureau B, n°. 76 ;· 
Gelet op de wetten van 15 Januari 1916 

(Staatsblad n°. 36) en 27 Mei 1916 (Staatsblad 
. no. 205); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het korps matrozen met kort dienstverband 

. aan te wijzen als categorie van vrijwillig die

.nenden, aan wie terstond ontsiag uit den dienst 
bij de militie of bij de I and weer wordt ver
.leend, indien zij na het volbrengen van -een 
-dienstverband van ten minste vijf jaren ont-
-Slag nit den vrijwilligen dienst verkrijgen, 
"VOOrdat hun militie· of hun landweerdiensttijd 
is volbracht. 

Onze Ministers van :.\-Iarine, van Oorlog en 
·van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
.zooveel hem aangaat, belast m~t de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
-den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

.De Minister i•an Mai·ine, J. J. RA.MBONN:WT. 
(Uitgeg. 14 Juni 1916,) 

-3 Juni 1916. BESLUIT, houdende w1Jz1grng 
van het verbod van uitvoer van bind1·otting. 
S. 270. . 

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

·Staat noodig is, den uitvoer van alle rotting 
:te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Orize Ministers van 
•Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Randel van 26 Mei 1916, Kabi
•net, Litt. A76 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
:30. lliei 19Hi, n°. 26) ; 

Gezien het nader rap.port van Onze voor-

noemd 
Litt. 

Ministers van 2 Juni 1916, Kabinet, 
79 , 

' H bben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Het Eenig Artikel, van Ons Besluit van 16 
-Maart 1916 (Staatsblad n°. 131) wordt gele;,.en 
als vol t: 

De itvoer van rotting is verboden van den 
dag de afkondiging van dit Besluit. 

Wij ehouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te effen of in bijzondere gevallen daarvan 
onthe ng te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder v or zooveel hem betreft, belast met do 
uitvoer ng van dit Besluit, dat in. het Staats
blad za worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal wo den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gr venhage, den 3den Juni 1916 . 
WILRELJ'IIINA. 

De Mi1 ister van Oorlog, BosBOOM. 
De Mi ister van Financien, ANT. V.A.N GIJN . 
De Mi . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uit,qeg. 5 Juni 1916,) 

5 Juni 916. ARREST van den Roogen Raad. 
B ijkens de duidelijke woorden, in ver

ban met de 'geschiedenis, van art. 15 der 
Jae twet moet de in het 2' lid van dat arti
kel voorkomende opnoeming van voorwer
pen worden aangemerkt als door aanwijzing 
van enkele te will en aan toonen, welke soort 
van middelen de wetgever heeft bedoeld, 
waa door, indien zij worden aangewend, 
het opsporen enz. van wild strafbaar wordt 
geo rdeeld. 

I art. 15, 3• lid echter heeft de ·wet
gev r niet onbepaald het enkele bezit van 
soor gelijke als de in art. 15 2• lid ver
mel e voorwerpen in het veld buiten open
bare wegen en voetpaden verboden, maar 
h eef er zich toe bepaald di t bezit straf • 

te stellen ten aanzien van de in het 
met name genoemde voorwerpen, 

t, waar een ,,klem" onder die voor
wer en niet voorkomt, het bezit daarvan 
in h t veld buiten open bare wegen en voet
pade niet strafbaar is. 

( achtwet art. 15, :J• en 3• lid.) 

V orzitter : Mr. A. !VI. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M. A. 
Savelber en Jhr. Rh- Feith. 
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De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Tie!, requirant van cassatie tegen een vom:{is 
dier Rechtbank van 16- Maart 1916, waarbij 
in hooger beroep, na vernietiging . van een 
vonnis van den Kantonrechter te Drnten van 

· 4 Februari 1916, P. M; B., 62 jaren, worst
fabrikant, geboren te Baescem en wonende 
te Afferden, gemeente Druten, wegens het 
zich met een voorwerp, waarmede men wild 
kan bemachtigen, •zijnde een klem, in. het veld· 
bevinden · buiten openbare wegen of voet
paden, met toepassing van de artt. 15, 40, 45 · 
en· 47 der Jagtwet, 23 en 91 Sr., bij" verstek 
'is veroordeeld tot eene geldboete van f 10 en 
eene vervangende hechtenis van 4--dagen, met 
verbeurdverklaring en last· tot vernietiging 
van de in beslag genomen klem. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het in eersten aanleg gewezen vonnis, 
hetwelk in zooverre is bevestigcl bij het nu
bestreden vonnis in hooger beroep, is overeen
komstig de telastelegging en met beklaagde's 
schuld hieraan bewezen verklaard, dat deze zich 
op 19 December 1915 des v.m. omstreeks 
11 uur te Afferden, gemeente Dr)lten, in het 
veld - zijnde een· perceel weiland· aan de 
Koningstraat, buiten openbare wegen en voet
paden met een klem, geschikt om wild te be
machtigen, bevondiln- heeft. In eersten aanleg · 
werd dit niet strafbaar geoordeeld, ook niet 
krachtens het laatste·lid van art. 15 der Jacht
wet, en werd derhalve bek!aagde van alle 
rechtsvervolging ontslagen.. In hooger beroep 
echter werd anders geoordeeld ; het bewezene 
werd gequalificeerd als het zich met een voor
werp, waarmede men wild kan bemachtigen, 
zijnde een klem, ih het veld bevinden, buiten 
openbare wegen of voetpaden, en de beklaagde 
bij vei'stek deswege veroordeeld met toepassing 
van bedoeld dercle lid van art. 15 en met 
verbeurdverklari:hg en bevel tot vernietiging 
van. de klem. · 

Bij tijdig ingediende memorie richt de heer 
rnquirant hiertegen een cassatiemidtlel, hetwelk 
door hem uitvoerig is toegelicht. Het luidt : . 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 23, -33 en 91 Sr., ·15; 40; 45 en 47 der 
Jagtwet, 10 aanhef en sub 14°. en 11 der Wet 
van 15 April 1886 (S. 64), 211, 214, 221, 223, 
246, 247, 253, 256 en 257 Sv., zoomede van 
artt. 216 en 219 van datzelfde Wetboek, zulks 
doordat de Rechtbank, in stede van het vonnis, 

,waarvan in. hooger beroep was gekomen, in 
zijn geheel te bevestrgen, dit vonnis slechts in 

1916. 

voege voorschr~ven heeft bevestigd. en· voor het 
overige lieeft vernietigd met qu~lificatie; na . 
opnieuw te hebben recht gedaan, schuldigver
klaring, veroordeeling, verbeurdverklaring· en 
bevel ·tot vernietigiil.g, als boven weergegeven." 

Het. middel komt· mij gegrond voor, althans 
voorzoover daarbij verkeercle, toepassing- van 
art, 15 der Jagtwet wordt beweerd; Terecht 
wordt door den heer requirant bij de toelichting 
onderscheid gemaakt tusschen de 'verboden 
pogingen qf middelen om wild op te sporen, 
te bemachtigen of te dQoden, en de voorwerpen 
waarmede die pogingen in het werk gesteH en 
die middelen aangewend worden. Door. de 
tusschenvoeging ter gelegenlieid der behande
ling van art. 15 in de Tweede Kamer·van liet 
woordje. als in het 26 lid werd de daarop vol
gende opsomming van voorwerpen, waarmede 
ongeoor!oofde jacht - of liev:er stroopers
bedrijven kunneii _worden uitgeoefend - daar- . 
door tevens een aanduiding van zoodanige 
bedrijven - tot een· bloote verduidelijking 

. gemaakt, waarin geen beperking van het gebied 
van deze Verbodsbepaling mag worden gezien. 
Doch daarom geldt nog' niet hetzelfde van het 
verbod; in het derde lid gegeven, om zicli ,,met 
die voorwerpen" in het veld· te bevinden, ook 
al moet worden toegegeven, dat deze beide 
leden van het artikel nauw samenhangen en 
- gelijk in het bestreden vonnis wordt betoogd 
- te voren zelfs een lid van art. 18 vormden. 
Immers ,,die voorwerpen" kan slechts terugs!aan 
op de vroeger met name genoemde voorwerpen,. 
waarvan het getal beperkt is; en niet op de 
daarvan te onderscheiden middelen, met die of 
andere voorwerpen aangewend, waarvan het 
getal onbeperkt is. Zoo besliste ook Uw Raad 
in het reeds door den heer requirant aan, 
gehaalde arrest van 13 Januari 1879 (W. 4342). 

De aanleiding trouwens tot de invoeging 
van het woordje als laat redelijkerwijs geen 
twijfel, dat aid us ook de becloeling des· wet
gevers is geweest. Gewezen werd toch op het 
misbruik, hazen dood te slaan met polsstokken, 
welke voorwerpen in art. 15, 26 lid niet waren 
genoemd, zoodat 'dit misbruik bij de oude 
lezing ook niet onder het hier gegeven verbod 
vie!. En nu schijnt het mij niet zeer aanneme
lijk, dat de wetgever · door de aangebrachte 
wijziging, die bestemd was dit misbruik te 
keeren, tevens zou hebben willen verbieden, dat 
de jager of zijn helpers zich in het veld zouden 
bevinden met polsstokken, welke voorwerpen 
destijds, toen meer clan nu nog voor den voet 
gejaagd werd, althans in het polderland, tot 
hunne onmisbare uitrusting behoorden. 

19 
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In ·het veld buiten openbare wegen of voet
paden mag men zich dus slechts dan niet 
bevindeii, wanneer men de in art, 15 uitdruk
kelijk genoemde voorwerpen bij zich heeft, het 
gebruik waarvan · dan ook voor den wildstand 
zoo bijzonder schadelijk is, of het opsporen van 
overtredingen zoo bijzonder moeilijk maakt, 
dat de wetgever daartegen in de artt. 41 en 42 
verhoogde straffen bedreigde. 

Ter wille van de onpartijdigheid mag ik 
intusschen niet verzwijgen, dat art. 33 der 
Vogelwet 1912 de midclelen om vogels te vangen 
of te dooden wel vereenzelvigt met de daartoe 
dienstige voorwerpen, en clat art. 12 van het 
daarop berustend K. B. van 18 November 1913 
(S. 412) - gelijk Uwen Raad trouwens bekend 
is - tot die ,,middelen" niet alleen klemmen 
brengt, maar zelfs kunstlicht, hetwelk op zich 
zelf beschouwd en afgezien van daarvan ge
maakt misbruik, toch zeker even onschuldig is 
als b;v. een polsstok maar zijn kan. Deze 
bepalingen zijn echter van veel latere dagtee
kenihg dan de Jagtwet en mogen dus, al schijnen 
zij te zijn ontleend aan wat men destijds in 
art. 15 der Jagtwet meencle te lezen, niet warden 
gebezigd om de juiste beteekenis van dit 
wetsvoorschrift vast te stellen. 

Ik concludeer, dat het bestreclen vonnis zal 
warden vernietigd, voorzoover daarbij het in 
eersten aanleg gewezene is vernietigd, het 
bewezen verklaarde is gequalificeerd, de be
klaagde hieraan schuldig -verklaard en ver
oordeelcl is en de klem is verbeurd. verklaard 
en .haar vernietiging is levolen, en dat de 
Hoage Raad, ten principale rechtcloende, 
laatstbedoeld vonnis alsnog beyestigen zal, 
voorzoover het niet reeds is bevestigd. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl. 
adv.-gen.); 

0., dat den gerequireerde bij de oorspronke
lijke dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij op 
19 December 1915 te Afferden, gemeente 
Druten, zich in het veld, zijnde een perceel 
weiland aan de Koningstraat, buiten openbare 
wegen en voetpaden met ·een klem, geschikt 
om wild te bemachtigen, bevonden heeft ; 

0., dat de Kantonrechter te Druten dit £eit 
met gerequireerde's schuld daaraan bewezen 
heeft verklaard; doch den gerequireerde te dier 
zake van alle rechtsvervolging heeft ontslagen 
- met last tot teruggave der in beslag genomen 

klein, elijk bij het. vonnis is bepaald - op· 
grand at de klem niet is genoemd antler de 
vciorwe pen, waarmede het ·volgens art. 15 

der Ja~wet verboden is zich in het veld te 
bevinde , terwijl het feit oak niet bij eenige 
and ere 1vet of vercirdening is· strafbaar gesteld ; 

0., d t de Rechtbank te Tie!; het vonnis 
des Ka tonrechter's ten aanzien der bewezenver
klaring evestigende, dit voor het ovedge heeft 
vernieti cl, het bewezen verklaarde heeft 
gequal' ceercl, den gerequireerde tot straf heeft 
veroord eld en de vernietiging der klem heeft 
bevolen een en antler gelijk hiervoren is ver
meld, , ijl blijkens de geschiedenis het laatste 
lid van rt. 15 ElVenals het voorlaatste lid, waar
mede h t aanvankelijk eene alinea uitmaakte 
in enu tiatie'9en,• zin moet warden opgevat· 
en onde ,,die voorwerpen" in het laatste lid 
derhalv geen bepaalde voorwerpen zijn te. 
verstaa doch slechts soortgelijke als in het 
voorlaat te lid bij wijze van voorbeelcl zijn 
opgenoe cl; 

0., d t bij het middel van cassatie terecht 
tegen de e beslissing wordt opgekomen ; 

0. to , dat bet 0ntwerp der Jagtwet aan
vankelij in art. 18/ verbood met zoogenaamde 
afdraaije s, stokgeweren, pistolen, of andere 
verborge e ~apenen, tirassen, lange netten, 
damnett n en wildstrikken te jagen of zich 
met die oorwerpen buiten openbare wegen en 
voetpad in het veld' te bevinden, terwijl 
art. 15, etwelk in het eerste lid eene opsom
ming der geoorloofde jachtbedrijven inhield, in 
het twee e lid. bepaa]de : ,,alle andere pogingen 
of middel n om wild op te sporen, te bemagtigen 
of te do den zijn verboden" ; 

dat da rop door de Regeering is voorgesteld 
de voorn emde alinea /, voorkomende in art. 18, 
in de slo epaling van art. 15 in- te lasschen en 

enluiden: 
,,Alle dere pogingen of middelen om wild 

op te spa en, te bemachtigen of te dooden met 
zoogenaa de afdraaijers, stokgeweren, pistolen 
of andere verborgene wapenen, tirassen, lange 
netten, cl mnetten en wild- of konijnenstrikken 
zijn verb den ; 

,,Het is ingelijks-verboden zich met die voor
werpen in het veld te bevinden 1uiten openbare 
wegen · of voetpaden." ; 

dat dit voorstel vervolgens is aangenomen, 
nadat no het woordje als in het tweede lid 
was inge oegd, ten einde te doen uitkomen, dat 
niet allee de 'in het artikel genoemde, maar 
alle ·ander van dien aard, niet als geoorloofd, 
verklaard middelen om wild op te sporen enz. 
.verboden ijn ; 
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dat derhalve blijkens de -duideljjke woorden; 
in verband met de geschiedenis van art: 15 
de in het tweede lid van dat artikel voor
komende opnoeming van voorwerpen, waar
mede het opsporen, bemachtigen of dooden 
van wild ongeoorloofd wordt verklaard, niet 
in beperkten zin mag worden opgevat, maar 
moet worden aangemerkt als door aanwijzing 
van enkele te willen aantoonen, welke soort 
van middelen de wetgever heeft bedoeld, 
waardoor, indien zij worden aangewend, het op
sporon enz. van wild strafbaar word t geoordeeld; 

clat echter geenszins' blijkt van de bedoeling 
om ook aan het laatste lid van art. 15 eene 
verclere strekking te geven, dan het oorspron
kelijk Ontwerp, in art, 18/, aangaf en uit de 
verwijzing _naar de voorwerpen, in de vorige 
alinea uitdrukkelijk genoemd, voortvloeit ; 

clat clan ook dienovereenkomstig de wet
gever niet onbepaald het enkele bezit van alle 
soortgelijke als de in het tweede lid van art. 15 
vermelde voorwerpen in het veld buiten open
bare wegen of voetpaden heeft verboden, maar 
er zich toe heeft bepaald dit bezit strafbaar 
te stellen ten aanzien van de in het artikel met 
name genoemde voorwerpen en daarom in het 
laatste li,d spreekt van ,,die voorwerpen", dat is 
van de in het vorig lid genoemcle voorwerpen ; 

dat eene klem oncler de alzoo opgenoemcle 
voorwerpen niet voorkomt; 

0., dat het middel alzoo gegrond is ; 
Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 

te Tie! op 16 Maart 1916 in deze zaak gewezen, 
doch ~lleen voor zoover daarbij het beroepen 
vonnis des Kantonrechters is vernietigcl, het 
bewezenverklaarde is gequalificeerd, de gere
quireerde deswege tot straf is veroordeeld en 
de vernietiging der in. beslag genomen klem is 
bevolen; · 

En in zooverre opnieuw rechtdoende ten 
principale, krachtens art._ 105 R. 0., bij ver
stek; 

Bevestigt het vonnis door den Kantonrechter 
te Druten op 4 Februarf 1916 in deze zaa-k 
gewezen, mede voor zoover de gerequireerde 
daarbij te dier zake van alle rechtsvervolging is 
ontslagen en de teruggave der klem aan hem 
is gelast. _ (Ned. Jur.) 

7 Jiini 1916. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een bouwverbod, ook al is aan de for
meele eisch van art. 27 der W oningwet 
voldaan, slechts dan gerechtvaardigd kan 
warden, geacht en voor goedkeuring vat
baar, wanneer de grond waarop h_et ge-

vestigd is, inderdaad ih de naaste toekomst 
voor den aanleg van een straat, gracht of 
plein is bestemd, welke bestemming uit den 
feitelijken toestand duidelijk moet blijken. 

WrJ WILHELMINA; 1rnz; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Mr. C. Lucasse, · kantonrechter te Goes, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
14 Januari 1916, n°. 140a, waarbij goedkeuring 
is verleend aan het besluit van den Raad der 
gemeente 's-Heer-Arendskerke _ van 10 Decem
ber 1915, betreffende het vest-igen van. een 
bouwverbod op strooken grand in den West
Kraayertpolder ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Mei 1916, n°. 109; 

Op de voordracht van _Onzen Minister van 
Staat, :Minister van Binnonlandsche Zaken van 
29 Mei 1916, n°. 6783, Afd. V. en A,; ' • 

0., dat de Raad der gemeente 's-Heer-Arends
kerke bij besluit van 31 Juli 1915; no. 5, van de 
perceelen kad. bekend gemeente 's-Heer
Arendskerke, Sectie D nos. 828, 826, 824, 466 
en 12 sommige gedeelton heeft aangewezen, 
welke in de naaste toekomst zijn bestemd voor 
den aanleg van eehe straat, eene gracht, of een 
plein; 

dat de gemeenteraad "lj"ervolgens · bij besluit 
van 10 December 1915, n°. 3, een bouwverbod 
heeft gelegd o. a. op een gedeelte groat. 67 A. 
5 .c.A. van de perceelen kad. bekend gemeente 
's-Heer-Arendskerke; Sectie D nos. 466 en 12, 
groot 14 H.A., 93 A. 10 c.A. gelegen in den 
West-Kraayertpolder en toebehoorende aan 
Mr. C. Lucasse te Goes ; 

dat de Raad daa;rbij heeft overwogen dat het 
in het belang van eene stelselmatige l ebouwing 
wenschelijk is te verbieden dat op de bij het 
besluit aangeduide gedeelten grond gebouwen 
worden gebouwd of herbouwd ; 

dat Geel. Staten bij besluit van 1_4 Januari 
1916, n°.- 140a, 3° Afd. het raadsbesluit hebben 
goedgekeurd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Mr. C. 
Lucasse te Goes bij, Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hetgeen volgens art. 27 der 
W oningwet mag warden geregeld moet betreffen 
uitbreiding van_ bestaande kommen en dat, 
indien dit zoo is, de Raad niet bevoegd was 
voormeld bouwverbod uit te vaardigen, ver
mits ter plaatse waarop het bouwverbod be
trekking heeft in het geheel geen bebouwde 
kom aanwezig is, maar zich daar alleen nog 
bevindt een stationsgebouw en op honderden 
meters afstand eene particuliere woning ; dat-

19* 
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het bouwverbod in art. 27 en hot uitbreiclings
plan in art. 28 beide het,zelfcle ten doe! hebben, 
nl. aanwijzing van grond voor aanleg van st-ra
ten, grachten en pleinen in de toe_komst ; dat de 
,Raad bij zijn ·besluit dan ook een termijn had 
moeten stellen gedurende welken dit bouw
verbod zou gelclen of waarbinnen het zou moeten 
worden herzien ; dat toch dit besluit alleen 
betrekking kan hebben op grond in de naaste 
toekomst voor straat, gracht of plein bestemd ; 
clat die naasie toekomst niet onbeperkt mag 
zijn en dat dus wanneer in die naaste toekomst 
geen bebouwde kom of zelfs geen enkele woning 
op de perceelen van den appellant zal komen, 
wat zeer waarschijnlijk is, dit bouwverbocl dan 
niet mag blijven bestaan ; dat het al clan niet 
bAstendigen van het bouwverbod verder allee~ 
zou afhangen van den Raad der gemeente, ter-

1 wijl belanghe6benden bij den grond tegen het 
verbocl niet meer zouclen kunnen opkomen, 
maar met de beperking van hun eigendomsrecht 
voortdurend zouden moeten blijven zitten ; dat 
een en antler niet aannemelijk is en indien we!, 
dat dan art. 27 der Woningwet eene l)epaling 
zou bevatten leidende tot het grootste onrecht 
en de groote willekeur alleen ten Iaste van enkele 
grondbezitters in de gemeente ; dat bovendien 
uit het Raaclsbesluit en de daarbij behoorende 
teekening niet blijkt de grootte en juiste Iigging 
van elk cler · verschillende _ strookeri, welke 
t-e zamen uitmaken de 67 A., 5 c.A. grond van 
den appellant waarop het bouwverbod za:I 
clrukken, zoodat het besluit daardoor ook in 
strijd is met art. 27, 2• lid, der Woningwet 
dat de aanduiding van den grond voorschrijft, 
opdat men de juiste ligging, dat wil zeggen de 
lengte en breedte van alle strooken, kan weten ; 
dat voormeld Raadsbesluit (niet het ontwerp) 
van 10 December 1915 ook niet voor een ieder 
ter inzage_ heeft gelegen ter gemeentesecretarie, 
zoodat niet is voldaan aan de bepaling van 
art. 27 sub ·5 en dus belanghebbenden van dit 
besluit (volgende op het ontwerp) niet legaal 
kennis hebben kunnen krijgen om desverlangd 
daarvan bij Geel. Staten in beroep te komen ; dat 
in de laatste plaats, al mocht dit besluit Pens 
volcloen aan de bepalingen cler wet - des neen 
-_clan toch nog het bouwverbod, althans wat 
des appellants perceelen betreft, nooclzakelijk 
-moet zijn en ook Geel. Staten daarop haclden te 
Ietten; clat, inclien aan het station in den West
KraayertpoJcler bij de nieuwe los- en ]aaclplaats 
in de naaste toekomst zal gebouwcl worclen, clit 
clan niet zoo licht op des appellants perceelen 
maar misschien alleen zal geschieclen op gronden 
van anderen ook in bet bouwverbod genoemd 

en n cler en tegen los- en laaclplaats ge]egen -
waf en iecler ter plaatse bekend clan ook kan 
zien n begrijpen ; dat zelfs ook daar zeer waar
schij ]ijk niet meer clan enke]e woningen zullen 
verr ·zen ; dat het onclerhavige bouwverbocl 
voor des appellants perceelen geheel willekeurig 
is e hij niet begrijpt hoe de Raad dergelijke 
groo steeclsche besluiten kan nemen waar ner
gens elders in de uitgestrekte gemeente, ook 
niet oor bebouwcle kommen, zulk een verbod 
best at ; dat de Raad zoocloende wel elk terrein 
in de gemeente met een bouwverbod zou kunnen 
bezw rrn; dat reeds bijna 3◊- jaren lang aldaar 
een alte van den Staatsspoorweg is geweest 
en cl ar in de buurt - en nog niet eens bij die 
halte - in al die · jaren slechts een vierta] 

erswoningen zijn gebouwd en het ook niet 
ken is dat al_daar in de naaste toekomst 
oningen zullen verrijzen en zeker niet 

op cl meer verwijderd gelegen perceelen van 
den ppellant ; 

0., dat art,. 27 der Woningwet aan den ge
meen eraad de bevoegdheicl verleent om, be
houd s goedkeuring door Ged. Svaten een 
bou erbod te vestigen op grond, die in de 

toekomst voor den aanleg van eene 
eene gracht of een plein bestemd is, 
het eerste lid van dat artikel den for-
eisch stelt dat bij een voorafgaand 

Raacla esluit die bestemming is uitgesproken ; 
dat, ook al is aan die formeelen eisch voldri,an, 

het bo wverbocl slechts clan gerechtvaardigd en 
mitsdi n voor goedkeuring vatbaar kan worden 
geach wanneer de groncl waarop het gevestigcl 
is ind rdaad in de naaste toekoms1, voor den 
aanleg van eene straat, eene gracht of een plein 
is bes emd; 

dat et besluit van den Raad der gemeente 
's-Hee -Arendskerke van 10 December 1915 
percee sgedeelten betreft gelegen in eene lande
lijke o geving, tot hiertoe alleen gezocht en ge
schikt voor boerenbedrijf, bij een klein spoor
wegsta ion met gering personenvervoer en be
trekke ijk weinig goederenvervoer van nagenoeg 
uitslui end landbouwproducten met enkele 
wonin n van spoorwegarbeiders aan de andere 
zijde an den spoorwegdijk ; voorts op aan
merkel "ken afstand van bebouwde buurten, 
terwijl ot staving der verwachting dater in de 
naaste toekomst straten, ,grachten of pleinen 
zullen orden aangelegcl slechts wordt aange
voerd t er sprake is geweest van den bouw van 
een po tkantoor ; 

dat aarmede echter niet aannemelijk is 
dat de gronden waarop bij voormeld 

sluit een bouwverbod gevestigd is in 
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werkelijkheid• in de naasto toekomst tot- den 
aanleg van eene straat, eene gracht of een plein 
bestemd zullen zijn; 

dat derhalve Ged. Staten van voormeld 
raadsbesluit uit dien hoofde hunne goedkeuring 
hadden behooren te onthouden en een onder
zoek naar de overige bezwaren van den appellant 
overbodig is ;, 

Gezien de W oningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Ged. Staten .van Zeeland .:van 14 Januari 
1916, no. 140a, goedkeuring te onthouden aan 
het besluit van den Raad der gemeente 's-Heer
Arendskerke van 10 December 1915 tot het 
vestigen van een bouwverbod op strooken 
grand in den West-Kraayertpolder. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. · (A. B.) 

8 Juni 1916. BEsLUIT, tot ~adere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 31 Maart 
1894 (Slaatsblad n°. 50), waarbij aan de 
vereeniging ,,Tot Ohristelijke Liefdadig
heid" te Wagenborgen, gemeente Termun
ten, vergunning •is verleend, aldaar een. 
gesticht voor idioten op te richten. S. 271. 

WIJ -WILHELMINA, ENZ. . . 

Op de voo~dra:cht v·an Onzen Minister va'n 
Staat, Minister van Binneulandscbe Zaken van 
30 Mei 1916, n°. 7311, afdeeliug Voiksgezond
heid en Armwezen ; 

Gelet op de w:et van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), . lal!-tstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 19i2 (Staatsblad u0 • 165); 

Hebben goedgevonden, en verstaan : 
te bepalen. : 

Eenig artikel. 
Aan. artikel 2 van het Koninklijk besluit van 

31 Maart 1894 (8taatsblad n°. 50), gelijk dat 
is gewijzigd · bij Ons besluit van 27 Augustus 
1907_ (Staatsblad .·n°. 2~8), WQr.dt _een nieuw, 
tweede lid toegevoegd, luidende als volgt : · 

,,Bovendien mogeu in het gesticht, gedurende 
het tijdvak, eindigende 30 Juni 1918, nog een 
man en 2 vrouwen verpleegd warden". 

Onze Minister· van Binn!)nlandsche Zaken is 
bela·st met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staa/sblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8s.ten Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De M inisle1· van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitge_q. 26 Jw1i 1916.) 

9 Juni 1916. BESLUil', tot wijziging van de vis
sQherij,regiementeu. (Maat op bot.) S. 272. 

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

Landbouw·, Nijverheid en Handel. van 5 Mei 
1916, n°, 3527., Afdeeling Nijver,beid; 

Gelet op de. Visscherijwet.(wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de wet 
van 8 Februari 1912. (Staatsblad n°. 66), op het 
Waddenzee-visscherijreglement (Ons besluit 
van 28 April 1915, Staatsblad n°. 206), op het 
Zuid.erzee-vis~cherijreglement (Ons, besluit van 
23 April 1915, Staatsblad, I)o. 205), beide laat
stelijk gewijzigd bii Ons besluit van 21 October 
1915 (Staatsblad n°. 435), 9p het Zuidhollandsche 
Stroomen-v,isscherijreglement (Ons beslui_t van 
26 Juui 1911, Staatsblad n°. 163), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 16 ,Juni 1915 
(Staatsblad n°. 254), op he.t Zeeu\\'sche stroomen
visscherijreglement (Ons besluit van 26 Juni 
1911, Staatsblad n°. 164), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons. besluit van 19 Mei 1916 (Staatsblad 
n°. 188) en op bet· Binnenvisscberijreglement 
(Ons beslnit van 15. April 1911, Staatsblad 
n°. 119), waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt in Ons besluit van 29 November 
1915 (Staatsblad n°. 484); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei -1916, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden. Minister van 7 Juni 1916, n°. 4751, 
Afdeeling N ijverheid; 

Hebbim goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 24 van het W addenzee

visscherijreglement, artikel 19 van bet Zuider
zee-visscherijreglement, artikel 19 van bet 
Zuidhollandsche stroomen-:visscherijreglement 
en artikel 23, lid 5, van het Zeeuwscbe stroo
men-visscherijreglement en artikel 28 van het 
Binnenvisscherijreglement wordt, inplaats van 
,,l Juli 1916", gelezen: ,,1 Juli 1918". 

2 .. Dit besluit treedt-in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad en van de Staa"t,scourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid 
en. Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de· Staatscourant zal warden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezouden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Min van Landbomo, Nijverheiil eii Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 19 Juni 1916.) 
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9 J,mi 1916. -BESLUIT, houdende machtiging 
op den Minister van Kolonien ·om de aan 
Koloniale . burgerlijke landsdienaren, we
gens langdnrigen dier.st, verleende buiten
landsche verloven, in verband met den 
langeren duur der- reis tnsschen Nederland 
en · zijne kolonien tengevolge van den 
hnidigen ·oor!9gstoestand, met ten hoogste 
twee maanden -te verlengen, met behoud 
van verlofsbezoldiging. S. 273. 

WIJ WILHELlUNA, ENZ. 

Up de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 15 Mei 1916, Afdeeling D, n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1916, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juoi 1916, Afdeeling 
D, n°. 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onze Minister van Kolonien wordt 

gemachtigd om de aan Koloniale burgerlijke 
landsdienaren wegens langdurigen dienst ver
leende buitenlandsche ·verloven, in verband 
met den langeren duur der i:eis tusschen 
Nederland ,·· en zijne Kolonien tengevolge- van 
den huidigen oorlogstoestand·, met ten hoogste 
twee maanden te verlengen met· behoud van 
verlofsbezoldiging. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscoiwant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze !¥,nister van K olonien is belast· met 
de uitvoei:ing van dit besluit, hetwelk gelijk• 
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wordon gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Kolonien, TH. B. PLEYTE 

(Uitgeg. 27 Juni 1916.) 

10 Juni 1916; BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende heffing van vergoeding van 
kosten voor. afgifte van consenten voor 
uitvoer. · S. 274. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Financien van 12 Mei 1916, lJirectie vari den 
Landbouw; n°. 13879, Algemeene Dienst; 

Overwegende, ·dat· volgens · de wet. van 
11 Maart 1916 (Staatsblad n°. 127). betreffende 
heffing Yan vergoeding van kosten_voor afgifte 
van consent.en voor uitvoer, hij' algemeenen 

maa regel van hestuur het bedrag dezer 
ver eding, alsmede hetgeen -verder ter nit-' 
voer ng dier wet noodig is, behoort te worden 
gere eld; 

D n Raad van State gehoord (advies van 
23 ei Hll6, n°. 31) ;-

G let op het nader rapport van Onze voor
noe de Ministers van 2 Juni 1916, Directie 
van den Landliouw n°. 14851/2, Algemeene 
Die st, en vau 5 Juni 1916, n°. 113, afd.eeling 
Invo rrechten-; 

ebben goedgevonden en verstaan te be
pale 

A t. 1. Voor de afgifte van consenten voor 
uitv er worden de navolgende vergoedingen 

osten geheven : 
en aanzien van de goederen, waarvan de 

cons nten worden afgegeven door tusschen
kom t van de Nijverheidscommissie of van de 
Cent ale Comruissie in zake voeding van mensch 
en d er (beide sub-commissien uit het Konink
lijk ationaal Steuncomite 1914) 1/8 pet. va,n 
de arde; 

b. en aanzien van kaas 50 cent per 100 K.G. ; 
c. en aa:nzien van _boter 15 cent per 100 K.G. ; 
d. en aanzien van melk, al dan niet omge

werk tot exportproduct behalve boter en kaas, 
10½ cent per 100 K.G. ; 

e. en aanzien van aardappelen 15 cent per 
100 .G.; 

f. en aanzien van gedroogde aardappelen 
20 ce t per 100 K.G. ; 

g. ten aanzien van aardappelmeel, glucose 
en d trine 20 cent per- 100 K.G. ; 

h. ten aanzien van groenten een gulden 
en vi ftig cent per 1000 K.G.; · 

i. en aanzien van gedroogde groenten een 
guide vijf eu twintig cent per 1000 K.G. ; 

j. t n aanzien van peulvruchten 20 cent per 
100 .G.; 

k. en· aanzien van eieren 50 cent per 
100 .G.; 

l. en aanzien van vloeibaar of gedroogd 
eiwit of eigeel, alsmede producten daarvan 
50 ce t per 100 K.G. ; 

m. ten aanzien van levend pluimvee, waar
bij ke ring vereischt wordt 10 cent per stuk ; 

n. en aanzien van geslacht pluimvee 50 
cent er 100 K.G. ; 

o. n aanzien van vleesch 12½ cent·per 
100 KG.; 

p. en aanzien van varkens, schapen en 
geiten waarbij keuring vereischt ·wordt, een 
guide per stuk ; 

g_. t n aanzien van eenhoevige dieren en 
runde en, jonger dan een jaar, waarbij keuring 
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yereiscbt wordt, twee gulden en vijftig cent 
per stuk:; 

r. ten aanzien van eenhoevige dieren en 
runderen, -ouder dan een jaar, waarbij keuring 
-vereischt wordt, vijf gulden per -stuk. 

Het te heffen bedrag bedraagt ten aanzien 
-van .alle goederen, met uitzondering van 
ievende diere_n, waarbij keuring vereischt 
wordt, ten minste twee gulden en vijftig cent. 

2, Van de in het vorig artikel bedoelde 
bedragen wordt afgestaan, naar gelang de 
~onsenten door tusschenkomst van of door 
ieder barer worden afgegeven : 

1. aan de Nijverheidscommissie en de 
Centrale Oommissie inzake voeding van mensch 
en dier voornoemd 90 pet. ; 

2, aan de Kaasvereeniging het 'l'Olle bedrag; 
3. aan de Botervereeniging 10 cent ; 
4. aan de Vereeniging van Fabrieken van 

Melkproducten 10 cent ; 
· 5, aan de Aardappelvereeniging met be

trekking tot'' uitvoer van aardappiilen 12 cent 
-en van gedroogde aardappelen 15 cent; 

6. aan de Vereeniging van aardappelmeel
fabrikanten 10 cent ; 

7. aan de Vereeniging Groenten-Centrale 
-een gulden twaaif en een halven cent ; 

8. a.an de Peulvruchtenvereeniging 15 cent ; 
9. aan de 1!:iervereeniging 40 cent ; 
10. aan de Varkensvleeschvereeniging 9 cent. 
Indien de uitvoer, bedoeld in litterae p, g_ 

-en r van bet vorig artikel, geschiedt door 
tusschenkomst van -de Centrale Commissie 
inzake voeding van mensch en dier, wordt 
aan deze afgestaan 80 pCt. 

3. Uitvoervergunningen worden door of 
namens Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel, behoudens door hem te 
bepalen uitzonderingen, slechts afgegeven, 
nadat het bewijs is overgelegd,. dat aan de 
geldelijke verplichtingen van belanghebbenden 
tegenover het Rijk is volda:in of dat daar
voor zeker heid is gesteld. 

4. D.e in artikel 2 bedoelde · commissies 
en vereenigingen storten de, na den in dat 
artikel geregelden aftrek, aan den Staat toe 
komende bedragen bij een _der Rijksbetaal
meesters. 

· ludien de. afgifte van consenten niet door 
tusschenkomst van eene vereeniging of com
missie als even bedoeld is geschied, heeft de 
storting · van , bet versch uldigde bij een der 
Rijksbetaalmeesters door of namens de be
langhebbenden 2;elven plaats. 

De in bet vorige lid bedoelde stortingen 
gescbieden tegen afgifte van eene kwitantie 

van storting, . inboudende de vermelding 
overeenkomstig de in artikel 1 van dit be
sluit vervatte indeelirig, van de soort der 
goederim, artikeleh of dieren, voor · welker 
uitvoer de storting geschiedt. 

5. De in bet vorig ·artikel bedoelde kwi
twanties van storting worden van het ver
eischte visum voorzien, on-verwijld gezonden 
aan het Uitvoercertificaten-bureau :van bet 
Departement van Landbouw, Nijverheid-en 
Handel, 

Na afloop van elke maand worden de in 
die maand ontvangen kwitanties van storting 
met een borderel in duplo en eene rekening 
en verantwoording van de in die maand af
gegeven consenten gezonden aan het D.epar
tement van Financien ter boeking en door
zending aan de . Algemeene Rekenkamer. 

De Rijkscommissies van Toezicht en de in 
artikel 2 bedoelde commissies en vereenigin
gen stellen het Uitvoercertificatenbureau in 
staat deze rekening en verantwoording vol
ledig- en nauwkeurig _op te ma.ken. 

Het ·uitv~ercertificatenhureau ·zendt voorts 
maandelijks aan bet Departenient · van Land
bouw, Nijverheid en Handel (afdeeling Comp
tabiliteit) een staat van·. ontvangsten. 

6. De in artikel 2 bedoelde ciommissies en 
vereenigingen boeken de ontvangsten voor de 
uitreiking der ·consenten in de daarvoor be
stemde registers, waarin ook de data zijn aan
geteekend, waarop de consenten zijn afgegeven. 

7. De Rijkscommissies van Toezicht wijzen 
een of meer personen uit haar _ midden aan, 
die ·na afloop van iedere maand de boeken 
der vereeniging, waarop zij- toezicht houden, 
controleeren en van d,eze controle aanteeke
ning houden in daarvoor bestemde registers. 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na -dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de 
Staatscourant, -waarin Ji.et is geplaatst. 

Onze Ministers van Landbot1w, Nij~erheid 
en Handel en van Financien zijn be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Sfaafsblad en in de Staatscoi,rant 
zal worden geplaatst, en waarvan afscbrift 
zal worden -gezonq.en 'aan den-Raad van State. 
· 's-Gr:1venhage,'- den ,]Oden :,J.irni l<11G. 

·. . WILH.ffi.LMINA. 
' '• I 

De Min. van La11dbo1,1,w, Nijv,r[,~id e1{ Ha,idel, 
·-' PosTir~~rA. · · · 

De 1lli11isfer van F,nancien, ·ANT. VAN Grnr. 
(Uit,qeg. 21 Juni 1916.) 
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13 Juni 1916. BESLUIT,,houdende bepalingen 
betreffende de Visscherijinspectie, het-Rijks
instituut voor Biologisch Visscherijonder
zoek • en het Rijksinstituut voor · Hydro
grafisch Visscherijonderzoek. S. 275. 

WIJ WILHEliMINA, ENZ. 
, Op de · voordracht van ·O:tizen Minister van 

L andbouw, Nijverheid en Handel van 31 Maart 
1916, no. 2311, Afdeeling.Nijverheid; 

Gezien .artikel-26 der Visscherijwet (wet -van 
· 6 October 1908, St,aatsbl,ad n°. 311), gewijzigd 

bij de ·wet van 8 Feb:ruari 1912 (St,aatsbl,ad 
n°. ·66) en Ons besluit van 15 April 1911 (St,aats
blad no. 117), ,gewijzigd bij Ons bes]uit van 
30 Juni 1914 (St,aatsbl,ad n°. 294) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1916, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 9 Juni 1916, ·n°. 4721, 
Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

§ I. Van d,e Visscherijinspectie. 

Art. 1. 1. De ambtenaren, bedoeld in arti
kel 26 der Visscherijwet, die in dit besluit war
den aangeduid als ambtenareh van de ·Vissche
rijinspectie, dragen den titel van : hoofdinspec
teur der visscherijen, inspecteur . der vissche
rijen, visscherijc<:msulent, adjunct-inspecteur 
der visscherijen,. adjunct-visscherijconsu]ent, 
onderinspecteur der visscherijen lste klasse, 
onderinspecteur der visscherijen 2de klasse, 
opziener , der visscherijen · lste klasse, en Qp
ziener der visscherijen 2de·klasse; of een anderen 
hun door Ons te verleenen titel. 

.2. 1. Het aanste!len, schorsen, ontslaan en 
regelen .der bezoldiging en emolumenten van 
het bureelpersoneel en de beambten geschiedt 
door Ons, vqor zooveel zij eene jaarwedde vau 
f 1200 of meer .genieten·; wat aangaat hen, 
wier. .jaarwedde. minder._ dan. / 1200 .bedraagt, 
door Onzen voornoemdefi Minister, die bevoegd 
is hunne bezoldiging zoo noodig te doen ingaan 
met den dag, waarop het ambt wordt aanvaard. 

2. Het bureelperaoneel draagt den titel vaff: 
commies-redacteur, administratief ambtenaar 
1 ste klasse, administratief ambtenaar 2de klasse 
en administratief ambtenaar 3de ,klasse, of een 
anderen hun door Ons te verleenen titel. 

3. De instructien voor het bureelpersoneel 
en voor de b~ambten warden voor zooveel 
noodig vastgesteld door Onzen voornosmden 
Minister. 

3. 1. Onze voornoemde lUinister wijst aan 
ieder der ambtenaren van de visscherijinspec-

_,, 

tie met uitzondering van den hoofdinspecteur 
en de ambtenaren, aan hem toegevoegd, als

_me e van het bureelpersoneel,·het district of 
de districten, waarin hij .werkzaam zal zijn, 
be evens ·een standplaats, aan. 

. De hoofdinspecteur en 'de·ambtenaren, aan 
he ,toegevoegd, hebben hunne standp]aats te 
's- avenhage. Het bureelpersoneel heeft de

e -standplaats als ,de ambtenaar, aan wien 
het is toegevoegd. ./ 

3 Aan den ·hoofdinspecteur kan door Onzen 
Mi ster de waarneming van de betrekking van 
ins cteur warden opgedragen. 

4. De ambtenaren van de visscherijinspectie 
!egg n bij de aanvaarding hunner bediening in 
han en van Onzen Commissaris in de provin

. cie, waarin hun11e standplaats is gelegen, den 
eed f de belofte af, dat zij de :plichten lmnner 
bedi ning getrouw zullen vervullen. · 

5. 1. De ambtenaren van de visscherij
insp ctie bekleeden:geen antler ambt of andei:e 
bedi ning zonder Onze toe3temming. 

2. Zij verrichten geen ~erkzaamheden ten 
beho ve van derden dan met toestemming van 
Onze voornoemden Minister. 

6. 1. ·De ambtenaren van de visscherij
inspe tie slaan ter zake van het hun opgedragen 
toezi ht op de behoorl_ijke uitvoering di,r Vis
scher owet acht op alles wat voor het bereiken 
van et doe! der wet van belang,is, inzonderheid 
ook oor de bevordering van de ontwikkeling 
en d n bloei van het visscherijbedrijf in den 
ruim ten zin genomen en den maatschappelijken 
welst nd van de visschers, .en verrichten, bin
nen en kring van hunne bevoegdheid, al dat
gene vat hieraan bevorderlijk kan zijn. 

2. Zij trachten zooveel ·mogelijk 6vereen
stem ing te bevorderen tusscben de eischen 
van d visscher_ijwetgeving en de belangen van. 
de bij de visscberij betrokken personen. 

7. . De hoofdinspecteur is, onder de bevelen 
.san nzen .:voornoemden Minister, belast.met 
de alg meene !aiding van en het toezicht op den 
dienst der vissche_rijinspectie en met de bemoei
ingen met de .zeevisscherij. 
· 2. an den hoofdinspecteur kunnen amb-

van de visscherijinspectie en verder 
el warden toegevoegd. 
e boofdinspecteur brengt, desgevraagd 
igen beweging, aan Onzen voornoemden 

Minist r en andere autoriteiten advies uit over 
alle v sscherijaangelegenheden en de zaken, 
den d enst der visscherijirispectie betreffende. 

4. ij draagt zorg voor de samenstelling van 
een vi scherijstatistiek en bre~gt jaarlijks v66r 
1 Apri aan Onzen voornoemden Minister, in 
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een zoo noodig door dezen te bepalen vorm, _: -en het :verdere personeel,_ onder hun -bevelen -
verslag uit-betreffende den dienst en de werking geplaatst. 
van het toezicht in het·afgeloopen jaar, alsmede 18. 1. De onderinspecteurs regel1:m, onder 
over den staat der verschillende takken van Jeiding en goedkeliring van het districtshoofd, 
visscherij. den dagelijkschen dienst van de opzieners en 

8. Voor het toezicht wordt het-Rijk in zeven van het verder onder hen :werkzaam gestelde 
districten verdeeld, omvattende·: personeel. Zij .zien toe op_;d~ richtige uitoefl,)-

het lste, _de, territoriale wateren ; ning van dien dienst en dragen zcirg, .dat_ de 
het.2de, de Noor.delijke zeeg·a:ten, de'n Dollart, opzieners · en het verdere personeel hunne 

de Lauwerzee, en de .Waddenzee met de daaraan _plichten met ijver -en nauwgezetheid overeen-
gelegen open havens ; komstig -de hun gege:ven :instructie vervullen_. 

· het 3de, de Zuiderzee met de daaraan gelegen ,2. Zij vervullen de opdrachten, welke hun 
open havens ; door het ·districtshoofd warden gegeven. 

het 4de, de Zuidhollandsche Stroomen met 14. Voor -zooveel noodig warden voor de. 
de daaraan -gelegen open havens en zeegaten; ambtenaren van de visscherijinspectie door 

het 5de, de Zeeuwsche Stroomen met de daar- Onzen voornoemden Minister nadere iristructien 
_aan gelegen open havens en zeegaten; vastgesteld. · 

het 6de, de rivieren; 15. · 1. De ambtenaren van de visscherij-
het 7de, .de binnenwateren met de open ha- ii;tspectie houden aanteekening van alle belang-

vens van Scheveningen en IJmuiden. rijke zaken en van alle voorvallen betreffende 
9. 1: Het· toezicht wordt in elk district uit- het toezicht binnen hun district. 

geoefend door een inspecteur (districtshoofd), 2. Voor zoover zij werkzaam zijn gesteld 
onder wiens bevelen de overige ambtenaren en onder de bevelen .van een districtshoofd stellen 
het verdere personeel, in het district geplaatst, zij dezen desgevraagd met hunne aanteeke-
werkzaam zijn. ningen in kertnis. 

2. Het .. dis_trictshoofd verricht zijn _ taak 16. Het districtshoofd geeft telkens wanneer 
onder- de _ bevelen van den hoofdinspecteur. h1j eene_ ontheffing of vergunning heeft" ver-

3. Een inspecteur kan aan het hoofd van leend, · -hiervan, onder opgaaf van redenen, 
meer dan een district.staan. kennis aan den hoofdinspecteur. · 

4. In _afwijking van het bepaald13 in het 17. -1. De districtshoofden zijn gemachtigd 
eerste 'lid is het toezicht in het vijfde _district in hun district de reizen te doen -voor de ver
opgedrage_n aan het Bestuur der vissche- . vulling van hun taak noodig. 
rijen ·op de Zeeuwsche stroorn:en, :volgens de 2. Tot gelijk doe] machtigen zij de ambte
regelen . bij. algeme_enen maatregel van bestuur naren en het verdere personeel, onder hunne 
gesteld. bevelim staande. -

10. De hoofdinspecteur kan, wanneer in -bij- 18. 1. Het districtshoofd is bevoegd aan de 
zondere omstandigheden de belangen -van den ambtenaren en het verdere personeel, onder zijn 
dienst dit vorderen, aan de ambtenaren en het · bevelen werkzaam, een verlof tot afwezigheid 
verdere personeel werkzaamheden opdragen i_n van ten hoogste .acht dagen te verleenen, of zelf 
een a~der district dan dat, waarin zij zijn werk- zoodanig verlof te nemen; dit laatste onder 
zaam gesteld. gehoudenheid daarvan kennis te geven aan den 
-- 11. -1.--Da_ -districtshoofden stellen -zich, voor hoofdinspecteur. - 0 

- --o·. 

zooveel hun district of districten betreft, op de 2. De hoofdinspecteur is bevoegd aan de 
hoogte van de wijze waarop de visscherij wordt ambtenaren en het verdere- personeel, .aan hem 
uitgeoefend, v,an de gebeurtenissen op :vissche- toegevoegd, een verlof tot afwezigheid van niet 
rijgebied, van den toestand van de visscherij )anger dan veertien dagen en aan de overige 
en van de visschers, alsmede van de werking ambtenaren en het verdere personeel een van 
en naleving der wettelijke voorschriften. !anger -dan acht en niet !anger dan veertien 

2. Zij verzairielen de gegevens, die voor den dagen te. verleenen. 
dienst der vissche]'.ijinspectie -in hun, district 3. De aanvragen om verlof van de ambte
of districten ·van belang zijn, en brengen jaar- naren van de visscherijinspectie en •het verdere 
lijks aan den hoofdinspecteur, v66r een door personeel _aan Onzen v.oornoemden Minister_ 
dezen te-bepalen datum, verslag uit vari_. hunne · geiichiederr·door'·tusschenkomst van den hoofd-
bevindingen. inspecteur. -· 

12. De districtshoofden_zien toe op_ de nauw- 4. Door Onzen voornoemden Minister kan 
gezette plichtsbetrachting• van de ambtenaren een ambtenaar warden aangewezen oin bij af-
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wezigheid van den hoofdinspecteur dezen te I stit ut een directeur, die door Ons ·wordt 
emd, geschorst en ontslagen. vervangen. 

19. 1. De ambtenaren van de visscherij
inspectie zenden de door hen opgemaakte 
processen-verbaal in uittreksel -· de ambte
naren onder de bevelen van een districtshoofd 
werkzaam, door diens tusschenkomst ....c. aan 
den hoofdinspecteur. 

2. Op gelijke wijze wordt zoo mogelijk het 
gevolg, dat het proces-verbaaL heeft gehad, ter 
kennis van den hoofdinspecteur gebracht. 
. 20. Bij de uitoefening van hunne betrekking 
zijn de ambtenaren van visscherijinspectie 

. steeds voorzien van een hun door Onzen voor
noemden Minister af te geven ambtskaart. 

§ II. Van het Rijksinstituut voor Biologisch 
Visscherijonderzoek. 

21. De zetel van het Rijksinstituut voor 
Biologisch Visscherijonderzoek is gevestigd te 
den Helder. 

22. Het Instituut heeft ten doe! het onder
zoek van de in het water voorkomende orga
nismen en van hunne levensvoorwaarden, als
mede het verzamelen van: gegevens en voor
·werpen op het gebied van dat onderzoek, een 
en antler in het belang van de visscherij en de 
daaraan verwante bedrijven. 

23. 1. Behalve de werkzaamheden overigens 
gevorderd door het bepaalde in artikel 22, om
vat de dienst van het Instituut : 

a. het doen van voorstellen aan Onzen voor
noemden Minister, hetzij op diens verzoek, 
hetzij uit eigen beweging naar aanleiding van 
de ingestelde ond2'rzoekingen ; 

b. het na verkregen algemeene of bijzondere 
machtiging van Onzen voornoemden 1"linister 
open}iaar maken en het rechtstreeks ter kennis 
van belanghebbenden brengen van mededee- . 
lingen omtrent de verkregen resultaten en de 
verzamelde gegevens ; 

c. zoolang Nederland deelneemt aan het in
ternationaal onderzoek der zee ten· behoeve 
van de visscherij, het verrichten van biologische 
onderzoekingen en verdere werkzaamheden op 
dat gebied ten behoeve van die deelneming 
overeenkomstig het voor-' het · inter1iationale 
onderzoek opgestelde programma. 

2, Aan het Instituut kan bovendien door 
Onzen voornoemden Minister worden- opgedra
gen het verrichten van an.dare werkzaamheden, 
die aan _het in artikel 22 aangegeven 'doel be
vorderlijk kunnen zijn. 

24. Onder de bevelen van Onzen voornoem
den Minister staat aan het hoofd van het In-

. 1. Over_ alle zaken van het Instituut 
die t de dir~cteur Onzen voornoemden Minister 
van bericht en raad en geeft hij dezen alle ver
Ian de opgaven en inlichtingen. 

2. Hij . zendt jaarlijks v66r 1 Maart aan 
Onz n voornoemden Minister een verslag over 
den oestand·van het Instituut en de werkzaam
hed n in het vorige kalenderjaar, alsmede v66r 
1 f i eene begrooting van uitgaven voor het 
volg nde dienstjaar. 

2 . 1. Door Ons wordt benoemd een Advi
seur bij het Instituut. 

2. De Adviseur dient Onzen voornoemden 
Mi · ter over de ·zaken van het Instituut van 
beri ht en raad en geeft dezen alle verlangde 
inlic tingen. 

3. Hij heeft te allen tijde. toegang tot het 
Insti uut. 

4. De directeur en de verdere ambtenaren 
van et Instituut zijn verplicht -hem alle ver'. 
Jang e inlichtingen betreffende den weten -
scha pelijken en den administratieven dienst 
te v rschaffen. 
· 27. · 1. Behalve de directeur zijn aa:iJ. het In
stitu t onder de bevelen van Onzen voornoem
den iinister werkzaam : een hoofdassistent, 
assis enten, een secretaris, een amanuensis, 
alsm de verdere ambtenaren· en bedienden. 

2. Het aanstellen, schorsen, ontslaan en 
regel n der bezoldiging en emolumenten van 
dit p rsoneel geschiedt door Ons, voor zooveel 
het e ne jaarwedde van / 1200 of meer geniet ; 
wat angaat het personeel op eene jaarwedde 
van inder dan f 1200, door Onzen voor
noem en Minister, die bevoegd is hunne be
zoldi ing zoo noodig te doen ingaan met den 
dag, aarop het ambt wordt aanvaard. 

28. 1. De ambtenaren en bedienden van het 
Insti ut mogen zonder toestemming van On

ornoemden Minister geene andere ambten 
ieningen bekleeden. 
Voor zooveel noodig worden voor hen 

door nzen voornoemden Minister nadere in
struc · en vastgesteld. 

§ III. Van het Rijksinstituut voor Hydrografisch 
V isscherijonderzoek. 

29. De zetel van het Rijksinstituut voor Hy
drogr fisch Visscherijonderzoek is gevestigd te 
den elder. 

30. Het Instituut heeft ten doel het doen 
van c emische, mikrobiologische en hydrogra
fische onderzoekingen, alsmede het verzamelen 
van-g gevens en voorwerpen op het gebied dezer 
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-onderzoekingen, een en antler in het belang van 
-de. visscherij-en-de daaraan- verwante. bedrijven. 

31. ·1. · Behalve de werkzaambeden overigens 
_gevorderd door het bepaalde in artikel 30, om
vat de. dienst van het Instituut-: 

a . . bet doen van voorstellen aan Onzen voor
noemden Minister, betzij op diens verzoek, betzij 
nit eigen beweging·naar aanleiding van de in
_gestelde onderzoekingen ; 

b. het na verkregen algemeene of bijzondere 
machtiging van Onzen voornoemden Minister 
openbaar maken en bet recbtstreeksch ter 
kennis ·van belanghebbenden brengen van 
mededeelingen omtrent de :verkregen resul
taten en de verzamelde gegevens ; 

c. zoolang Nedei-land deelneemt ,aan het 
·foternationaal onderzoek der zee ten ·beboeve 
van de visscherij, het verricbten van bydrogra
fische onderzoekingen en verdere werkzaam
beden op dat gebied ten behoeve ·van die deel
neming overeenkomstig het voor bet interna
tiona]e onderzoek opgestelde programma. 

2. Aan bet Instituut kan bovendien door 
· Onzen voornoemden Minister worden opgedra
gen bet verricbten van andere werkzaambeden, 

--die aan bet in artikel 30 _aangegeven- doe] bes 
vorderlijk kunnen zijn. 

32. Onder de bevelen van Onzen voornoems 
den :Minister staat aan bet hoofd van bet· In

.stituut een directeur, die door Ons wordt be
noemd, gescborst en ontslagen. 

33. 1. Over alle zaken van bet Iristituut . . 

dierit de directeur Onzen voornoemden Minister 
·van bericbt en raad en geeft bij dezen alle ver
'langde opgaven en inlichtingen. 

2. Hij zendt jaarlijks v66r 1 Maart aan On
zen voornoemden Minister een verslag over 

-den toestand van het Instituut en de werk
·zaamheden in bet vorige kalenderjaar, alsmede 
v66r 1 Mei eene begrooting van uitgaven voor 
bet vcilgende dienstjaar. 

34. 1. Door Ons wordt benoemd een Advi
.seur bij bet Instituut. 

2. De Adviseur dient Onzen voornoemden 
Minister over de zaken van bet Instituut van 
bericht en raad en geeft dezen alle verlangde 
folicbtingen. 

'3. Hij beeft te alien tijde toegang tot bet 
Instituut. 

4. De directeur en o.e verdere ambtenaren van 
bet Instituut zijn verplicbt hem alle ~erlangde 
inlicbtirigen betreffende den wetens<;,happelijken 
en ·administratieven dienst te vers·bhaffen. 

35. 1. Behalve de directeur zijn aan bet In
stituut onder de bevelen van Onzen voornoem
den Minister ·werkzaam : -~en assistent, een ana-

lyst(e), alsmede verdere ambtenaren en be
dienden: 

2. Het aanstellen, schorsen, ontslaan en 
regelen der bezoldiging en emolumenten van 
dit personeel geschiedt door Ons, voor zooveel 
bet een 'jaarwedde van / 1200 of meer geniet ; 
wat aangaat ,bet personeel op eene jaarwedde 
van minder dan / 1200, door Onzen voornoem

·den Minister, die bevoegd is bunne bezoldiging 
zoo noodig te doen ingaan met den dag, waarop 
het anibt wordt aanvaard. 

.36. 1. De ambtenaren en bedienden-van·het -
Instituut mogen zonder toestemniing van 
Onzen voornoemden Minister geene andere 
ambten of bedieningen bekleeden. 

2. Vooi zooveel noodig warden voor hen 
door Onzep voornoemden Minister nadere in-
structien vastgesteld. • 

1 
§ IV. Slotbepalingen. 

37. De! vore_ngenqemde Instituten moeten 
geen wete1,1scha_ppelijk doe! nastreven, maar be-· 
hooren in. samenwerking met de Visscherij
inspectie en met elkander in bet belang der vis-. 
scherij nuttig werkzaam te zijn. 

38. 1. Door Onzen voornoemden Minister 
worden regelen gesteld met betrekking tot de 
wijze, waarop het verrichten van een onder
zoek aan d·en directeur van een der beide In
stituten ~ordt opgedragen, hetzij op verzoek 
van den b9ofdinspecteur der visscherijen, hetzij 
op verzoe)r van den directeur ·van het andere 
Instituut.' _ 

2. Voot zooveel noodig worden door Onzen 
voornoem~en Minister voorschriften gegeven 
omtrent lietgeen bij de ten uitvoerlegging ·van 
zoodanigel opdrachten zal zijn in acht te nemen. 

39. On~e besluiten van 24 Juni 1911 (Staats
blad n°. 153) en 10 Mei 1912 (Staatsblad n°. l '39) 

I 

worden ingetrojrken, 
40. Di~ besluit kan worden aangehaald onder 

deri titel 
1

van : Visscherijdienstbesluit. 
41. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien _der dagteekening 
van bet iStaatsblar/ en van de Staatscou-rant, 
waarin het is geplaatst. -

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering_ van dit be
sluit, hetwelk gelijktijdig in bet Staatsblad en 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift ·zal worden gezonden · aan den 
Raad van State. 

's-Gravenbage, den· 13den Juni 1916. 
' WILHELMINA. 

De Min.
1 

van Landbouw; Nijverheid en Handel, 
' POSTHUMA. 

J (Uit,geg. 23 Juni 1916.) 
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15 Jw1i 1916. BI£SLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van staal- eu. ijzerafval, benevens 
ottd ijzer en oud .staal. S. 276. 

WrJ WILHEL:.UINA, .ENZ. 

Overwegende, dat het in bet belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van st.aal- en 
ijzeraf.val, benevens· oud ijzer -BI!- oud staal .te 
verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers v.an 
Oor,log, van Fi_nancien .en van Landbouw, Nij
verheid .en Ha.ndel van 29 Mei 1916, Kabinet, 
Litt. G77 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 
Mei 1916, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14' Juni 1916, Kabinet, 
Litt. T 83 ; 

Hebben goedgevonden .en ver,staan te 
bepalen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van 1,taal- en ijzerafval, benevens 

oud ijzer en oud staal is verbodeu van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffon of in bijzondere gevallen daarvan 
onth~ffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Fiuancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel. hem betreft, belast met de 
uitvoering van ctit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden goplaatst en waarvan afsohrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. van GIJN. 
De JJi in. van Landbottw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 16 Juni 1916.) 

15 Jw1i Hll6. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van s_pinazie, andijvie, poslelein, 
peu,len, doperwfen en capucijners. S. 277. 

(Tekst als S. 276.) 

16 Juni 1916. · BESLU_rr·, houdende_ vaststel
ling eenor nieuwe algemeene regeling voo:r 
de toekenning van Rijksbijdragen in de 
kosten van verpleging van behoeftige 
krankzinnigen en zwakzinnigen. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zakon van 
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7 Juni 1916, n°. 7560, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor de 
toekeUU:ing van Rijksbijdragen in de kosten 
van verpleging van behoeftige krankzinnigen 
en zwakzinnigen eene nieuwe algemeene regeling 
te treffen.; 

-Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Van Rijkswege wordt tot 

wederopzeggens eene som van veertig gulden 
(f 40.-) per jaar .bijgedragen iu de kosten van 
verplegi°:g van elken . behoeftigen krankzinnige 
of zwakzinnige in ,een gesticht - als bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad ri0 • 96) - voor zoodanige lijciers hier te 
lande, zoolang die kosten ten laste van eene 
gemeente komen. 

2. Onder zwakzinnigen worden in deze 
regeling verstaan idioten en .imbecillen. 

3. De in het eerste lid bedoelde bijclrage 
wordt, wanneer het de verpleging betreft van 
een kwakzinnige onder den leeftijci van 16 jaren, 
slechts dan verleend, wanneer de patient ver
pleegd wordt in een zwakzinnigengesticht, of 
in eene afdeeling van een krankzinnigengesticht, 
in het bijzonder voor de verpleging van jeugdige 
zwakzi;migen gebezigd, met dien verstande 
evenwel, dat de bijdrage ook wordt verleend, 
wanneer de verpleging geschiedt in eene 
afdeeling van een krankzinnigengesticht, niet 
in het bijzonder voor de verpleging van jeugdige 
zwakzinnigen gebezigd, mits het bestuur der 
gemeente te wier laste .de kosten van verpleging 
komen, de plaatsing en het verblijf van den 
patient in die afdeeling ten gen.oegen van 
Onrnn Minister van. Binnen.landsche Zaken 
heeft toegelicht. 

4. Voor de toepassing van deze bepalingen 
worden woningen, bedoeld in artikel 35a der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), ten 
op_zicl;i:te vaj_i d_e. _ill dat.artikel g~n_oemde ver-. 
pleegden, ais deel van een gesticht beschouwd. 

2. l. In de ten laste van eene gemeente 
kom:ende kosten van verpleging van behoeftige 
krankzinnigen of zwakzinnigen in ecne in 
Belgie of Duitschland gevestigde inrichtingvoor 
zoodanige lijders wordt van Rijkswege eene 
gelijke bijdrage, als in artikel 1 is bepaald, toe
gekend, maar telkens voor een jaar of voor 
zooveel korteren tijd als door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken zal worden noodig 
geacht, indien bij den aanvang van elken .ter
mijn, waarvoor de bijdrage wordt. verleend, 
aan Onzen voornoemden Minister zal iijn 
gebleken dat daarte~en geen bezwaar is. 
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3. 1. Eene bijdrage, als bedoeld in de en tijdelijke geneeskundige- behandelin~ ver
attikelen 1 en 2, blijft, bijaldien de krankzinnige pleegd· wordt hetzij in: 
of zwakzinnige ten minste 3 jaar onafgebroken 1°. eene psyohiatrisoh-neurologisohe univer
is verpleegd, hetzij.in·een gesticht; als,bedoel<j. siteitskliniek of eene· afdeeling van.een zieken
in artikel 1, hetzij in eene woning, als bedoelci huis, mits deze door Ons op grond van artikel 7 
in artikel 1 lid 4, hetzij in eene inrichting, als der wet van 27 April 1884 (Staatsblad -n°. 96) 
bedoekl in artikel 2, tot wederopzeggens en aangewezen, zijn, lietzij in : ~ 

onder de voorwaarden. gesteld in het 3de lid 2°. eene j.nrichting, door Ons op gron.d van 
van dit artikel, gehandhaafd, wanneer de ver- evengenoemde wetsbepaling aangewezen en 
pleging van den krankzinnige of zwakzinn,ige - ook plaatselijk - verbonden met een krank
wordt voortgezet in eene inrichting, welke door zinnigengesticbt, mits·deze inrfobting- beh·ou
Ons is aangewezen op grond van artikel 7 dens· door Onzen Minister van Binnenlandsche 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad no. 96) Zaken in bijzondere gevallen te vedeenen vrij
en ten aanzien waarvan bij de aanwijzing of stelling - gelegen is hetzij in de gemeente te 
later is bepaald, dat op baar dit artikel betrek- wier laste 1"e kosten der verpleging komen, 
king beeft. betzij elders, dooh binnen een kring voor elke, 

2. Voor de toepassing van dit artij;:el wordf geme,ente d?or dien Minister te bepalen, hetzij 
eene woning, waarin ten hoogste. drie- krank- in. eene gemeente waar of een der ouders, 
zinnigen of zwakzinnigen kraclitens overe·en- broeders, zusters of kindereP, of de eohtgenoot, 
komst met en onder verantwoordelijkbeid van voogd. of curator woont. 
het. bestuur van eene inrichting, ook wat de 2. De bijdrage bedraagt f 0.25 per dag. 
geneeskundige verzorging betreft, worden ver- De dag van de opneming van den patient en 
pleegd, met inachtneming van bepaling~n, door die van het oplioud·en der verpleging worden 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vast elk voor een geheelen dag medegerekend:. 
te stellen, als dee! van die inrichting besohouwd. 3. De bijdrage wordt slechts · verleend, 

3. De voorwaarden voor de handhaving van wanneer na een verblijf ter aangegeven plaat~ 
de bijdrage zijn : gednrende ten minste een week, ten g~noegen 

1°. ·de inriobting moet - ook plaatselijk - van Onzen l\finister van Binnenlandsche Zaken 
verbonden zijn met bet gesticht als bedoeld· word t toegelioht, dat verpleging aldaar ter 
in• artikel 1, of gelegen zijn, hetzij in de ge- observatie en tijdelijke geneeskundige behan
nieente, voor · wier rekening de verpleging ge- · deling de -voorkeur verdient boven verplegin,g 
schiedt, hetzij elders, doch binnen· een kring in een krankzinn.igengesticht, ofschoon deze 
voor elke gemeente door Onzen Minister van door den toestand van den verpleegde gewettigd 
Binnenlandsohe Zaken te bepalen, hetzij ih zou zijn. 
eene gemeente waar of .een der ouders, broeders, 4. De bijdrage wordt verleend voor een 

. zusters of kinderen, of de· echtgenoot, voogd- bepaalden termijn van ten hoogste zes maanden, 
of curator woont; in bijzondere gevallen kan welke termijn na gelijke toelichting, ·, Is in het 
Onze Minister van B~n11enlandsche Zaken vrij- vorig lid bedoeld;tweemalen, telkens voor ten 
stelling van deze voorwaarde verleenen ;· hoogste zes maanden, kan worden verlengd. 

2°. het bestuur der.inriohting zendt aan den 5. Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken 
inspecteur voor het Staatstoezicht op krank-. kan onder inachtneming van een termijn ~an 
zinnigen en krankzinnigengestiohten., meer in Mm week ten allen tijde · de bijdrage intrek
· het bijzonder met het toezicht belast, binnen ken en ten aanzien van_ den betrefferiden per-
24 uur eene schriftelijke kennisgevihg- van de, soon bepalen, · dat de bijdrage oo_k voor den 
opneming, het ontslag of het overlijden van den vervolge - bij herbaalde observatie - niet meer 

-krankzinnige of zwakzinnige. wordt verleend . 
. 4. De bijdrage, gehandhaafd op grond van 5. 1. Aan het genot van de in vorige 

dit artikel, kan te allen tijde door Onzen Minister artikelen bedoelde · bijdrage wordt de voor
van Binnenlandsche Zaken warden ingetrokken, waarde verbonden, dat van eene vergoeding, 
antler .inachtneming van een termijn van· die eene gemeente, ter bestrijding van de 
3 maanden. kosten van verpleging van een behoeftigen 

4. 1. Van Rijkswege wordt tot weder-· krankzinnige of zwakzinnige, buiten de bijdra
opzeggens eene bijzondere tijdelijke bijdrage gen van bet Rijk en van de provincie ontvangt, 
verleend in de ten laste eener gemeente komende in 's Rijks kas worde gestort het bedrag, dat 
kosten der verpleging van elken beboeftigen ten bate van het Rijk komt bij verdeeling van 
krankzinnige of zwakzinnige, dieter observatie : die vergoeding tussohen het Rijk, de provinoie 
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en de gemeente. in verhouding van.gemclde 
bijdragen en van hetgeen na vermindering -van. 
de verpleegkosten daarmede, ten lastc van de 
gemecn,te blijft. 

2. Onder verpleegkosten worden verstaan 
alle voor rekening van eene gemeente komende 
uitgaven, die ter voorziening in de verpleging 
noodzakelijk zijn, alsmetle de kosten van 
begrafenis. 

3. De bepaling, vervat in het eerste lid, 
is niet van· toepassing, voor zoover eene -ver
goeding. strekt· om een patient overeenkomstig 
het ,erlaµgen van den gever of de gevers of 
van de naaste bloedverwanten in een bepaald 
gesticht of in eene bepaalcle woning ter verple
ging te doen- opnemen en·- de. daaruit voort
vloeiende vermeertlering van de ten ]aste -
van eene gemeente komende verpleegkosten 
te bestrijden. 

6. 1. Dit besluit. treetlt in werking -op 
1 Januari 1917. 

2. Op <lien <lag vervallen alle vroegere. 
bepalingen betreffende toekenning van Rijks
bijdragen in de kosten van verpleging van 
behoeftige krankzinnigen en idioten, met <lien 
verstande evenwel, dat zij ten aanzien van alle 
krankzirinigen en idioten, die op 31 December. 
1916 worden verpleegd in het Zenuwpaviljoen 
van het Wilhelminagasthuis te Amsterdam of 
in de Psychiatrisch-Neurologische Kliniek van 
het "Algemeen, Stads- en Academisch Zieken
huis te Groningen, blijven gelden tot het einde 
van hunne verpleging a]daar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van <lit besluit, 
waarvan. afschrift zal word.en gezontlen aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16 Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Staat, 111inister van Binnen-
landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

16 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
De rechtbank, verplicht alle omstandig

heden in aanmerking te nemen, ·welke 
naar baar oord;el van invloed zijn op de 
werkelijke waarde der te onteigenen per
ceelen, heeft terecht rekening gehouden 

· met een door den-Gemeenteraad vastge
stelde voorgevelrooilijn en met de gevolgen 
daarvan, nu zij oordeelde dat die gevolgen 
op die_ waarde invloed uitoefenden. 

De Gemeenteraed was ingevolge art. 3 
der W oningwet en art. 76 der Bouwver
ordening bevoegd om die voorgevelrooilijn 

· vast te stellen, onverschillig welke bedoe
ling bij die vaststelling mag hebben voor
gezeten. 

(Onteigeningswei art. 40; Woningwet art. 3.) · 

. Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpels. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener van 
Vlissingen, A. P. L. Neiissen en Dr. L. E. Visser. 

H. J. Zwaans, wonende te Amsterdam, eischer 
tot cassatie van een vonnis door de-Arr.-Recht
bank te Amsterdam den 15 Mei 1916 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. J. A. de 
Ranitz 

tegen: 
den Burgemeester van Amsterdam, als zoodanig 
namens die gemeente · in rechte optredende, 
verweerder, Mr. W.- A. Telders 

en tegen: 
1°. J. H. Lachmeijer, wonende te Amsterdam, 
advocaat Mr. W. J. Baron van Lynden; 2°. Th. 
C. Balestra, wonende · te Amsterdam, advocaat 
Mr. E. L; van Emden: 

Oonclusie van den _Procureur-Gener'aal Mr. 
Noyon. 

Bij het vonnis waarvan beroep is de schade
loosstelling aan den eischer in cassatie uit te 
betaien wegens onteigening van twee-hem toe
behoorende perceelen bepo.ald. naar de huur
waarde, met verwaarloozing van de bijzondere 
waarde die z_ij naar de meening der benoemde 
deskundigen en van den eischer hebben wegens 
hunne ligging omdat zij geschikt zouden zijn 
om tot een breed perceel te worden vereenigd 
of om te zamen te word~n vereenigd·met een 
derde naastliggend perceel. 

De Rechtbank, zontler zich_te zetten tot de 
beantwoording van de vraag, of hier nie~ ten 
onrechte rekening wordt gehouden met enkel 
mogelijkheden en geheel onzekere gebeurte

nissen, nu van eenig voornemen .tot verbouwing 
en vereeniging of eenigen maatregel daartoe 
in het geheel geene sprake is, beslist enkel over 
de mogelijkheid van die vereeniging en ver
k]aart die uitgesloten, omdat men bij herbouw 
gebonden zou zijn aan de gemeentelijke ver
ordening waarbij eene ver achtuitliggende 
rooilijn is bepaald. 

A1s eenig cassatiemiddel is nu gesteld : 
,,Schending, immers verkeerde toepassing van 
de artt. 151, 161 Grontlwet, 625 B. W., 37, 39, 
40, 41 Wet van 28 Augustus ,1851 (S. 125), 
als regelende de onteigening ten algemeenen 
nutte, artt. 1, 3, 5, 7, 27 der Wet van 22 Juni 
1901 (S. 158), meer bekend als Woningwet, 
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artt. 134, 135, 150, 161, 166, 168, 172, 174, 
175, 176, 177 der Gemeentewet,. artt. 15, 72,, 
76 der Amsterdamsche Bouwverordening en 
het eenige artikel van de verordening tot vast
stelling van eene voorgevelrooilijn voor de -be
bouwing van de westzijde der Vijzelstraat te 
Amsterdam, door te beslissen dat bij de waarde
bepaling der perceelen buiten beschouwing 

1
moet blijven de omstandigheid dat deze·kleine 
perceelen hunne waarde hoofdzakelijk zoo niet 
uitsluitend,. zouden. ontleenen. aan hunne 
ligging· naast een betrekkelijk klein op zeer 
gunatigen stand gelegen. hoek- ·en winkelhuis 
waarmede zij een complex met zeer regelmatig 
grondvlak vor,:pen, omdat eene- vereen:iging 
met het bedoelde hoek, en winkelhuis zoude 
moeten afstuiten. op de bepaling van art. 76 
der Amsterdamsche :\3ouwverordening in ver
band met het besluit van den Gemeenteiaad 
van Amsterdam dd. 15 Mei 1907, waarbij de 
voorgevelrooilijn voor de bebcuwing van de 
westz'ijde der Vijzelstraat is vastgesteld op een
afstand van 22 M. van de voorgevelrooilijn voor 
de bebouwing van de oostzijde dier straat, welke 
vaststelling destijds juist geschied is met- de 
uitgesproken bedoeling om de oprichting van 
nieuwe- kostbare gebouwen• die- een - toen 
reeds noodzakelijk geaohte - verbreeding van 
de . Vijze!straat in den weg zouden staan, te 
verhinderen, terwijl hetze!fde moet gelden voor 
de door de onteigende partij als waardefactor 
medegedeelde mogelijkheid om van de- beide 
perceelen een breed winkelhuis met groot 
bovenhuis te maken, omdat eene dergelijke 
verbouwing is verboden door vermelde bepaling 
der bouwverordening in verband met art. 15 
krachtens hetwelk onder het bouwen v~n een 
gebouw ook . , erstaan ·wordt het geheel of 
gedeeltelijk vernieuwen, uitbreiden of ver
anderen van een gebouw." 

Uit dit middel blijkt niet. bij enkele lezing 
waardoor de eischer de beslissing eigenlijk in 
strijd met de wet acht, maar blijkens de monde, 
linge toeliohting is hij van oordeel, dat de 
gemeentelijke verordeningen, waarop de· · be
slissing berust, als niet wettig tot stand gekomen, 
niet in aanmerking genomen hadden mogen 
worden. Zijn oordeel berust op deze woorden 
van het vonnis : ,,dat de vaststelling (van- de 
verordening) juis_t is geschied met de uitgespro
ken. bedoeling om de oprichting van nieuwe 
kostbare gebouwen, die een - toen reeds nood
zakelijk geaohte - verbreeding van de Vijzel
straat in den weg :Zou staan, te verhinderen ;" 
hij ziet hierin de feitelijke beslissing dat de 
verordening niet behoort tot die welke bedoeld 

zijn in art. 3 der Woningwet en alleen betreffen 
eischen aan woningen te stellen, maar tot die 
van art .. 27 dezer wet behandelende het bouwen 
in verband met raadsbesluiten betrefiende de 
bestemming van eenig terrein voor aanleg van 
eene straat, eene gracht of een plein,. welke 
alleen op de bij art. 7 bepaalde wijze tot stand 
kunnen komen, terwijl de. betrokken verorde
ning zonder inaohtneming van d~ voorgeschre
ven formaliteiten tot stand gekomen zou zijn. 

Aangenomen al dat in de aangehaalde 
woorden van het vonnis ligt opgesloten de 
besliesing dat de gemeentelijke wetgever be
doelde eene verorden:ing, berustende op art. 27 
der W oningwet in het !even te roepen, kan 
ik den eischer toch niet. toegeven, dat de veror
dening naar eenige bedoeling en niet naar haren 
inhoud beoordeeld moet worden. 

Art. 3 der Woningwet geeft nu den gemeente
lijken wetgever de bevoegdheid om bij eene 
verordening, waarbij de voorschriften van 
art. 7 n:iet zijn in acht genomen, voorschriften 
vast te stellen omtrent de plaatsing van gebou
wen ten opzichte van den openbaren weg, 
waaronder behoort het vaststellen van eene 
rooilijn. Die bevoegdheid is algemeen eIL 
wordt n:iet beperkt door de omstandigheid dat. 
het vaststellen van eene rooilijn eenig bedoeld 
of niet bedoeld gevolg zou hebben ten aanzien 
van een bebouwingsplan; de Gemeenteraad 
was dus bevoegd tot bepaling van eene rooilijn 
langs den openbaren weg bij gewone ver
ordening. 

Maar al was dit anders dan zou nog aan het 
middel de feitelijke grondslag ontbreken, 
want uit de betrokken verorderiing blijkt niet 
dat zij niet overeenkomstig de voorsohriften 
van art. 7 der W oningwet is tot stand gekomen, 
en de eisoher heeft daarvan ook niets doen 
blijken ; hij heeft het enkel beweerd. 

Het middel komt mij derhalve ongegrond 
voor, weshalve ik conoludeer tot verwerping
van het beroep met veroordeeling van deIL 
eischer in de kosten. 

c 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat bij het bestreden vonnis, op de 
vordering van den Burgemeester van Amster
dam,_ namens die gemeente optredende, de ont
eigening is uitgesproken van twee perceelen ge
legen te. Amsterdam Vijzelstraat nos. 2 en 4, 
kadastraal bekend aldaar in Sectie I onder de 
nos. 119 en 120, tegen betaling of consignatie 
van een bedrag van f 28,687.50 aan of voor den 
gedaagde, nu eischer, als kadastraal eigenaar, 
en van respectief f 2000 en f 2049.84 aan of. 

/ 
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Yoor de intervenienten nu medeverweerders, 
,vaarvan jeder een dezer perceelen in huur· had ; 

0., dat de Rechtbank b\i de vaststelling der 
Yergoeding voor den kadastralen· eigenaar, .de 
tegenwoordige huurwaarde dier perceelerr· tot 
:grondslag heeft genomen en daarbij heeft over
wogen, dat buiten· beschouwing behoorde te 
.blijven de omstandigheid, dat deze ltleine per

terec};tt met die vastgestelde rooilijn 011 met de· 
gevolgen daarvan heeft rekening gehouden, 
nu zij' oordeelde, dat die gevolgeIJ. op die waarcie 
invloed uitoefonden en door·.dit te doen, geen 
der in het middel . aangehaalde artikelen kan 
hebben geschonden of verkeerd toegepast; 

Verwerpt het beroep. (Ned. ·Jur.) 

.()eelen, met het cfaarnaast gelegen hoekperceel 17 Juni 1916 ·BESLUIT, tot nadere wijziging, 
Yereenigd, een zeer regelmatig grondvlak voor van het Koninklijk besluit van 25· Juli 
bouwterrein zouden vormen, · omdat ingevolge 1913 (Sfaatsblad n°. 334), laatstelijk gewij-
.art. 7ff der Amsterdamsche Bouwverordening zigd bij Koninklijk besluit van 8 Decem-
bij Besluit van den• Gemeenteraad van Amster- ber· 1914 (8taatsblad n°. M3), houdende be-
•dam van 15 Mei 1907; de voorgevelrooilijn van palingen betreffende vergoedingen, toe te 
•de Westzijde d·er Vijzelstraat is vastgesteld op· kennen aan de leden en de secretarissen 
,een afstand van 22 M. van de voorgevelrooilijn der Rentecommissien en aan de tuss.chen-
aan de Oostzijde dier straat, en de vaststelling personen voor de renten, bedoeld in de 
<lier rooilijn belet, en blijkens de bij'het tot stand .artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet. S. 278. 
komen dier verordening uitgesproken bedoeling WrJ WILHELMINA, ENZ. 

,ook bestemd is om te beletten, ciat op die per- Op 'de voordracht van Onzen Minister van 
•Ceelen nieuwe kostbare gebouwen warden Waterstaat van 15 Juni 1916, n°. 1611, afdeeling 
•opgericht -· zoomede dat. van de beide · per- Arbeidersverzekering; 
,ceelen nos. 2 en 4 een breed winkelhuis met groat Gelet · op artikel 375, eerste ··lid:, der Invali-
.bovenhuis worde gemaakb; diteitswet, en op artikel 2, derde lid, van Ons 

0., dat tegen deze beslissing als eenig middel besluit• van 19 Juli 1913 (Staatsblad n•. 330); 
yan cassatie wordt aangevoerd : (zie concl. Hebben goedgevonden en verstaan: 
:proc.-gen.); I. In artikel I vfln Ons besluitvan 25· Juli· 

0. hieromtrent: 1913 (Sfaatsblad n°. 334), laatstelijk gewijzigd biJ 
dat bijaldien de laatstgemelde Verordening Ons besluit van 8 December 1914 (Staatsblad 

inderdaad bindende kracht zou missen, gelijk · n°. 553), wordt in de plaats van ,,Onze Minis
.hat middel stelt, over schending van het eenig ter van Financien" gelezen: ,,Onze Minister 
.artikel dier verordening in cassatie niet zou belast met de uitvoering der Invaliditeitswet". 
kunnen worden gek!aagd; II. In de eerste zinsnede van artikel 5 (1) 

0., dat echter de Gemeenteraad van Amster- van Ons voormeld besluit warden tusschen de 
•dam ingevolge art. 3 der Worringwet verplicht woorden ,;Rijksverzekeringsbank" en ,;in" inge
voorschriften vast te stellen omtrent de plaat- lascht de woorden: ,,cif bij onherroepelijk ge
·sing van gebouwen ten opzichte van den open- warden beslissing, door den rechter in beroep". 
baren weg, op grand van die verplichting in 0nze• Minister van Waterstaat is belast met 
art. 76 der Bouwverordening heeft bepaald, dat· · dff·uftvoering van dit besluit, wa<trvan afschrift 
,bij hat bouwen - waaronder volgens art. 15 zal warden gezonden aan de Algemeene Re
:zoowel het oprichton als· hat voor het geheel kenkamer- en dat in het Staatsblad zal warden 
.of voor een gedeelte vernieuwen van gebouwen geplaatst. 
wordt verstaan - de·voorgevelrooilijn.niet mag 's-Gravenhage, den 17den J.uni 1916. 
warden overschreden, en dat die rooilijn door WILHELMINA . 
. den Raad bij verordening wordt vastgesteld·; De Minister ~·an Waterstaat, C. LEr..Y. 

0., dat de Gemeenteraad van Amsterdam (Uitge_q. 23 Jitni 1916.) 
:bevoegd was om, gelijk hij heeft gedaan bij zijne 
Verordening van 15 :M:ei 1907, ingevolge voor
melde bepaling der Bouwverordening de voor
·gevelrooilijn aan de Westzijde van de Vijzel
·straat vast te stellen, onverschillig welke bedoe
Jing bij dievaststelling mag hebben voorgezeten ; 

0., dat mitsdien de· Rechtbank, verplicht 
.alle omstandigheden· in aanmerking te netnen, 
,die naar haar oordeel van invfoed zijn op de 
werkelijke waarde der te onteigenen perceelen, 

17 Juni 1916. BESLUU, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 19 ,Juli 1913 (Sfaats
blad n°. 330), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 8 December 1914 (Staatsblad 
n°. 552) tot uitvoering van artikel 375, eerste 
lid, , van de Invaliditeitswet, voor zooveel 
die bepaling betrekking heeft op renten, als 
bedoeld· in de artikelen 369 en 370 dier wet. 
s. 279. 
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-, WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 15 Juni n°. 1916, 1611, afdee-
Fng Arbeidersverzekering; . 

Gelet op artikel 875,, eerste lid, van de In: 
validiteitswet; · 

Hebben goedgev:onden en verstaan : 
Eenig artikel. 

In _artikel 1 van Ons besluit van 19 Juli 
1918 (Staatablad_ n°. 880),. gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 December 1914 (Staatablad n°. 
052), wordt in de plaats van ,,Onze Ministers 
van Financien" gelezen-: ,,Onze Minister belast 
met de uitvoering d\)r Invaliditeitswet", 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. en dat in het Staatablad zal Worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den _17den_ Juni 1916. 
WILHE_LMINA. 

De Minister ·ran Waterataat, C. LELY. 
. (Uitgeg. 28 Juni 1916.) 

19 Juni 1916. BESLUIT, houdende af- en_over
schrijving van het Iste op het IIde hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie.voor het dienstjaar 1916. 
s. 280. 

19 Juni 1916. BESLUI1', tot bepaling van den 
dag, waarop de wet van l(i Januari 1916, 

· (Staatablad n°. 18) in werking zal treden. 
s. :.!81. 

Bepactld op 1 Augustus 1916. 

19 Jmii 1916. BEsLUIT, tot wijziging van het 
Besluit van 6 April 1916 (Staatablad n°. 
15/3), houdendo vaststelling van een alge
meenen maatr()gel van bestuur, al bedoeld 
in artikel J, tweede lid, der Scbepenuit
voerwet. S. 282. 

WIJ WILHIILMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen· Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Mei 
1916, n°. 36885, Afdeeling Handel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
~ Juni 1916 n°. 29); 

Gezien het nader rappor~ van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1916, n°. 42927, 
Afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. bet artikel 2 van het Koninklijk besluit 

van o April 1916, Staatsbla<l n°. 158, te wijzi
gen als volgt: 

Art; 2. Voor zeesch~pen, daaronder begre-

1916. 

pen zee- en kustvisschersvaartuigen, is Onze 
genoemde Minister bevoegd, vorenbedoelde 
toestemming te verleenen·, wanneer naar het 
oordeel van eene ·door Ons te benoemen Com
miss_ie de eigenaar een ander even bruikbaar 
schip van ongeveer gelijk laadvermogen ter' 
vervanging gereed heeft of binnen redelijken 
tijd gereed zal hebben, · 

II. aan het voornoemd Besluit een nieuw 
artikel ?ls volgt toe te voegen: 

A1·t. 6bis.· Onze genoemde Minister is be
voegd vorei:{bedoelde toestemming te verleenen, 
ook indien naar het oordeel van eene door 
Ons te benoemen Commissie niet is voldaan 
aan de voorwaarden, in een der vorige artike
len gesteld, doch bijzondere omstandigheden 

. zj_ch voordoen, welke, naar het oordeel der 
Oommissie, oorzaak zijn, dat bij het verleenen 
uer toestemming de N ederlandscho belangen 
geen schade zullen lijden. · 

III. Dit besluit treedt in werking met. in
gang. van , den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staa/s· 
co1trant, waarin het is gep!aatst. · 

Onze Minister voornoemd is belast met ·de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en i~; de Staafscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de_n Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den ,Juni 1916. 
'WILHELMINA.· 

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

(Uitgeg. 32 Jw1i 1916.) 

19 Juni 1916. BESLUIT,_ tot nadere wijziging 
van den Alg()meenen maatregel van Be
stuur, ingevolge het vierde lid van arti
kel 13 der wet op het notarisambt vastge
steld bij Koninklijk bosluit van 23 Novem

.ber 1905 (Staatsblad n°. 88) en laatstelijk 
ge.wijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Au
gustus 1911 (Staatsblad n°. 278). S. 288. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

,J ustitie van den 26 Mei 1916, lste Afdeeling 
C, J:iO, 634; 
. Overwegende, dat .het wenschelijk is, een 

nadere wijziging aan to brengen in den alge. 
meenen maatregel van bestuur, ingevolge het 
''.ierde lid van artikel 18 der wet op het N otaris
ambt van . 9 Juli 1842 (Staatsblad. n°. 20), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 J uni 
1912· .-(Staatsblad n°. 195), vastge_steld bij Ko
ninklijk besluit van den 23sten November 
1905 (Staatsblad n°. 308) en laatstelijk gewijzigd 

:.!O 
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bij Koninklijk besluit van den 5den Augustus 
1911 (Staatsblad n•. 273) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 J uni 1916, n°. 15); 

Gelet op het nuder rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 17den Juni 1916, 
lste Afdeeling 0, n°. 583; 

Hebben· goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel 17 van het Koninklijk besluit van 
den 23sten November 1905 (Staatsblad n°. 308), 
laatstelijk gewijzigd bij bet Koninklijk besluit 
van den 5den Augustus 1911 (Staatsblad n°. 
273) wordt gelezen als volgt : 

,,De presentiegelden van de leden der Com
missie voor de vereischte bijeenkomsten be
dragen acht gulden per dag. 

De leden der Commissie worden ten aanzien 
van de vergoeding van reis- en verblijfkosten 
gerangschikt onder de tweede klasae van het 
tari'ef, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van den 29sten October 1915 (Staatsblad n°. 
451), behalvc ten opzichte van hen, die eene 
betrekking bekleeden tot de eerste klasse be
hoorende, in welk geval zij ook als leden der 

· Commissie in die klasse worden gerangschikt." 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan Onzen 
Minister van Financien. 

's-Gravenhage, den l9den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. 0&1-. 
(Uitgeg. 2G Juni 1916.) 

19 Juni 1916. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van den Algemeenen maatregel van Be
stuur, ingevolge artikel 14 van de wet op 
het notarisamht, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 4 Juni 1878 (Staatsblad no. 81) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 21 April 1908 (Staatsblad n°. 119). 
D. 28+. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 26 Mei 1916, lste afdeeling 0, 
n°. 633; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is, een 
nadere wijziging aan te brengen in den algemee
nen maatregel van bestuur, ingevolge artikel 14 
van de wet op het not~isambt van 9 Juli 1842 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 195), vast
gesteld bij Koninklijk besluit van den 4den 

Jnni '1878 (Staatsblad n°. 81) en laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 2lsten 
April 1908 (Staatsblad n°. 119); -

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1916, no. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 17den Juni 1916, 
lste Afdeeling 0, n °. 584 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel 9 van hat Koninklijk besluit van 
den 4den Juni 1878 (Staatsblad n°. 81) laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 2lsten 
April 1908 (Staatsblad n°. 119) wordt gelezen 
als volgt: 

,,Voor het bijwonen van de vereischte bijeerr
komsten bedragen de presentiegelden van d& 
leden en de plaatsvervangende leden der Oom
missie acht gulden per dag en van haren secre
taris zes gulden per dag. 

De leden, de plaatsvervangende laden en d& 
secretaris der commissie worden ten aanzien 
der vergoeding van reis- en verblijfkosten 
gerangschikt onder · de tweede klasse van bet 
tarief, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 29 October 1915 (Staatsblad no. 451) be
halve ten opzigte van hen, die eene betrekking 
bekleeden tot de eerste klasse behoorende in 
welk geval zij ook als leden der commissie in 
die klasse worden gerangschikt." 

_Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering · van <lit bes!uit, hetwelk in het. 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan 
Onzen ]Minister van Financien. 

's-Gravenhage, den 19den Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT". 
(Uitgeg. 26 Juni 1916.) 

19 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Waar de dagvaarding als de omstan

digheden,· waaronder de veldwachters het. 
jachtgeweer in beslag wilden nemen, voor
eerst noemt het jagen op Zondag en voorts. 
het vermoeden dat een jachtwetovertreding. 
werd gepleegd, handelden de veldwachters, 
onder die omstandigheden dat geweer in 
beslag willende nemen, niet ter uitvoe-
ring van eenig wettelijk voorschrift, daar
art. 45 der Juchtwet inbeslagneming _van. 
geoorloofd jachttuig niet toelaat bij over
treding van art. 18a dier wet, en even-. 
min nit het vermoeden, dat ,,een" jach t-
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wetovertreding werd gepleegd, de bevoegd
heid. tot die inoeslagneming volgt, reeds 
hierom niet, omdat niet bij elke jachtwet
overtreding in beslagneming van het geweer 
is toegelaten. 

(Sr. art. 184.) 

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

Raden : Mrs. S. Gratam.a, C. 0. Segers, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

· 1°. D. v. S., oud 37 jaren, geboren te Veenen
daal, wonende te Rijsenburg, van beroep 
a.rbeider, 2°. A. v. S., oud 44 jaren,. geboren te 
Rhenen, wonende te Doorn, van beroep 
arbeider, requiranten van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof. te .'s-Gravenhage 
van 29 Ma~rt 1916, houdende bevestiging in 
hooger beroep van een vonnis der Arr.-Recht
bank te Rotterdam dd. 8 Februari 1916, waarbij 
requiranten als. schuldig aan het ,,opzettelijk 
eenige handeling door een ambtenaar, belast 
met het opsporen van strafl:iare feiten, onder
nomen ter uitvoering van eenig wettelijk voor
schrift, belemmeren" met toepassing van 
art. 18 aanhef en sub a., 40 en 45 der Jagtwet, 
art. 184 Sr., zijn veroordeeld ieder tot drie 
weken gevangenisstraf. 

Oonclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij tijdig ingediende meniorie stellen de 
verzoekers : 

,,dat zij·als eenig middel van cassatie wenschen 
voor te stellen : 

,, ,,Sqhending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 184 Sr., 239 j0 • 214 Sv. en: 45 Jacht
wet, doordat het Hof heeft beslist, dat eenig 
wettelijk voorschrift de in de dagvaarding ge
noemde politiebeambten voorschreef, wanneer 
- zooals bewezen is aangenomen - de _ver
zoekers te Waddinxveen op Zondag 17 October 

: 1915 met andere personen in het jachtveld in 
den Zuidplaspolder met schietgeweer hebben 
gejaagd, waarbij de verzoeker sub 1 °. het jacht
geweer droeg, en de anderen blijkbaar als 
drijvers · fungeerden, en die politiebeambten 
vermoedden, dat een overtreding der _Jachtwet 
(door verzoekers) _plaats had, dat jachtgeweer 
in beslag te nemen" " ; 

,,dat immers geen enkel wettelijk voorschrift 
bepaalt, dat op grond v~n vermoeden van jacht
overtreding geoorloofde jachttuigen mogen 
worden in beslag genomen (vgl. H. R. 20 Ja
nuari 1902, W. 7717), maar bovengenoemd 
artikel der J achtwet slechts aan de in art. 36 

dier wet genoemde beambten de bevoegdheid 
geeft, geoorloofde jachttuigen (waaronder mede 
een schietgeweer wordt begrepen) in beslag 
te nemen, die in het bezit zijn van iemand, die 
uitdrulckeliJk daargenoemde jachtovertredingen 
pleegt ; dat dus de in de dagvaarding genoemde 
inbeslagneming niet alleen niet ,, ,,op ver
moeden, dat eene overtreding der Jachtwet 
plaats. had" ", door eenig wettelijk voorschrift 
werd bevolen, maar zelfs niet wanneer ,, ,,een 
overtreding der Jachtwet" ''. zoo _algemeen 
als de dagvaarding <lit stelt, was gepleegd ; 

,;dat ook het genoemde artikel der Jachtwet 
geen betrekking heeft .op de in den aanvang 
der dagvaarding omschreven omstandigheid, 
omdat deze slechts inhoudt eene overtreding 
van art. 18a der Jachtwet, ter zake wiarvan 
evenmin inbeslagneming van het geoorloofde 
jachttuig, waarmede de overtreding is gepleegd, 
mag plaats hebben.''. 

Ten aanzien hiervan merk ik op, dat bij dag
vaarding wel meer was gesteld en bij het in: 
hooger beroep geheel bevestigde vonnis wel 
meer is bewezen verklaard, dan een bij de 
politiebeambten bestaand vermoeden van over
treding der ·Jachtwet door de beklaagden, im
mers ook, . dat dit vermoeden gegrond was, 
voor zooveel betrof het op Zondag jagen door 
den eersten beklaagde. Toch komt het middel 
mij · juist voor, omdat deze overtreding den 
politiebeambten niet de bevo.egdheid gaf, het 
geoorloofd jachttuig, door dezen beklaagde 
gebezigd, in beslag te nemen. Wel wordt 
zoodanige bevoegdheid bij betrapping op heeter
daad zoo al niet gegeven, dan toch als bestaande 
verondersteld bij art. 41 in verband met de 
artt. 40 en 39 Sv., doch volgens Uwe recht
spraak, neergelegd in het arrest van 4 Maart 
1907 (W. 8505), moet deze algemeene bepaling_ 
wijken voor de bijzondere van art. 45 der 
Jachtwet, welke de inbeslagneming van geoor
loofd jachttuig alleen in bepaalde daar om
schreven gevallen toelaat. Dat dit inderdaad 
de bedoeling van het tweede lid van art. 45 is, 
volgt behalve uit de in genoemd arrest aan
gevoerde betooggronden ook nog uit het 
zevende lid van dit wetsvoorschrift, hetwelk 
toch de mogelijkheid veronderstelt van inbeslag
nem:ing ,,:in strijd" o. a. met litt. b. van dit 
artikel. 

De in de dagvaarding bedoelde politie
beambten handelden derhalve bij de inbeslag
neming van het geweer niet ter uitvoering van 
eenig wettelijk · voorschrift, althans niet voor 
zoover men hunne handeling alleen toetst 
aan de gegevens welke de telastelegging 

:20* 
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verstrekt. Op het ten laste gelegde is · dus 
.art. 184 Sr. niet toepasselijk, terwijl het evenmin 
,onder eenige andere strafbepaling valt. 

Ik concludeer, dat het bestreden arrest en 
·het daarbij bevestigde vonnis zullen worden 
vernietigd, voor zooveel daarbij het bewezen 
verklaarde is geq_ualificeerd en de beklaagden 
-tot straf zijn veroordeeld, en dat zij van alle 
:rechtsvervolging zullen worden ontslagen met 
.bevel tot teruggave aan den eersten beklaagcle 
-van de in beslag genomen geweer en patroon. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raaclsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie, door de 
req_uiranten voorgesteld bij memorie, luidende : · 
(zie concl. adv.-gen:); 

0., dat req_uiranten hebben terechtgestaan 
als zouden zij te W addinxveen op Zondag 
17 October 1915, terwijl zij met andere per
sonen in het jachtveld in den Zuidplaspolder 
met schietgeweer jagende waren, waarbij de 
eerste beklaagde (thans 1 e req_uirant) het 
jachtgeweer droeg en de anderen blijkbaar als 
drijvers fungeerclen, en de rijksveldwachters 
A. Dekkers en F. A. M. Timmermans en cle 
onbezoldigd rijksveldwachter G. de Knegt, die 
aldaar in politiedienst surveilleerende waren, 
nadat zij zich als rijkspolitie hadden kenbaar 
gemaakt, op vermoeden dat een overtreding 
der Jachtwet plaats had, het jachtgeweer in 
beslag wilden nemen en genoemde de Knegt 
daartoe het jachtgeweer vastgreep, te zamen 
en in vereeniging opzettelijk die handeling heb
ben belemmerd door aan dat geweer te rukken 
en te trekken ten einde de inbeslagname te 
verhinderen ; 

0., dat bij het door het bestreden arrest 
bevestigde vonnis dit feit met der req_uiranten 
schuld daaraan wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard en req_uiranten zijn veroordeeld 
met q_ualificatie 'on strafoplegging als aan den 
hoofde dezes is vermeld ; 
· 0., dat het cassatiemiddel blijkens de toe
lichting tegen deze veroordeeling opkomt op 
·twee gronden, namelijk : 

a. omdat geen enkel wettelijk voorschrift 
bepaalt dat op vermoeden van jachtwetovertre
ding geoorloofd jachttuig in beslag mag worden 
·genomen, en 

b. · omdat volgens de Jagtwet wegens de bij 
dagvaarding omschreven overtreding inbeslag
name van geoorloofd jachttuig niet mag plaats 
hebben; · 

0., dat het sub b. aangevoerde juist is; 
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dat toch bij overtreding der Jagtwet de 
bevoegdheid tot inbeslagneming enkel moet 
worden beoordeeld naar art. 45 dier wet ; 

dat nu de dagvaarding als de omstandigheden, 
waaronder de veldwachters het door den eersten 
req_uirant gedragen jachtgeweer in beslag wilden
nemen, noemt vooreerst het jagen op Zondag 
en voorts het vermoeden dat een overtreding 
der J achtwet werd gepleegd ; 

dat echter art: 45 der Jagtwet inbeslag
neming van geoorloofd jachttuig bij de eerst
bedoelde overtreding niet toestaat,.- en even
min uit het verder genO!Jmde vermoeden van 
overtreding de bevoegdheid • tot die inbeslag
neming volgt, reeds hierom niet, omdat niet 
bij elke jachtwetovertreding inbeslagneming 
van het geweer is toegelaten; 

dat dus de veldwachters, onder <;lie bij dag
vaarding. geno\l_mde omstandigheden - waar
naar alleen de rechtmatigheid der ambtshande
ling moet worden beoordeeld - desniettemin 
dat geweer in beslag willende nemen niet 
handelden ter uitvoering van eenig wettelijk 
voorschrift, zoodat het bewezen verklaarde feit 
niet oplevert een overtreding van art. 184 Sr. 
en req_uiranten waar dit feit ook niet bij eenig 
antler wettelijk voorschrift strafbaar _is gesteld, 
van alle rechtsvervolging· moeten worden 
ontslagen; 

0., dat door deze beslissing een onderzoek 
naar hetgeen verder tot ondersteuning van het 
cassatiemiddel is aangevoerd, achterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het arrest door het Gerechtsho·f 
te 's-Gravenhage den 29 Maart 1916 in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor zooverre daarbij 
het vonnis der Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
dd. 8 Februari 1916 is bevestigd voor wat 
betreft de aan het feit gegeven q_ualificatie en 
de opgelegde straf ; 

En rechtdoende ten principale krachtens 
art. 105 R. 0. : 

Vernietigt genoemd vonnis te dien aan-· 
zien; 

Verklaart het bewezen verklaarde niet straf
baar; 

Ontslaat de requiranten 
vervolging te· dier zake. 

van alle rechts
(N ed. Jur.) 

19 Jimi 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 1 van bet besluit van net Militair 

Gezag in N oord-Brabant enz. dd. 14 Sep
tember 1915, luidende: ,.Het is verboden 
zonder schriftelijke toestemming van den 
Kantonnementscommandant te Putte zich 

. te bevinden op den openbaren weg, loopende 
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langs de rijksgrens enz." is te beschouwen 
als een bevel, krachtens art. ·23 der Wet 
van 23 Mei 1899, S. 128, door het bevoegd 
militair gezag uitgevaardigd. 

Dit bevel is een algemeen voorschrift, 
behoorlijk afgekondigd, tegen welks over
treding- bij art. 49 dier wet straf is be
dreigd, en dat als zoodanig in de dagvaar
ding als van kracht zijnde, niet behoeft 
te worden vermeld. 

(Wet van 23 Mei 1899, S. 128, artt. 23, 49.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. M.A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

H. de B., oud 29 jaren, geboren en wonende 
te Putte, requi~ante van ca~satie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
2 Maart 1916 waarbij in hooger beroep werd 
bevestigd het vonnis van den Kantonrechter van 
Bergen op Zoom van-30 November 1915, bij 
hetwelk de requirante werd sohuldig verklaard 
aan : ,,zonder sohriftelijke toestemming van den 
Kantonnementsoommandant te Putte zioh 
aldaar bevinden op den openbaren weg, loopende 
langs de Rijksgrens tussohen de peroeelen A 1 
en A 134"; - en met toepassing van art. 91 Sr., 
art, 1 van het Besluit van het Militair Gezag 
voor de gemeente Putte dd. 14 September 1915, 
aldaar afgekondigd 19 September d. a. v., 
j 0 • de artt. 1, 2, 3, 49 der Wet van 23 Mei:1899 
(S. 12Sj, alsmede het K. B. van 29 Augustus 

, 1914 (S. 435) veroordeeld tot heohtenis van_ 
een dag (gepleit door Mr. M. H. Hartog te 
Bergen op Zoom). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het in hooger beroep bevestigde vonnis 
is bewezen verklaard, dat . de beklaagde op 
3 October 1915 des namiddags omstreeks 5½ 
ure onder de gemeente Putte zonder schrifte
lijke toestemming van den Kantonnements
commandant te Putte zich heeft bevonden op 
den openbaren weg, loopende langs de rijksgrens 
tusschen de perceelen A 1 en A 134. Hierop 
werd toepasselijk geacht art. 1 van het Besluit 
van de gemeente Putte _op 14 September 1915 
gegeven door ,,den Generaal-Majoor, Comman
dant der Divisiegroep Brabant, het militair 
gezag uitoefenende in de provincien Noord
Brabant, Limburg en Gelderland bezuiden de 
Waal -buiten het gebied der stellingen en 
afzonderlijke forten, · handelende krachtens 
de artt. 23 en 35 der Wet van 23 Mei 1899 
(S. 128)", welk artikel luidt : 

,,Het is verboden zonder sohriftelijke toe
st_emming van den Kantonnementsoomman
dant te Puj;te zioh te bevinden op den openbaren 
weg, loopende langs de rijksgrens. tussohen de 
peroeelen A 1 en A 134." 

Kraohtens art. 49 der evengenoemde wet, 
waarin de reohter de strafreohtelijke sanotie van· 
dit verbod zooht, werd de beklaagde veroor
deeld. 

Namens haar zijn bij pleidooi twee middelen 
van oassatie aangevoerd. Hat eerste luidt: 

,,Schending door verkeerde toepassing van 
art 49 in verband met art. 23 der Wet van 
23 Mei 1899 (S. 128), doordien de Reohtbank 
ten onrechte met den Kantonreohter is van 
oordeel geweest : 

a. dat art. 49 de sanctie bevat op art. 23; 
b. dat het ten laste gelegde opleverde feen] 

strafbaar teit, hoezeer de telastelegging niet. 
inhield, dat gehandeld is in strijd met een bevel 
van het Militair Gezag." 

Het eerste onderdeel berust op de stalling, 
dat de bevelen, tegen niet-vpldoening waaraan 
art. 49 straf bedreigt, slechts zouden zijn bevelen 
op een bepaald oogenblik gerioht tot een be
paalde persoon, om dadelijk te worden opge
volgd en dan weder hun kracht te verliezen,. 
bevelen dus die wel kun11oen berusten op art. 23 
der Oorlogswet, hetwelk het lVIilitair Gezag 
bevoegd verklaart . eene verkeersregeling te 
geven, dooh clan ;iet als het bovenaangehaalde 
voorsohrift tot het publiek in hat algemeen 
gerioht zouden mogen zijn. -

Met deze beperkte opvatting van· _het woord 
,,bevel" die reeds stilzwijgend sohijnt te zijn 
verworpen bij Uw arrest van 28 December 1915 
(W. 9934) (N. J. 1916 bl. 546, Reel.), kan ik 
mij niet vereenigen. ,,Niemand mag dezen weg 
betreden" is evengoed een bevel als ,,Gij moogt 
nu dezen weg niet betreden". En het is juist de 
laatste vorm van bevel, die waarschijnlijk den 
wetgever bij art. 23 der Oorlogswet voor oogen 
gestaan heeft, toen hij daarin sprak van een 
,,regelen" van het verkeer en dit opdroeg aan 
het Jl,'[ilitair Gezag, hetwelk hij zioh voorstelcle 
als uitgeoefend niet door ondergesohikte mili
tairen, d ooh alleen door enkele opperoffioieren. 
Dat zoodanige algemeene bevelen, op art. 23 
berustend, sanctie zouden missen, is ook weinig 
aannemelijk en de Memorie van Toeliohting 
verklaarde clan oak uitdrukkelijk, dat, deze 
sanotie was .. te vinden in art. 49. 

Het tweede onderdeel van het middel berust 
op dezelfde stelling als het eerste. Alleen 
wanneer de bevelen van het Militair Gezag, 
tegen niet-nakoming waarvan art. 49 straf 
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bedreigt, bijzondere bevelen zijn, tot een 
bepaald per'soon gericht,' is het noodig het 
bestaan hebben daarvan bij dagvaarding ten 
laste te leggen. Zijn zij echter tot alien 
gericht en dus bestemd algemeen te binden, 
clan zijn zij - als zijnde tevens afkomstig van 
een orgaan van het Staatsgezag - wettelijke 
voorschriften, waarvan het bestaan niet ten laste 
gelegd behoeft te worden. Ik veroorl6of mij 
hier Uwen Raad te verwijzen naar mijne 
bijdrage in het Tijdschrift voor Strafrecht 
dl. XXVII bl. 197, waarin ik deze stelling heh 
ontwikkeld. Het bij pleidooi gedaan beroep 
op Uw arrest van 15 Mei 1915 (W. 9829) (N. J. 
1915 bl. 958, Red.) gaat in dit geval niet op. 
Anders dari destijds betreft het toch hier een 
bevel, waarvan de afkondiging door het Militair 
Gezag zelf is voorgeschreven en wel bij art. 4 
van het aangehaalde Besluit ,,door aanplak
king' in de gemeente op de daarvoor gebruike
lijke plaatsen". En deze afkondiging heeft ook 
behoorlijk plaats gevonden. 

Het eerste middel kan derhalve niet tot 
cassatie leiden .. 

Het tweede luidt : ,,Scb:ending door ver
keerde toepassing van artt. 23 en 49 en schending 
door niet-toepassing der artt. 22 en 43 der Wet 
van 23 Mei 1899 (S. 129) (lees : 128) door te 
beslissen, dat art. 1 van het Besluit van het 
Militair Gezag voor de gemeente . Putte dd. 
14 September 1915 steunt op art. 23 in plaats 
van op art. 22 dier wet." 

Het is m. i. niet uitgesloten, dat het Militair 
Gezag het • onderwerpelijke voorschrift ook als 
een plaatselijke verordening krachtens art. 22 
had kunnen geven. Het heeft dit echter nu 
eenmaal · niet geclaan, blijkens de · aanhaling in 
het hoofd van het besluit van art. 23, welke 
wetsbepaling aan dit Gezag reeds de vereischte 
bevoegdheid tot het geven van het voorschrift 
verleende. 

Ook dit middel kan clerhalve niet tot cassatie 
Ieiden. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
•Gratania; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
de requirante voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. adv.-gen.); 
· 0., dat de requirante ·terecht heeft gestaan 
ter zake dat zij op 3 October 1.1. des namiddags 
omstreeks 51/2 uur onder de gemeente Putte, 
zonder schriftelijke toestemming van den Kan
tonnementscommandantte Putte, zich heeft be-

vonden op den openbaren weg, loopende langs de 
Rijksgrens tusschen de perceelen A 1 en A 134 ; 

0., dat bij het gemelde vonnis van den Kan
tonrechter te Bergen op Zoom deze telasteleg
ging bewezen is verklaard, met schuldigver
klaring en strafoplegging als is medegedeeld ; 

0., dat onder de artikelen der · wet welke 
worden ·toegepast ook is opgenomen art. 1 van 
een Besluit van de·n ,,Generaal-Majoor, Com-_ 
mandant der Divisiegroep Brabant, het militair 
gezag uitoefenende in de· provincien Noord
Brabant, Limburg en Gelderland bezuiden de 
Waal, buiten het gebied der stellingen en afzon
derlijke forten, handelende krachtens de artt. 
23 en 35 der Wet van 23.Mei 1899 (S. 128)", 
waarbij deze heeft :vastgesteld : 

Art. 1. ,,Het is verboden zonder schrifte
lijke toestemming van den Kantonnements
commandant te Putte, zich te bevinden op den 
openbaren weg, loopende langs de rijksgrens, 
tusschen de perceelen A 1 en A 134.", - terwijl 
art. 4 luidt : ,,Dat besluit treedt in werking 
op den dag van afkondiging. Afkondiging 
geschiedt door aanplakking in de gemeente op 
de claarvoor gebruikelijke plaatsen." - welke 
afkondiging blijkt te zijn. geschied ; 

0. met betrekking tot het eer.~te middel : 
dat het bedoelde besluit is te beschouwen 

als een bevel, kra chtens art. 23 der meergemelde 
wet, door het bevoegcl militair gezag uitgevaar
digd, gelijk op dat wetsartikel clan ook in het 
hoofd van het besluit beroep wordt gedaan ; 

0., dat dit bevel in den vorm van een verbod 
is gericht tot een ieder, en als zooclanig in het 
algemeen, behoudens de opgenomen beperking, 
verbiedt het zich bevinden op den openbaren 
weg ter plaatse als nader omschreven ; · 
. 0., dat het hier dus geldt een algemeeil' voor
schrift, behoorlijk afgekondigd, tegen welke 
overtrecling bij art. 49 straf is bedreigcl, en dat· 
als zooclanig in de dagvaarding als van kracht 
zijnde, niet behoefde te worden vermeld ; 
· O., dat alzoo het eerste middel niet kan 
opgaan; 

0., dat dit evenzeer het geval is ten aanzien 
van het tweede middel, vermits in art. 23 der 
wet aan het Militair Gezag de bevoegdheid 
wordt verleend het verkeer binnen het in staat· 
van . beleg verklaarde grondgebied te .regelen 
overeenkomstig de · eischen der . algemeene 
veiligheid, en dat gezag dit heeft gedaan binnen 
de bij het gemelde artikel gestelde grenzen, 
en daarbij zich aansluitende, terwijl de over
treding daarvan terecht is beschouwd als straf
baar gesteld bij art: 49 der meermalen aan
gehaalde wet ; 
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0., dat mitsdien het beroep in cassatie 
behoort te worden verworpen ; 

Verwerpt het beroep. (Ned_. Jur.) 

rn .Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 11 van bet besluit van het Militair 

Gezag in Noord-Brabant enz. van .12 Juli 
1915, verbiedende aan particulieren grootere 
hoeveelheden van bepaalde goederen voor
handen te hebben dan redelijkerwijze ge
acht noodig te zijn, is een voorschrift, dat; 

- als verbiedende opeenhooping van levens
middelen, de openbare orde en gezondheid 
in de gemeente kan betreffen, zoodat het 
2\'.lilitair Gezag krachtens art. 22 der Wet 
vm:; 23 Mei 1899, S. 128, bevoegd was een 
de.rgelijke bepaling uit te vaardigen. 

(Wet van 23 Mei H199, S. · 128 art. 22.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. J\L A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Breda, requirant van cassatie tegen een 
-vonnis van die Rechtbank van den 2 Maart 
1916, waarbij in hooger beroep, onder bevesti
ging van een vonnis van het Kantongerecht 
te Bergen op Zoom de d_ato 5 October 1915 
-voor zoover bewezen is verklaard het aan den 
beklaagde bij dagvaarding ten laste gelegde en 
<liens schuld daaraan en met vernietiging van 
dat vonnis voor het overige, F. v. H., oud 
63 jaren, van beroep timmerman, geboren te 
Woensdrecht en wonende te-Bergen op Zoom 
te dier. zake van alle rechtsvervolging is ont
slagen (gepleit voor gerequireerde door Mr. 
M. H. Hartog), 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij bet 1estreden vonnis werd door bevesti
ging in zooverre · van bet in eersten aanleg ge, 
wezene als bewezen aangenomen, dat beklaagde 
op 20 Augustus 1915 des namiddags omstreeks 
7- uur onder de gemeente Bergen op. Zoom als 
particulier in een schuur .;,.oorbanden beeft 
gehad ongeveer 1771 K.G. tarwebloem, Qngeveer 
1096 K.G. rijst en ongeveer 92 K.G. mars zijnde 
hoeveelheden grooter dan ·rederlijkerwijs geacht 
kan worden noodig te zijn voor de· dagelijkscbe 
behoeften van beklaagde zelf of van zijn dieren. 
- In eersten aanleg was dit feit gequalificeerd : 
,,te Bergen op Zoom als particulier grootere 
hoeveelheden ten uitvoer verboden levens
middelen voorbanden bebben dan redelijkerwijs 

geacht kunnen worden voor de dagelijkscbe 
behoeften van hemzelven of van zijne dieren 
noodig te zijn". Hiertegen was voorzien bij 
art. 11 in verband met de artt. 9 en 8 van het 
Besluit van 12 Juli 1915 van den Commandant 
van het veldleger, het Militair Gezag uit-. 
oefenende in N.-Brabant, Limburg en Gelder
land bezniden d,:, Waal, buiten de stellingen 
en afzonderlijke forten, welk besluit destijds 
en ook tijdens de uitspraak in hooger beroep 
nag niet was ingetrokken, hetgeen eerst bij 
Besluit van genoemden Commandant . van 
22 Maart 1916 met ingang van 1 April 1916 
is geschied, Vermits blijkens de aanhaling 
der artt. 22 en 43 der Wet van 23 Mei 1899 
(S. 128) in dit besluit werd gezien _eene door het 
Militair Gezag gegeven politieverorclening, was 
de beklaagde veroorcleeld tot 14 dagen hech
tenis. - Het bestreden vonnis echter' oordeelt 
het-Militaii: Gezag ni,et bevoegd bet betrokken 
verbod -te geven, in het bijzonder niet als 
politieverordening krachtens art. 22 der Wet, 
omdat het niet betreft de huishouding der 
gemeente, doch treedt in een regeling der 
bijzondere belangen barer ingezetenen, zoodat 
de bevoegclheicl bij art .. 135 der Gemeentewet 
aan den Gemeenteraad toegekend, zou zijn 
overschreclen. Derhalve wordt de veroordee
ling te niet gedaan en de beklaagde van alle 

· rechtsvervolging ontslagen. 
Bij tijclig ingediende memorie worden hier 

tegen door den beer requirant twee micldelen 
van cassatie ontwikkeld, van welke het eer~te 
luidt : _,,Scbending van de artt. 214 en 216 20, 
Sv., en van artt. 11 en 13 - in verband met 
artt. 8 en 9 - van het Besluit van het Militair 
Gezag van . 12 Juli 1915 en van art. 35 en 
Hoofclstuk IV cler Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) 
door niet-toepassing van art. 214 Sv. en de 
artikelen van genoemd Besluit en cle Wet van 
23 Mei 1899 - en verkeerde toepassing van 
art. 216 Sv." 

De heer requirant acht nl. hier het bewezen. 
verklaarde wel strafbaar, doch als overtrecling 
van een voorschrift, gegeven krachtens art. 35 
der Wet van 1899 en waarvoor dus de straf
bepaling te zoeken is in art. 49. dier Wet. Aari 
genQemd art. 35 zou het Militair Gezag niet 
slechts de bevoegclheid ontleenen, het wegvoe
ren van goederen te beletten - d. i .. ook. te 
verbieden (arrest van 28 December 1915, 
W. 9934 [N:. J. 1916 bL 546, Red.]) - cloch 
mede om pogingen hiertoe in de kiem tegen te 
gaan, door _te verbieden, dat iemand zich een_ 
groote hoeveelheid van die goederen op een 
bepaalde plaats verzamelt. - Hiermede krLn 
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ik mij niet vereenigen, ook niet na kennisneming 
van de in dien geest op 10 Maart 1.1. gewezen 
sententie van het Hoog Militair Gerechtsbof 
(W. 9911) (N. J. 1916 bl. 693, Red.). Art. 35 
toch geeft aan het Militair Gezag eene uit
zonderingsbevoegdheid, welke strikt is uit te 
leggen en dus niet verder gaat dan de bewoor
dingen van het artikel toestaan. Daze ver
leenen .wel de bevoegdheid het wegvoeren van 
goederen te beletten (te verbieden) doch niet 
tot het aanwenden va,n alle middelen, welke 
ook, die aan het bereiken van dit doe! bevorder 
lijk zouden kunnen zijn. 

Het tweede middel luidt : 
,,Schending van de artt. 214 en 216 2°. Sv. 

en van artt. 11 en 13 - in verband met artt. 
8 en 9 - van het Besluit van het Militair Gezag 
van 12 Juli 1915 en van art 22 en Hoofdstuk IV 
der Wet van 23 Mei 1899 (S 128), door niet
toepassing van art. 214 Sv., de artikelen van 
genoemd Besluit van het Militair Gezag en van 
art. 22 - althans verkeerde toepassing van dit 
artikel - en van Hoofdstuk IV der Wet van 
23 Mei 18.99 (S. 128) en verkeerde toepassing 
van art. 216 Sv." 

Dit middel tast de beslissing der Rechtbank 
aan, waar zij, op de reeds kortelings medege
deelde gronden de in eersten aanleg uitgespro
ken veroordeeling vernietigde, omdat het 
Militair Gezag niet, gelijk daar was aangenomen, 
krachtens art. 22·der Wet van 1899 bevoegd 
was ·het verbod te geven. Het komt mij voor 
juist te zijn, niettegenstaande de bestrijding 
namens gerequireetde bij pleidooi. Terecht 
wordt door den heer requirant aangevoerd, dat 
de openbare orde en de gezondheid - derhalve 
de huishouding der gemee~te - betrokken 
kunnen zijn bij de verhindering, dat - zooals 
de omstandigheden van het oogenblik doen 
voorzien - sommige der inwoners geheel ver
stoken zijn van voedsel, terwijl de anderen door 
het inslaan en voorhanden hebben van grootere 
hoeveelheden levensmiddelen en andere goe
deren voor het dagelijksche gebruik vereischt, 
hunne medeinwoners van die goederon versto
ken houden, waardoor een dee! der bevolking 
honger lijdt en gevaar ontstaat voor oproer en 
epidemische ziekten. En, gelijk in de memorie 
wordt betoogd, dit klemt te meer, waar de 
bepaling van art. 22 ook bestemd is te gelden 
bij werkelijk beleg in hoedanig geval zeer dui
delijk uitkomt, hoezeer ·de openbare orde en 
gezondheid betrokken kunnen zijn bij zoodanig 
verbod, hetwelk het Gemeentebestuur of zijn 
plaatsvervanger, het Militair Gezag, alsdan 
zeer zeker bevoegd zou zijn te geven. Bij 
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pleidooi is namens gerequireerde wel aange
.voerd, dat eenig gemeentebelang hierbij niet 
was betrokken, omdat de Onteigeningswet den 
Burgemeester bevoegd maakt, te groote voor
raden in beslag te nemen, doch ook naast dit 
voorschrift der onteigeningswet schijnt de ver
ordening bestaanbaar, daar deze bestemd is, 
het ontstaan van groote geheime voorraden te 
belemmeren. 

In de door mij voorgestane richting gaat ook 
Uw arrest van 3 April I.I. (W. 9923) (N. J. 191& 
bl. 476, Red.), in de tegenovergestelde echter 
wederom de reeds aangehaalde sententie van 
het Hoog Militair Gerechtshof. 

Een andere vraag, bij pleidooi namens gere
quireerde opgeworpen, is, of de verordening niet. 
onverbindend is op grond, dat zij treedt in een. 
onderwerp van Rijksbelang, het tegengaan van 
smokkelarij. Doch uit niets blijkt, dat deze 
verordening, welke niet alleen voor grens
gemeenten geldt, doch voor alle in staat van. 
beleg verklaarde gemeenten van N.-Brabant, 
Limburg en Gelderland, bezuiden de W aal,' 
waartoe dus b.v. behooren Grave, Helmimd 
en Eindhoven, juist tegen de ·smokkelarij ge
richt zou zijn. En al ware dit zoo, het z011· 
gerequireerde toch niet baten. Want wel geldt 
m. i. voor militaire plaatselijke verordeningen 
evenals voor burgerlijke· art. 150 der Gemeente
wet, maar clan ook de hiermede samenhangende 
artt. 151 en 153. Er is geen enkele reden dien 
samenhang ten opzichte van militafre. plaatse
lijke verordeningen te ve,breken en met weg
neming van het vernietigingsrecht van de Kroon 
den Rechter de bevoegdheid toe te kennen, die 
verordeningen te toetsen aan de vraag, of zij 
treden in .wat van ·Rijksbelang is (zie van 
W ageningen, Proefschrift bl. 58 en Leendertz 
in W. 9766). 

Eindelijk is nog bij pleidooi namens gerequi
reerde de vr.a.ag behandeld, of de verordening 
niet van rechtswege had opgehouden te gelden 
tengevolge van het in werking treden der Wet 
van 3f December 1915 (S. 533), reeds voordat 
het bestreden vonnis werd gewezen. Hierbij 
werd namens gerequireerde gesteld, dat de 
plaats der overtreding valt buiten het in die' 
Wet bedoelde terrein van toezicht. Aange-. 
nomen dat dit laatste juist is, clan heeft m. L 
voor het onderhavige geval d·e verordening 
niet opgehouden te gelden, reeds hierom 
niet, omdat bedoelde wet geenszins z.g. ,,neder
lagen" van goederen buiten dit terrein veroor
looft, <loch ze al!een binnen dit terrein verbiedt 
en dus voor dit geval in het onderwerp der 
verordening niet voorziet. 



313 19 JUNI. 1916 

Terecht is derhalve door den Kantonrechter 
het verbod als plaatselijke verordening van het 
Militair Gezag toegepast en ten . onrechte is 
diens beslissing door · het bestreden vonnis 
vernietigd. 

Ik concludeer, dat dit vonnis zal worden 
vernietigd, voor zoover daarbij het in eersten 
aanleg gewezene is te niet gedaan, het bewezene 
niet strafbaar is verklaard, en de beklaagde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen, en dat 
de Hooge Raad, ten principale rechtdoende, 
laatstgenoemd vonnis zal bevestigen, voor 
zoover het niet reeds is bevestigd bij het 
bestreden vonnis. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser;· 

Gelet op de middelen van cassatie, door 
den requirant voorgesteld bij memorie, lui
dende: (zie cone!. adv.-gen.); 

0., dat ten aanzien van gerequireerde be
wezen is verklaard dat hij op 20 Augustus 1915 

· des namiddags omstreeks 7 uur onder de 
gemeente Bergen op Zoom als particulier in 
·een schuur voorhanden heeft gehad ongeveer 
1771 K.G. tarwebloem, ongeveer 1096 K.G. 
rijst en ongeveer 92 K.G. mais, zijnde hoeveel
heden grooter dan redelijkerwijze geacht kan 
worden noodig te ~n voor de dagelijksche 
behoeften van hem zelf of van zijne dieren ; 

0., dat bij het in eersten aanleg gewezen 
vonnis dit feit is gequalificeerd als het ,,te 
Bergen op Zoom als particulier grootere hoe
veelheden ten uitvoer verboden levensmiddelen 
voorhanden hebben, dan redelijkerwijze geacht 
kunnen worden voor de dagelijksche behoeften 
van hemzelve of van zijne dieren noodig te 
zijn" en gerequireerde met toepassing van de 
artt. 8, 9 en 11 van het Besluit van het Militair 
Gezag, vastgesteld op 12 Juli 1915, afgekondigd 
te Bergen op Zoom den 21 Juli 1915, j0 • de 
artt. 22 en 43 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) 
het K. B. van 3 Augustus 1914 (S. 358), het 
K. B. van 3 Augustus 1914 (S. 369a), het IC B. 
van 7 September 1914 (S. 44), art. 91 Sr., is 
veroordeeld tot veertien · dagen hechtenis ; 

0., dat te dien aanzien dit vonnis bij de 
bestreden uitspraak is verniet_igd en gerequi
reerde te dier zake van alle rechtsvervolging is 
ontslagen op grond dat het door den Kanton
rechter toegepaste art. 11 van het door het Mili
tair Gezag vastgestelde besluit van 12 Juli 1915 
bindende kracht mist en tegen het bewezen 
verklaarde feit ook niet bij eenige andere wet of 
wettelijke verordening straf is bedreigd ; 

0., dat omtrent, de niet-verbindbaarheid van 
genoemd art. 11 - hetwelk voor de iu staat van 
beleg verklaarcle gemeenten van het militair 
gezagsgebiecl in de provincien Noord-Brabant, 
Limburg en Gelclerlancl, bezuiden de Waa], 
buiten de stel!ingen en afzonderlijke forten, tot 
welke gemeenten - Bergen op Zoom behoort, 
oncler meer verbiedt aan particulieren grootere 
hoeveelheclen go~cleren a]s bed oeld bij art. 9 
van dat Besluit (waaroncler in verbancl met 
art. 8 begrepen zijn ten uitvoer verboclen levens
micldelen) voorhanclen te hebben clan reclelijker
wijze geacht kunnen warden voor de clagelijk
sche ·behoeften van henzelven of van hunne 
cliereh nooclig te zijn - in hoofclzaak worclt 
overwogen : . 

clat het Militair Gezag blijkens den aanhef 
van voormeld' Besluit bij cl~ vaststelling claar
van gehanclelcl heeft krachtens de artt. 22, 23: 
en 35 cler Wet van 23 Mei 1899 (S. 128), cloch 
geen clier artikelen clat Gezag tot het uitvaar
cligen cler bovenbecloelcle verboclsbepaling de 
bevoegdheicl geven ; 

de artt. 23 en. 35 niet, claar zij het Militair 
Gezag alleen veroorloven regelingen omtrent 
personen en omtrent het wegvoeren van paar
clen, vee; enz. te heffen ; 

en art. 22 niet, omdat clit artikel aan het 
l'l'[ilitair Gezag slechts clezelfde door de wet 
beperkte bevoegclheicl om verorcleningon .te 
maken geeft welke in normale tijclen oncler meer 
aan ,de gemeenteraclen krachtens art. 135 cler 
Gemeentewet toekomt en het militair.gezag ten 
cleze die bevoegclheicl heeft overschreclen. daar 
een bepaling omtrent de hoeveelheden van· 
zekere: soorten van goederen, welke de ingezete
nen in voorraacl mogen hebben enkel en alleen 
raakt de bijzonclere belangen dier ingezetenen, 
en clan ook niet betreft de huishoucling der 
gemeente; 

0., clat het tweecle cassatiemiclclel, waarbij 
betoogd worclt clat becloeld art. 11 cler verorde
ning geacht kan warden de huishoucling cler 
gemeente te betreffen, juist is ; 

dat toch een voorschrift, opeenhooping van· 
levensmicld.elen ve:rbiedende, de openbare orde 
en gezonclheicl in de gemeente kan betreffen, 
en zulks zeer zeker bij staat van beleg, zooclat 
het Militair Gezag krachtens art. 22 der Wet 
van 23 Mei 1899 (S. 128) in verband met 
art. 135 cler Gemeentewet bevoegcl was een 
bepaling, als vervat in art. 11 van het Besluit 
van 12 Juli 1915, uit te vaarcligen; 

0., clat dus een onclerzoek naar de vraag 
of het Militair Gezag ook krachtens art. 35 cler 
Wet van 1899 een zoodanige verbodsbepaling 
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mocht uitvaardigen in het eerste cassatiemiddel 
gesteld, achterwege kan blijven, te meer nu 
de Kantonrechter art. 22 der meergenoemde 
wet heeft toegepast ; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr:-Recht
bank te Breda den 2 Maart 1916 in deze zaak 
gewezen, <loch alleen voor zooverre daarbij is 
vernietigd het vonnts van bet Kantongerecht 
te Bergen op Zoom de dato 5 October 1915 en 
gerequireerde van a.lie rechtsvervolging is ont
slagen; 

En rechtdoende ten princip.ale krachtens 
art 105 R. 0. ; 

Bevestigt laatstgenoemd vonnis ook ·voor 
zooverre het bij de bestreden uitspraak was 
vernietigd. (Ned. Jur.) 

21 Juni 1916. BESLUIT, tot wijziging van den 
Algameenen ·maatregel van Bestuur, be
doeld bij artikel 22 van het Wetboek van 
Strafrecht, en vastgeste]d bij Koninklijk 
besluit van 31 Augustus 1886 (Staatsb"/ad 
n°. 159), zooals die laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 24 December 
1910 (Staatsb"/ad n°. 373). S. 285. 

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

Justitie van den 12den Mei 1916, 3de Afd. A, 
n°. 633; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6den J.uni 1916, no. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19den Juni 1916, 
3de Afd. A, n°. 619; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den Algemeenen Maatregel van Bestuur, be

doeld bij artikel 22 van het Wetboek van 
Strafrecht, en vastgesteld bij het Koninklijk 
Besluit van 31 Augustus 1886 (Staatsblad no. 
159), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 24 December 1910 (Staatsblad n°. 
373), te wijzigen als volgt : 

Art. I. In artikel 118 van voormelden maat
regel van bestuur vervallen de woorden: ,,bij 
laatstgenoemd artikel bedoelde", wordt achter 
onveroordeelden ,,een komma" geplaatst en 
ingevoegd : ,,met uitzondering van bedela~rs, 
land]oopers en souteneurs." 

Art. II. In de artikelen 119 ·en 120 wordt 
voor ,,117" gelezen: ,,118". 

Art. III. Artikel 121 w_ordt gelezen: 
De onveroordee!den wonen de godsdienst

oefeningen bij tenzij, voor zooveel het de in 
artikel 118 bedoelde onveroordeelden betreft, I 
daartegen '-hunnerzijds, blijkens persoonlijke of 

schriftelijke verklaring aan het hoofd van het 
gesticht, bezwaar bestaat. 

_De . onveroordeelden bij artikel 117 bedo~ld 
warden bij de godsdienstoefeningen volkomen 
afgezonderd gehouden van de overige gevan
genen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan af
schrift. zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Grav~nhage, den 2lsten Juni 1916. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 28 Juni 1916.) 

22 Juni 1916. BESLUIT, houdende verboB. van 
uitvo_er van tam,ne konijnen. S. 2t!6. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat net in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van ·tamme 
konijn!Jn te verbiede~ ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van .B'inancien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 Juni 1916, Ka
binet, Litt. xsa; 

Den Raad van .State gehoord ladvies van 
20 Juni, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 Juni 1916, Kabinet, 
Litt. 186 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van tamme konijnen is verboden 

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

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 
~ Onze l\1iniBters van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast i;net 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 22sten Juni 1916. 
WILHELl\UNA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 

De Minister van Financien, 
ANl'. VAN GIJN". 

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

(Uifgeg. 24 Jtmi 1916.) 
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, 22 Juni 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van alle visch, met uitzondering 
van zalm, aal of paling, gecontroleerde 
ansjovis, spiering grooter dan 9 c.M., alle 
week- en schaaldieren en alle zoetwater
visch. S. 287. 

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

Staat· noodig is, den uitvoer· van alle visch, 
met uitzondering van zalm, aal of ·paling, ge
controleerde ansjovis, spiering grooter dan 9 
c.M., alle week- en schaaldieren en alle zoet
watervisch te verbieden ; 

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

Op de voordrach t · van Onze Miu isters van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 Juni 1916, -Kabi
net,· Litt. ZS'; 

·Den. Raad. van State gehoord (ad vies van 
· '.20 Juni; n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers varr 21 Juni 1916,-Kabinet·, 
Litt. K 86 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van alle visch, met uitzondering 
van zalm, aal of paling, gecontroleerde ansjo
vis, spiering grooter dan 9 c.M., alle week- en 
schaaldieren en ·alle zoetwatervisch, is verboden 
van den dag der afkondiging-van dit Besluit, 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te ·doen verleenen. 

Onze :Ministers van Oorlog, ·van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft,- belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 
· 's-Gravenhage, den 22sten Juni 1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. 
(Uitgeg. 24 Juni 1916.) 

22 ·Juni 1916. WET, tot heffing eener oorlogs
winstbelasting. S. 288. 

, Bijl. Hand. 2° Kamer 1915/16, n°. 331, 1-18. 
Hand. id. l!J15/16, bladz. 1772-1778, 1831-

1846, 1889-1906, 1910-1926, 1928-1936, 
1939-1954, 1956-1961. . 

Hand. I• Kamer 1915/16, bladz. 423, 424, 
465-473, 476-478. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is eene oorlogswinstbelasting 
te heffen; 

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

HOOFDSTUK I. 

Beginsel der belasting. Belastingplichtigen. 
. Grondslag en bedrag der belasling. 

Art. 1. Onder den naam van oorlogswinst
belasting wordt eene belasting gebeven wegens 
de vermeerdering van inkomen of winst als on
middellijk of middellijk gevolg van den oor
logstoestand. 

Iedere vermeerdering van ·inkomen of winst 
wordt gea,cht een gevolg van den oorlogstoe
stand te zijii, indien en voor zoover het tegen
deol niet [J,annemelijk is gemaakt. 

2. Belastingplichtig wegens vermeerdering 
van inkomen zijn : 

1 °.- zij die bin.nan het Rijk wonen ; 
2°. zij die niet binnen het Rijk woneli, doch ·: 

- a. bet genot hebbe:1 van een bin,,'len het Rijk 
gelegen onroerend goed of van een op zoodanig 
goed gevestigd recht ; 
- b. persoonlijk of door een vertegenwoordiger, 
ee::1 bedrijf of beroep (amht, waardigbeid, be
diening e:1 betrokking daaronder begrepen). 
binnen het Rijk uitoefenen ; 

·c. anders dan als aandeelhouder deelgerech
tigd zijn in ·de opbrengst van ee::1 bedrijf of 
beroep, dat binnen het·Rijk wordt uitgeoefend:_ 

3. Belastingplichtig wegens vermeerdering 
van winst zijn : 

1°. de binnen het Rijk gevestigde· naam
looze vennootschappe::1, commanditaire ven
nootschappen op aandee:en, co6peratieve en 
anders vereenigingen · en onderlinge verzeke-_ 
ringmaatschappijen; 

2°. de binnen het Rijk gevestigde reederijen ; 
3°. de binnen het Rijk gevestigde stichtin

gen, die een bedrijf of beroep uitoefenen ; ' 
4°. de niet binnen het Rijk gevestigde 

lichamen, die verkeeren in een der gevallen, in 
artikel 2 onder de letters a, b en c vermeld. 

Onder reederijen worden· begrepen alle niet 
onder 1 °. vallende vereenigingen van personen, 
die een of meer schepen tot gemeene baat ge
bruiken. 

4. Of iemand binnen het Rijk woont en of 
eene vennootschap, vereeniging, maatschappij, 
reederij of stichting binnen het Rijk is geves
tigd, wordt naar de omstandighede;-i beoordeeld. 

Artikel 3 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 is van toepassing. 
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: 5. De belasting wordt geheven over elk jaar, 
dat eindigt met of na den dag, genoemd in 
artikel 102. 

Onder jaar wordt verstaan : 
a, voor de natuurlijke personen het kalen

derjaar; 
b. voor de overige belastingplicJJ.tigen het 

boekjaar of, bij gebreke van dien, het kalender
jaar. 

6. Natuurlijke personen, naamlooze vennoot
schappen en andere vereenigingen van perso
nen en stichtingen, die ophouden volgens ar
tikel 2 of 3 belastingplichtig te zijn, blijven 
niettemin aan de belasting over het loopende 
jaar onderworpen. 

Bij overlijden van een natuurlijk persoon, 
bij ontbinding eener ·naamlooze vennootschap 
of · andere vereeniging van personen en bij 
tenietgaan eener stichting, wordt het verstre
ken gedeelte van het loopende jaar met een 
vol jaar gelijkgeste!d. 

7. Als vermeerdering van inkomen of winst 
wordt, behoudens het bepaalde bij het tweede 
lid, beschouwd het bedrag, waarmede het zui
vere inkomen of de zuivere winst over eenig 
jaar bedoeld bij artikel 5, te boven gaat, het ge
miridelde per jaar over de jaren, waartoe de 
eerste Augustus 1911, 1912 en 1913 behoorden. 

Voor de belastingplichtigen, die geene boek
houding bezitten, noch in hun bezit gehad 
hebben, waaruit het inkomen of de winst over 
elk der aan het slot van het eerste lid genoemde 
jaren kan opgemaakt worden, wordt als ver
meerdering van inkomen of winst beschouwd 
het bedrag, waarmede het zuivere inkomen of 
de zuivere winst over eenig jaar bedoeld bij 
artikel 5, te boven gaat, het zuivere inkomen 
of. de zuivere winst over het jaar, • waartoe de 
eerste Augustus 1913 behoorde. 

8. Indien voor eene binnen het Rijk geves
tigde naamlooze vennootschap of andere ver
eeniging van personen het eerste boekjaar. van 
twaalf maanden na den eersten Augustus 1913 
is begonnen, wordt als vermeerderi,.-ig . van 
winst b_eschouwd - het bedrag, waarmede de 
zuivere winst over eenig boekjaar te boven 
gaat een interest van het gestorte aandeelen
kapitaal, berekend naar vijf ten honderd 
's jaars. 

Hoeft zoodanige vereeniging geen aandeelen
kapitaal, dan wordt; indien het eerste boekjaar 
van twaalf· maanden na den eersten Augustus 
1913 is begonnen, de zuivere winst over eenig 
boekjaar als vermeerdering van winst be
schouwd ; -heeft de vereeniging geen boekjaar, 
dan wordt, indie:::1 zij in of na 1913 is opgericht, 

de zuivere winst over eenig kalenderjaar als: 
vermeerdering van winst beschouwd. 

Eveneens wordt voor alle andere vereeni
gingen van personen, wier eerste boekjaar van 
twaalf maanden na den eersten Augustus 1913 
is begonnen of die in of na 1913 zijn opgericht, 
en voor stichtingen welke in een der genoemde 
gevallen verkeeren, alsmede voor na tuurlijke 
personen, voor wie de in artikel 7 bedoelde ver
gelijking niet kan .plaats hebben, de zuivere 
winst of het zuivere inkomen over eenig jaar 
als vermeerdering van winst of inkomen be-. 
schouwd. · 

9. Indien voor ee:ne binnen het Rijk geves
tigde naamlooze vennootschap of andere ver
eeniging van personen de zuivere winst over 
het jaar waartoe de eerste Augustus 1913 be
hoorde, al of niet vermeerderd of verminderd 
ingevolge artikel 15, minder bedraagt dan een 
interest van het gestorte aandeelenkapitaal, be
rekend naar vijf ten honderd 's jaars, wordt als 
vermeerdering van winst beschouwd het bedrag 
waarmede de zuivere winst over ee'lig jaar 
bedoeld bij artikel 5, genoemde interest te 
boven gaat. 

10. Het inkomen der belastingplichtigen, 
bedoeld bij artikel 2 wordt, behoudens het be
paalde bij artikel 17, opgevat en berekend 
volgens artikel 4, tweede lid, en de artikelen· 
5 tot en met 11 der Wet, op de Inkomstenbe
lasting 1914, met deze afwijkingen, dat 

1°. periodieke uitkeeringen, die genoten 
worden ingevolge eene verbintenis, waarvan 
de naleving niet in rechte kan worden gevor
derd, niet als verschuldigd worden beschouwd; 

20. winst uit speculatie in goederen als in
komen of dee! van het inkomen wordt be
schouwd, ook wanneer zij anders dan in de uit
oefening van een bedrijf of beroep wordt ge- . 
maakt. 

Wanneer ten aanzien eener bron van in
komen bij toepassing der regelen omtrent de 
bepaling der zuivere op brengst een verlies 
wordt verkregen, komt dit in mindering :van 
de zuivere opbrengst der verdere bronnen ·.van 
inkomen. · 

11. Van het inkomen worden, ter berekening 
van hcit zuiver inkomen, afgetrokken de door 
den belastingplichtige betaalde en niet niet eene. 
bron van zijn inkomen in verband staande : · 

a. lijfrenten, persioenen en andere periodieke 
uitkeeringen en verstrekkingen als bedoeld bij 
artikel 8 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, met dien verstande dat het tweede lid 
van genoemd artikel niet van toepassing is ; 

b. altijddurende renten; 
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c. renten van andere schulden ·; 
d. premien voor levensverzekering, lijfrente 

of pensioen. 
De laatste twee laden van artikel 19 der 

genoemde wet zijn van toepassing. 
12. De zuivere winst der belastingplichtigen, 

bedoeld bij artikel 3, wordt berekend als het 
inkomen der overige belastingplichtigen. 

13. Ten aanzien van natunrlijke personen 
wordt de opbrengst van onderneming of arbeid 
over een niet met het kalenderjaar samen
vallend boekjaar beschouwd als inkomen of deel 
van bet inkomen over het kalenderjaar, waarin 
bet boekjaar is geiiindigd. 

14. Bij de berekening van de zuivere winst 
der binne:n bet Rijk gevestigde naamlooze ven
nootschappen en andere vereenigingen van 
personen over een boekjaar worden niet in 
mindering gebracht de uitdeelingen, onder 
den naam van tantiemes of well,en anderen 
naam ook, aan bebeerende vennooten, com
missarissen of gecommitteerde:n, bestunrdersen 
verder personeel, allen als zoodanig. 

Daarentegen worden ·bij die berekening wel 
in mindering gebracht de op het boekjaar be
trekking hebbende winstaandee~en van den 
Staat en, bij commanditaire vennootschappen 
op aandeelen, van de voor het geheel aansprake
lijke vennooten, alien als zoodanig. 

De belasting door een- der bij het eerste lid 
bedoelde lichamen verschuldigd wegens bet 

. gedeelte der winstvermeerdering, dat aan een 
der aldaar genoemde personen ten goede 
komt, wordt van de uitdeeling aan dien per
soon in mindering gebracbt. 

15. Indien het gestorte aandeelenkapitaal 
eener binnen het Rijk gevestigde naamlooze 
vennootscha p of andere vereeniging van per
sonen gedurende eenig jaar, of gedeelte daar
van, bedoeld bij artikel 5, meer of minder be
draagt dan het gemiddelde van het·aandeelen
kapitaal, dat den laatoten dag van de jaren 
waartoe de eerste Augustus 1911, 1912 en 
1913 behoorden, was gestort; wordt de ge
middelde zuivere winst over laatstbedoelde 
jaren v66r de. toepassing van artikel 7, eerste 
lid, in het eerste geval vermeerderd, in het 
tweede geval verminderd met een interest van 
het versqhil, berekend naar vijf .ten honderd 
-'s jaars over het in den aanhef dezer alinea 
genoemde jaar of gedeelte daarvan. 

Indien bet gestorte aandeelenka pitaal · eener 
binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennoot
scha p of andere vereeniging van personen ge
durende eenig jaar, of gedeelte daarvan, be
doeld bij artikel 5! meer of minder bedraagt 

dan het aa;deelenkapitaal, dat den laatsten 
dag van het jaar waartoe de eerste Augustus 
1913 behoorde, was gestort, wordt de zuivere 
winst over laatstbedoeld jaar v66r de toepassing 
van artikel 7, tweede lid, in bet eerste geval 
vermeerderd, in het tweede geval verminderd 
met een interest van het verschil, berekend 
naar vijf ten honderd 's jaars over het in den 
aanhef dezer alinea ge,ioemde jaar of gedeelte 
daarvan. 

Voor de toepassing van het eerste en. bet 
tweede lid van dit artikel worde,i reserves met 
gestort aandeelenkapitaal gelijkgesteld. Deze 
bepaling is niet van toepassing op reserves 
voor waarschijnlijke verliezen op bepaald'? 
goederen of schuldvorderingen. 

16. Voor de bepaling van de zuivere winst 
eener stichting komt alleen in aanmerking de 
zuivere opbrengst der door haar uitgeoefende 
bedrijven en beroepen. De uitzondering ge, 
maakt in artikel 23 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 is hier van toepassing. 

17,. Voor d~ bepaling van het zuivere in
kon;ien en de zuivere winst der niet binnen het 
Rijk wonende of gevestigde personen en 
lichamen wordt op geen andere bronnen van 
inkomen gelet dan die vermeld zijn in artikel 24 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Aftrek volgens artikel 11 is alleen toegelateu 
voor de renten van schuld'en die aangegaari 
zijn tot aankoop, stichting, verbeteriag of 
verandering der binnen het Rijk gelegeu on
roerende goederen, waarvan de belasting
plichtige eene opbrengst heeft genoten: 

18. De beroepskosten der niet binnen het 
Rijk wonende, nit 's Rijks schatkist bezoldigde 
Nederlandsche ambtenaren worden bepaald 
volgens de regelen, vastgesteld krachtens artikel 
25 der Wet op de Inkomstenbelastin·g 1914. 

Van het inkomen dier ambtenaren blijft 
buiten aanmerking het gedeelte dat in hunne 
woonplaats, rechtstreeks of door middel van 
de bron waaruit het is verkregen, door eene 
directe belasting werd getroffen. Beboort 
hiertoe de opbrengst van binnen het Rijk ge
legen onroerende goederen dan· vervalt ook de 
aftrek van renten volgens het tweede · lid van 
artikel 17. 1 

19. De zuivero opbrengat van bet spoor- en 
trambedrijf van buitenlandsche ondernemers, 
voor zoover het lijnen betreft die zicb over de 
Nedeilandsche grens uitstrekken, wordt ge
steld op de halve ·bruto-opbrengst hunner op 
Nederlandsch grondgebied gelegen lijnen en 
gedeelten van lijnen, verminder.d met een in
terest van de kosten van aanleg, berekend 
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naar vier ten honderd 's jaars. De bruto
opbrengst van een gedeelte eener lijn wordt, 
zoo noodig, berekend in verhouding tot die 
der geheele lijn. 

Het laatste lid van artilrel 28 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 is van toepassing. 

20. De zuivere opbrengst van het verzeke
ringsbedrijf van buitenlandsche ondernemers, 
voor zoover het binnen het Rijk wordt uitge
oefend, wordt gesteld op tien ten honderd van 
het bedrag dat aan premien en kapitaal ont
vangen is van binnen het Rijk wonende of ge
vestigde verzekerden, dit bedrag vermini!erd 
met de toegestane courtages, provisien en 
rabatten. 

21. Indien en voor zoover blijkt, dat eenige 
vermeerdering van inkomen een gevolg is van 
verkrijging of verhooging van een traktement, 
salaris of arbeidsloon, in dienst van een publiek
rechte]ijk lichaam genoten, is wegens die ver
meerderiug geen belasting verschuldigd. 

22. Indien en voor zoover blijkt, dat eenige 
vermeerdering van inkomen een gevolg is van 
verkrijging of verhooging van een traktement, 
salaris of arbeidsloon, ingevolge een arbeids
overeenkomst genoten, en dat dit traktement; 
salaris of arbeidsloon de gebruikelijke belooning 
voor den arbeid, ingevolge genoemde arbeids
overeenkomst te verrichten, niet overtreft, 
is wegens die vermeerdering geen belasting 
verschuldigd. 

23. Indien en voor zoover blijkt, dat eiinige 
vermeerdering van inkomen of .winst een gevolg 
is van opbrengst van kapitaal; dat is gevormd 
nit vermeerdering van inkomen of winst, 
waarvoor de be]astingplichtige over een vroeger 
jaar in deze belasting is of zal worden aange
slagen, wordt die vermeerdering verminderd 
:n;iet ee.n interest van dat kapitaal, berekend 
naar vijf ten honderd 's jaars. 

24. Indian en voor zoover blijkt, dat eenige 
vermeerdering van inkomen of winst een gevolg 
is van eenige uitdeeling gedaan door eene 
binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennoot
scha p of andere vereeniging van personen, is 
wegens die vermeerdering geen belasting ver
schuldigd. 

De bepaling van het eerste lid is niet van toe
passing ten aanzien van winstaandeelen in 
commanditaire vennootschappen op aandeelen, 
genoten door de voor het geheel aansprake
lijke vennooten als zoodanig_ 

25. Vermeerdering of vermindering van het 
inkomen der.gehuwde vrouw wordt beschouwd 
als vermeerdering of vermindering van het in
konien van haren man. 

Het eerste lid is niet van toepassing in de 
gevallen bedoeld bij artikel 32, eerste Ii d, van 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Noch
tans wordt in de laatste twee daar bedoelde 

geval~n, wann. eer de beide echtgenooten binnen 
het R "k wonen, de belasting naar de vermeer
derin van hun gezamenlijk inkomen berekend 
en ov r hen omgeslagen in verhouding van de 
verme rderi..'lg van ieders inkomen. 

26. De belasting wegens vermeerderi.'lg van 
inkomen of winst wordt slechts geheven over 
het bedrag, waarmede die vermeerdering o·ver 
eenig jaar, 

a. als zij minder dan / 2/jOO beloopt, / 1000 
te boven gaat; 

b. als zij / 2500 of meor beloopt, f 2000 te 
boven gaat. 

Dat bedrag wordt, zoo noodig, naar beneden 
op een veelvoud van / 100 afgerond. 

Voor de hefting der belasting over een jaar 
waartoo de eerste Augustus 1914 behoordo, 
komt voor de in het eerste lid onder a en b 
genoemde som van/ 2500 in de plaats een som 
van / 205, voor de in dat lid genoemdo som 
van / 1000 een som van/ 80 en voor de in dat 
lid genoemde som van / 2000 een som van 
f 165, voor iedere maand, die in dat jaar met 
of na dien datum eindigt. 

Wordt de belasti.'lg ingevolge artikel 6, 
tweede lid, geheven wegens vermeerdering van 
inkomori of winst ovor een korter tijdvak dan 
een jaar, dan· komt voor de in het eerste lid 
onder a en b genoemde som van / 2500 in de 
plaats een som van / 205, voor de in dat lid 
genoemde som van / 1000 een som van / 80 en 
voor de in dat lid genoemde som van/ 2000 een 
som van/ 165, ;oor iedere maand of·gedeelte 
daarvan, in dat tijdperk begrepen. 

De beiasti.'lg bedraagt 10 pCt. van het bij 
het eerste lid bedoelde bedrag, W'anneer dit is 
gevonden na aftrek van./ 1000 per jaar of / 80 
per maand, en 30 pCt. van het bij dat lid be
doelde bedrag, wanneer het is gevonden door 
aftrek van f 2000 per jaar·of f 165 por maand. 

HOOFDSTUK II. 

Aangifte. 

27. Ten behoeve der aanslagregelil}g worden 
de belastingplichtigen tot het doen eener aan
gifte uitgenoodigd door uitreiking van een 
daarvoor te bezigen bilj et. 

De aangifte bestaat nit eene opgaaf van: 
1 °. de gogevons, waaruit blijkt of, en zoo ja, 

tot welk bedrag er vermeerdering van inkomen 
of winst is; 
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2°. verdere bijzonderheden, die voor de uit
voering der wet hoodig of van nut kunnen zijn. 

Indien naar de meening van den aangever de 
vermeerdering van inkomen of winst voor het 
geheel of voor een gedeelte niet belastbaar is, 
wordt dit met vermelding van hat bedrag en 
met de noodige toelichting in de aangifte mede
gedeeld. 

Er zijn bijzondere biljetten tot aangifte van 
hetgeen door de niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde belastingplichtigen, als de~lge
rechtigde in de opbrengst, genoten wordt uit 
bedrijve::i. en beroepen, die binneh het Rijk 
Worden uitgeoefend. 

Voor de aangiftebiljetten worden de noodige 
formulieren door Onzen Minister van Finan
ciiin vastgesteld. 

28. Het aangiftebiljet kan worden uitge
reikt: 

indien het een minderjarige of onder curateele 
gestelde lietren, aan zijn wettelijken vertegen
woordiger of <liens gemachtigde ; 

indien het een overleden belastingplichtige 
betreft, aan een der erfgenamen, den executeur
tes.tamentair of den bewindvoerder over de 
nala tense hap. 

29. Indien eene naamlooze vennootschap 
of andere vereeniging van personen is ontbon
den, wordt het aangiftebiljet uitgereikt aan de 
vereffenaars. 

30. Voor buiten het Rijk gevestigde verzeke
raars wordtaanieder vertegenwoordiger'binnen 
het Rijk een biljet uitgereikt tot aangifte voor 
~ooveel zijn oeheer betreft. Zijn er twee of 
meer vertegenwoordigers, doch is een hunner 
met het algemeen heheer belast, dan wordt 
alleen aan dezen een biljet uitgereikt tot aan
gifte voor het geheele Rijk. 

De b(jzondere aangiftebiljetten bedoeld bij 
het voorlaatste lid van artikel 27, worden uit
gereikt aan dengene, die het bedrijf of beroep 
binnen het Rijk, pe'rsoonlijk of door een ver
tegenwoordiger, uitoefent. Zijn er twee of 
meer, dan wordt het biljet aan e6n hunner 
uitgereikt. 

31. De uitreiking van aangifteliiljetten aan 
personen, die niet binnen het Rijk wonen, en 
aah buitenslands gevestigde lichamen kan ge
schieden door bezorging van het biljet aan 
hun binnen het Rijk gelegen kantoor, fabriek, 
winkel of andere inrichting voor. de uitoefening 
van hun bedrijf of beroep of, indien zij voor de 
uitoefening van hun bedrijf of beroep een bin
nen het Rijk wonend vert~genwoordiger hebben, 
door bezorging van hat biljet aan diens woning. · 

Voor personen als bedoeld bij het vorige lid, 

wier echtgenoote binnen het Rijk woont, kan 
het biljet wordeu bezorgd aau de woning der 
echtgenoote. 

32. De zorg voor de uitreiking der aaugifte
biljetten is opgedragen aau den outvanger der 
directe belastingen. 

De dag der uitreiking wordt, indien zij niet 
door middel van de post geschiedt, op het 
biljet vermeld. 

33. Ieder, wien voor hem zelven of voor een 
antler een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehou
den dat biljet duidelijk, stellig en zonder voor
behoud, naar waarheid in te vullen of te doen 
invullen en te onderteekenen . 
. 34. De aangifte kan, namens hem die daartoe 

gehouden is, door een antler worden ondertee
kend, mits krachtens volmacht of krachtens 
vergunning van den ontvanger. 

Indian iemand verklaart niet te kunnen 
schrijven, wordt het biljet, op zijn verlangen, 
met verme!ding der reden door of vanwege den 
ontvanger ingevuld en, na voorlezing, namens 
den aangever onderteekend. 

35. De aangiftebiljetten moeten binnen 
twintig dagen na de uitreiking ten kantore van 
den ontvanger worden terugbezorgd. 

Desverlangd wordt een ontvangbewijs af
gegeven. 

De termijn voor de terugbezorging kan door 
den ontvanger Worden verlengd. 

Voor biljetten, die in het ongereede zijn ge
raakt, worden kosteloos nieuwe verstrekt. · 

36. Hij die, hoewel hem over eenig jaar een 
aanslag moet worden opgelegd, binnen den 
door Onzen Minister van Financien te bepalen 
termijn geen aangiftebiljet heeft ontvangen, 
is verplicht daarvan binnen eene maand na 
het verstrijken van dien termijn schriftelijk 
mededeeling te doell aan den door Onzen ge
noemden Minister aan te wijzen ambtenaar. 

Bij ontbinding eener naamlooze vennootschap 
of andere vereeniging van personen zijn de ver
effenaars tot het doen der mededeeling gehou
den. 

37. Bij gebreke van de volgens de bepalingen 
van dit hoofdstuk vereischte aangifte wordt 
de belasting met honderd ten honderd verhoogd. 

H_OOFDSTUK III. 

-Aanslag. 

38. De belastingplichtigen bedoeld bij ar
tikel 2, onder 1 o·., en bij artikel 3, onder 1 °., 
2°. en 3°., worden aangeslagen in de gemeente, 
waar zij wonen of gevestigd zijn ; personen, die 
geen vaste woonplaats hebben, in de gemeente, 
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waar zij z'ijn opgespoord of waar zij zich hebben 
aangemeld. 

39. De belastingplichtigen bedoeld bij ar
tikel 2, onder 2°., en bij artikel 3, onder 4°., 
worden aangeslagen in de gemeente, waar het 
onroerend goE>d gelegen is of het bedrijf of be

' roep uitsluitend of hoofdzakelijk wordt uitge
oefend. 

40. Door Onzen Minister van Financien 
worden de noodige voorschriften gegeven no
pens de gemeente, waar de belastingplichtigen 
worden aangeslagen voor wie door de bepalin
gen van het vorige artikel hetzij geene, hetzij 
meer dan eene gemeente wordt aangewezen. 

41. De aanslagen worden vastgesteld door 
den inspecteur, met dien verstande, dat de aan
slagen van de personen, bedoeld bij artikel 43; 
tweede lid, onder 1°. van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, in overleg met den 
inspecteur der registra tie worden vastgesteld. 

· Met afwijking van het bepaalde in het vm;ige 
lid worden de aanslagen vastgesteld door de 
commissie van aanslag, bedoeld bij artikel 66 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914: 

a. op verlangen van den aangever ; 
b. indien de inspecteur het voor de juiste 

regaling van den aanslag noodig acht ; 
c. indien de inspecteur der registra tie bet 

noodig acht voor de juiste regaling van don aan
slag der personen, bedoeld bij artikel 43, tweede 
lid, onder 1°., van de \Vet op de Inkomsten
belasting 1914. 

De bepalingen der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 nopens de bij het tweede lid be
doelde commissie zijn van toepassing. 

Waar in dit artikel e:i volgende artikelen 
zonder nadere aanduiding gesproken wordt van 
;,inspecteur", wordt daarmede bedoeld de in
specteur der directe belastingen. 

42. De commissie van aanslag en de inspec
teur kunnen dengene, die eerfe aangifte heeft 
gedaan, uitnoodigen, mondeling of schriftelijk 
nadere inlichtingen te geven. 

De aangever die ingevolge de wet verplicht 
is boek te houden is, desgevraagd, gehouden, 
den- faspecteur en den bij artikel 65 bedoelden 
deskundigen inzage te verleenen van boeken 
of andere bescheiden, die tot staving der aan
gifte of zijner nadere beweringen kunnen 
dienen. 

Indian de aangever niet volledig heeft vol
daan aan zijne verplichting ingevolge. het 
tweede lid, wordt de belasting met honderd ten 
honderd verhoogd. 

Hij wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in. zijn 

bezit te hebben gehad, tenzij het tegendeel 
aannemelijk is gemaakt. 

De aanslagen worden zoo noodig met afwij
king van de gedane aangifte vastgesteld. 

43. De directeur der directe belastingen kan 
het besluit eener commissie nopens het opleg
gen of het bedrag van een aanslag vernietigen 
en den inspecteur tot de vaststelling van een 
aanslag machtigen. 

Deze bevoegdheid moet binnen twee maan. 
den worden uitgeoefend. 

Geldt het den aanslag van een persoon als 
bedoeld bij artikel 4~, tweede lid, onder 1 °., 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
dan vraagt de directeur vooraf het advies van 
de:a inspecteur der registra tie. 

44. Qp uitnoodiging van den inspecteur 
brengen de schattingscommissien bedoeld bij 
artikel 57 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, advies uit orutrent de regaling van aan
slagen, die hij of de commissie van aanslag in 
zijne inspectie moet vaststelleu. 

Op uitnoodiging van don inspectour brengen 
de bij het eerste lid bedoelde schattingscom
missien en de commissien van aanslag advies 
uit omtrent de regaling van aanslagen, die 
door een ander inspecteur of Ilene andere 
commissie moeten worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK IV. 

Bezwaren tegen den aanslag. 

45. Hij die bezwaar heeft tegen den hem op
gelegden aanslag, kan biunen twee maanden 
na de dagteekening van het aanslagbiljot, een 
bezwaarschrift indienen bij den inspecteur. 

46. Op de bezwaarschriften wordt uitspraak 
gedaan door de commissie of den ambte::iaar, 
die den aanslag heeft vastgesteld. 

Is de aanslag vastgesteld door den il1specteur 
in overleg met den inspecteur der registratie, 
dan heeft gelijk overleg plaats omtren,t de uit
spraak op het bezwaarschrift. 

Indien eJn der inspecteurs het verlangt, 
wordt uitspraak gedaan door do commissie van 
aanslag. 

Indian de reclamant het · verlangen · daartoe 
heeft te ke::men gegeven, wordt hij vooraf ge
hoord. Hij kan ook ambtshalve warden op
geroepen tot het verstrekken van inlichtingen 
of om de overwegingen te vernemen die bij de 
vaststelling van den aanslag hebben gegolden. 
Alie oproepingen worden gedaan op eon ter
mijn van ten minste vijf dagen en geschieden, 
voor zoo veel de commissie van aanslag betreft., 
door don voorzitter. 
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De reclamant kan, om geldige reden, zich 
door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

Hij is, desgevraagd, gehouden den inspecteur 
en den bij artikel 65 bedoelden deskundigen in
zage te verleenen van boeken of andere beschei
den, die- tot staving zijner beweringen kunnen 
dienen. 

47.· Indien de volgens hoofdstuk II vereischte 
aangifte niet is gedaan of-niet volledig. is vol
daan aan de verplichting ingevolge artikel 42, 

.tweede lid, of, artikel 46, laatste lid,. wordt de 

.aanslag gehandhaafd, zoo niet is gebleken, dat 
en in hoever hij onjuist is. 

Hij wien inzage van boeken of andere beschei
den is gevraagd, wordt geacht die in zijn bezit 
te hebben gehad, tenzij bet tegendeel aanneme-

.Iijk is gemaakt. · 
48. De uitspraak op het bezwaarschrift is 

met redenen omkleed . 
. . Afschrift wordt door den inspecteur aan den 
reclamant gezonden, bij aangeteekenden brief 
of tegen. gedagteekend ontvangbewijs. , 

49. Hij die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
op zijn bezwaarschrift, kan binnen eene maand, 

. nadat het afschrift ingevolge artikel 48 ter post 
is bezorgd of tegen ontvangbewijs is uitgereikt, 
_in:bercep komen bij den raad van beroep voor 
de directe belastingen, tot wiens rechtsgebied 

. de gemeente van aanslag behoort. 
50. Is de uitspraak gedaan door de commissie 

van aanslag, · dan kan ook de inspecteur bij dien 
raad in beroep komen, mits v66r do toezending 

. van het afschrift ingevolge artikel 48. Maakt 
de inspecteur van deze bevoegdheid gebruik, 
dan geeft hij daarvan bij die toezending kennis 
aan den reclamant. 

51. Het beroep op den raad wordt ingesteld 
-door. indiening van ee:ri met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift der uitspraak, 
waavtegen bet beroep is gericht, wordt daarbij 
overge'.egd. 

De inspecteur voegt bij zijn beroepschrift 
. bovendien een afschrift hiervan ... 

52. Indien p,e volgens hoofdstuk II vereischte 
aangifte niet is gedaan of niet .volledig is vol
.daan aan de verplichting ingevolge artikel 42, 
tweede lid, of artikel 46, laatste lid, wordt de 
.aaiislag, zooals hij laa tstelijk is. vastgesteld, 
gehandhaafd, zoo niet den raad is gebleken, 
-dat en in hoever hij onjuist is. 

Is in een-dier gevallen de inspe_cteur_krachtens 
.artikel 50 in beroep gekomen, dan wordt de 
-oorspronkel~jke aanslag . hersteld, zoo niet den 
raad is gebleken, .dat en in hc·ever hij onj_uist 
-was. 

Hij wien inzage van boeken of andere be-
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scheiden is gevraagd, wordt g«:lacht die in zijn 
bezit · te hebben gehad, tenzij het tegendeel 
voor den raad aannemelijk, is gemaakt .. 

53. De raad kan toestaan, ,dat eene gedane 
aangifte wordt veFbeterd. • 
. Hij die. bij zijp.e aangifte volhardt, _kan door 
den raad worden uitgenoodigd haar door de 
volgende verklaring te bevestigen : . 

,,_Ik verklaar naar mijn beste weten, dat de 
aangifte, die hier voor mij ligt, overeenko'1fistig 
de bepalingen der wet naar waarheid is gedaan''. 
' Orn geldige reden kan de raaa toelaten, dat 

deze verklaring krachtens eene bijzondere v9l
macht wordt afgelegd. 

Van bet afleggen der verklaring )YOrdt proces
verbaal opgemaakt, dat door he~ die haar 
aflegde, alsmede door ,den. voorzitter en de led~n 
van den raad wordt .onderteekend .. 

De bevestigde aangifte wordt voor de uit
spraak van den raad a,ls jui.st beschouwcl.. 

Wanneer de verklaring op de,daartoe gedane 
uitnoodiging niet wordt afgelegd of .bet proces
verbaal door hem, die haar aflegde, niet wordt 
onderteekend, handhaaft de. raad den aanslag, 
zooals hij laa tstelijk is. vastgesteld, tenzij . de 
inspecteur, krachtens artikel 50 in beroep is 

·gekomen, als wanneer ~e oorsprc;:mkelijke aan
slag wordt hersteld. 

Het tweede lid is alleen van toepassing op 
natuurlijke personen. Het .blijft buiten. toe
passing, indien aan de verplichting ingevolge 
artikel 42, tweede lid, of artikel. 46, laatste 
lid, niet v:olledig is v oldaan. 

HOOFDSTUK V. 

. Navordering. 

54. Bijaldien eenig feit grond oplevert voor 
het. vermoeden, dat een aanslag ten. onrechte 

. is achterwege gebleven of vernietigd, of dat 
·een te !age aanslag is opgelegd, kan de te weinig 
geheven belasting ,van den belastingplichtige of 
zijne . erfgenamen worden nagevorderd, zoo
lang. niet sedert den laatsten dag van bet ·iaar, 
'waarover ing~volge artikel 5 de belasting wcrdt 
geheven, drie ·jaren zijn verstreken. 

Ont,staat dit vermoeden door eene aangifte, 
voor. welker inlevering, overeenkomstig de be
·palingen .der Successiewet, uitstel is verleend, 
dan wordt de termijn, -binnen welken de aan-
slag tot navordering kan worden opgelegd, van 
rechtswege met den tijd van het uitstel ·verlengd. 

55 . . De vaststelling der aanslagen. tot na
vordering .van belasting is opgedragen aan den 
inspecteur in wiens dienstkring de oorspron
kelijke aanslag is opgelegd of vermoedelijk eeri 
aanslag had moeten zijn opge'.egd. 

21 
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56. Voor iedere navordering wordt de mach
tiging van een door Ons aan te wijzen hoofd
ambtenaar vereischt. 

Alvorens deze machtiging te vragen, is de 
• inspecteur verplicht den belast:ingplichtige, 

of na diens overlijden ieder der bekende erfge
namen, den executeur-testamentair of den be
windvoerder over zijne nalatenschap, mede
. deeling te doen van het bij artikel 54 bedoelde 
feit en van het bedrag, dat vermoedelijk ten 
onrechte niet in a·anmerking is genomen, met 
uitnoodiging binneii een door den inspecteur 
te bepalen termijn van ten minste een maand 
de ophe!dering te geven, welke hij dienstig 
·mocht achten. · 

Bij deze uitnoodiging voegt de inspecteur 
een afschrift der ingeleverde aangiften, betrek
kelijk de jaren, waarover de navordering zich 
uitstrel<:t. 

De tot de erfgenamen gerichte uitnoodiging 
kan worden gezonden aan de bij artikel 19 der 
Successiewet bedoe!de woonplaats. Zij kan, 
zoolang niet sedert de aangifte voor het recht 
van successie twee maanden zijn verstreken, tot 
de gezamenlijke erfgenamen, zonder uitdruk
king van namen en woonplaatsen, zijn gericht. 

Bij het aanvragen der machtiging wordt ten 
aanzien van de personen, bedoeld bij artikel 43, 
tweede lid, onder 1°., van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, het advies overgelegd 
van den inspecteur der registra tie. 
· 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, in
dien door den belastingschuldige, of na zijn 
overlijden door zijne erfgenamen, schriftelijk
word t verklaard, dat zij tot de daarbij be
doelde opheldering niet in staat zijn, of indien 
zij nit eigen beweging schriftelijk mededeeling 
hebben gedaan, dat de aanslag te laag is ge
schied of ten onrechte is achterwege gelaten 
of vernietigd en de inlichtingen wurden ver
strekt, noodig voor de regeling van een aanslag 

·tot navordering.' 
57. De in een naderen aanslag te begrijpen 

bela~ting wordt met een gelijk bedrag verhoogd. 
De raad van beroep is bevoegd te bepalen, dat 

de bij het eerste lid bedoelde verhooging niet 
verschuldigd zal zijn, indien en voor zoover de 
aanslag te laag is geweest of achterwege is ge- · 
bleven tengevolge van eene te !age schattfog 
,an den aangever, en de raad tot de overtui
ging koint, dat die schatting te goeder trouw 
heeft plaats gehad. 

Toepassing van het tweed~- lid kan door den 
aangeslagene binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet schriftelijk 
worden ve;zocht. Het veFzoekschrift wordt 
als een beroepschrift behandeld. 

De aangeslagene die krachtens artikel 59 in 
beroep wenscht te komen, kan in zijn beroep
schrift tevens het verzoek om toepassing van 
het tweede lid van dit artikel opnemen . 

58. Door een aanslag, opgelegd naar aan
leiding -van eene uit eigeU: beweging gedane 
mededeeling, als bedoeld bij het slot van arti
kel 56, vervalt niet het·recht van ilavorderin:g 
voor de belasting, Welke daarna nog te weinig 
mocht zijn geheven. · 

59. Hij die bezwaar heeft tegen den hem op
gelegden aanslag tot navordering van belasting 
kan, binnen twee maanden na de dagteekening 
van het aanslagbiljet, ee"'.l met redenen om- . 
kleed beroepschrift indie•nen bij den raad van 
beroep voor de directe belastinge:i tot wiens 
rechtsgebied de gemt>ente van aanslag behoort. 

60. Indien de aangeslageiJ.e 'is overleden, kan 
de erfgenaam, exeouteur-testamentair of be
windvoerder, die tegen den aanslag is opgeko
men, door de:i raad worden uitgenoodigd, het
zjj terstond, hetzij in eene nadere vergadering, 
de volgende verklaring af te leggen: 

,,I)r verklaar, dat ik niet weet, noch ver
moed, dat papieren behoorende tot d.in boedel 
van N.N., na zijn (haar) overlijden vernietigd 
of weggenomen zijn met het doe! de bewijzen 
van te !age aangifte voor de oorlogswinstbe
lasting te doen verdwijne:i. 

,,Ik verklaar, dat ik de papieren van dien. 
boedel, voor zoover voorhanden, onderzocht 
heh en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigheid, van welken 
aard ook, weet of vermoed, da t de aangifte
van N.N. voor de oorlogswinstbelasting over 
het jaar (een der jaren) .... : .. te laag 
is gedaan." 

Indien geen aangifte is gedaan, worden de
woorden ,,te !age aangifte voor· de oorlogs
winstbelasting" vervangen door : ,, te lagen 
aanslag in- de oorlogswinstbelasting"; Het 
slot der verklaring luidt alsdan : ,,dat N;N. in 
de oorlogswinstbelasting over het jaar (een der 
jaren) ...... ·. te laag is aangeslagen". 

Het formulier der verklaring w~rdt, ingeval 
oorspronkelijk geeri aanslag was opgelegd of 
ingeval het een vernietigden aanslag betreft, 
zoo noodig gewijzigd. 

Om geldige reden kan de raad toelaten, dat 
een antler dan hij die het beroepschrift heeft 

1 ingediend, de verklaring aflegt. 
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Van het afleggen der verklaring wordt proces
verbaal opgemaakt, dat door' ·hem _die haar 
aflegde, alsmede doo:r den voorzitter en _de leden 
van den raad wordt onderteekend-. 

Het 3'.fleggen der verklaring heeft ten gevolge, 
dat de aanslag wordt vemietigd. , 

Wanneer de verklaring.op de daartoe·gedan~ 
~itnoodiging ni~_t wordt afgelegd. of het proces
varbaal door hem -die haar aflegde, niet wordt 
onderteekend·, ha:0:dhaaft de raad_ den :aansiag. 

61. Zoodra een aanslag tot navordering on
herroepelijk vaststaat, Wordt deze vanwege 
Onzen Minister van Financiiin in ·de ,Btaatscou
rant openbaar gemaakt door aanduiding van 
naam, voomamen en woonplaats van den he
lastingplichtige en van bet bedrag van den 
naderen aanslag. • 

i omkleed beroepschrift bij, den raad van beroep 
i indienen. . . . ·. . 
I • 

.HOOFDSTUK VII. 

Bijzondei'e bepalingen. 

65. De directeur der directe belastingen" kan 
op verzoek van den inspecteur deskundigen 
aamyijzen .voqr de inzage van boeken of andere 
bescheiden. 

Alvorens zijne taak te aanvaarden legt de 
deskundige in handen van den kantonrechter 
zijner woonplaats den.eed of de belofte af, dat 
hij van elk hem opgedra_gen onderzoek volgens 
zijJJ. geweten verslag zal uitbrengen. 

Aan de deskundigen wordt door den directeur 
<).ar direct!) belastingen, ten laste van het Rijk, 
vergoeding toegekend volgens regelen door 

-HOOFDST'UK VI. Ons te stellen. 
66. Ieder die met eenige werkzaan:{heid den 

Verhooging van den aanslag .. 
. open baren dionst betreffende. belast .is, is ver-

62. ·Elk be;o_ops9hrift ingediend krnchtens plicht aan den inspecteur, de commissie van 
artikel 49 of 59, meet voor zoover niet heweerd aanslag, of den raad van. beroep de inlichtingen 
worcit, cl.at geen aanslag had mogen zijn op- te geven, welke van hem worden .verlangd. 
gelegd, zoodanig zijn ingericht, dat daaruit eene 67. Het is een iecler verboden hetgeen hem 
conclusie.kan worden getrokken ten aanzien van in zijn ambt of betrekking, bij de uitv~ering 
het bedrag, dat volgens den appellant_· had. dezer wet of in verband daarmede, nopens in
moeten worden geheven. komen, opbrengst, winst, en in. het algemeen 

-63. Indien de volgens de uitspraak van den nopens de zaken of werkzaamheden van een 
raad van beroep verschuldigde of te recht na- ander, blijkt of medegedee!d wordt, verder be
gevorderde belasting het bij artikel 62 bedoelde kend te maken dan noodig is voor de uitoefo
bedrag te boven gaat, wordt de aanslag ver- ning van dat ambt of die betrekking, of voor 
hoogd met vijf en twintig ten honderd van het de invordering van eenige aan den lande ver
verschil. Had volg"1ns den appellant geen aan- schuldigde belasting. 
slag mogen zijn opgelegd, dan strekt de ver- Het verbod van dit artikel geldt mede voor 
hooging zich nit tot het geh_ee!e bedrag van deskundigen, die in verband -met_ de uitvoering 
den door den raad gehandhaafden of vastge- dezer wet worden geraadpleegd of met eenige 
stelden aanslag. werkzaamheid belast. 

Zij blijft achterwege, indien of voor zooveel 68. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
hat beroep nitsluitend gegrond was op ver- maatregel van bestuur bepalingen vast te stellen 
keerde toepassing of schending der wet, als- tot verzekering der belasting van personen, 
mede indien het beroep is ingesteld tegen eene die biru:\en het Rijk een bedrijf of beroep uit
uitspraak niet voldoende aan het eerste lid van oefenen zonder er eene vaste woonplaats te 
artikel 48. hebben. 

Zij blijft eveneens achterwege, indien en voor 69. De volgens artikel 66 tot het geven van 
zoover afwijking van de aangifte of navordering inlichtingen verplichte personen zijn bij het 
noodig is geweest ten gevolge van eene te !age. · verstrekken daarvan ontheven van de geheim-. 
schatting van den aangever en ·die schatting houding, die hun, in welken vorm ook, bij de 
naar het oordeel van den raad klaarblijkelijk wet is opgelegd.· 
te goeder trouw heeft plaats gehad. 70. Onjuiste aanslagen kunnen door den 

De nadere aanslag voor de verhooging Wordt directeur der directe belastingen, op voorstel 
vastgesteld door den inspecteur. van de commissie of den- ambtenaar, .. die den 

64. Hij die bezwaar heeft tegen den hem aanslag heeft vastgesteld, ambts:halve wordaJJ. 
opgelegden naderen aanslag volge\1s het vorige verminderd. · 
artikel, kan binnen twee maanden na de dag- 71. Wij behouden Ons.vo_or,. op grond van 
teekening van het aanslagbiljet, een met rndenen .dwaling of . verschoonbaar verzuim, kwijt-

:ll'" 
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·schelding of vermindering te verleerien van den 
aanslag, van den aanslag tot navordliring, 
van de verhoogingen, in de artikelen 37, 42, 
57 en 63 genoemd, en te bepalen, dat de in 
artikel 61 bedoelde openbaarmaking achter
-wege zal blijven. 

Voorts behouden Wij · Ons voor, op grond 
-van onvoorzierie rampen, kwijtschelding of 
·vermindel'ing ·van de belastirig te verleenen of 
de hefting der belasting, indien zij nog niet 
heeft plaats gehad, achterwege te d_oen blijven. 

72. · Ten aanzien van den aanslag van een 
ov er!edene kunnen zijne · erfgenamen de· be
-zwaar-, verzoek- en beroepschriften indienen, 
tot walker indiening de overlede:ie bevoegd 
-zou zijn geweest. 
' 73. Voor het indienen van bezwaar-, verzoek
en beroepschriften kunnen worden · ver.tegeu
woordigd: 

de erfgenamen van een aangeslage:ne, door 
een hunner, 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
teeke:nd. 

In alle bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 
nioet, indien 'degene die voor zich zelf of als 
vertegenwoordiger optreedt, niet binnen -het 
Rijk woont of gevestigd is, woonplaats binnen 
het Rijk word·en gekozen. 
- · 74. De belasting wordt ingevorderd volgens 
de bepalingen geldende voor de invordering 
der inkomstenbelasting, behoudens de be
palingen van artikel 75. 
' 75. · De aanslag in de belasting inoet worden 
betaald, de helft binnen drie maanden, de an
dere helft binnen zes maa!iden na de dagtee
kening van het aanslagbiljet. 

Onze :Minister van Financien kan uitstel van 
betaling toestaan, in welk geval wegens de 
dientengevolge niet betaalde gelden een interest 
is verschuldigd, berekend naar vijf ten honderd 
·'s jaars. 

De rente wordt ingevoFderd volgens de be
·palingen· bedoeld bij artikel 7 4. 

76. Bij ontbinding· eener naamlooze ven
nootschap of andere vereeniging van person.en 

· zijn d.e vereffenaars hoofdelijk aansprakeljjk 
voor de belasting: 
· Is·de·vennootschap of vereeniging ontbonden 
v66r den dag waarop deze wet is afgekondigd, 
clan kunnen de vereffenaars, in,dieri- ook de 
verdeeling van het batig saldo reeds v66r dien 
dag heeft plaats gehad, hunne- aansprakelijk-

heid doen overgaan op hen onder wie dat saldo 
is verdeeld. Zij doen daartoe aart den inspec
teilr schriftelijk opgaaf van naam en woon- , 
plaats van ieder die een,e uitkeering heeft ge~ 
noten; ondcr ver:melding van het · ilitgekeerde 
bedrag em,van hetgeen · aan niet afgelost ka
pitaal in dat. bedrag· was begr".pen; ·rndien 
de vereffenaars aai:memelijk maken, dat eene 
uitkeering door bemiddeling van eene bank
instelling aan- een on,bekeiide is gedaan, zijn 
zij ook voor het aandeel in de belasting, dat op 
die uitkeering valt, van hunne aansprakelijk
heid ontheven. In het _geval bedoeld bij het 
tweede lid, is ieder aan wien eene uitkeering 
is gedaan, aansprakelijk · vo'or een · aandeel 
in de belasting; evenredig aan liet bedrag dat 
hij, anders dan als aflossing van kapitaal,' heeft 
genoten. 

77. Voor een aansfag tot navordering van 
belasting,_ die na overlijden van den belasting
plichtige worclt vastgesteld, en voor de· ver
hooging van dieil aanslag- ingevolge artikel 63, 
zijn · de erfgeriamen niet verder aansprakeltik 
dan ieder tot het beloop van zijn erfdeel, ver
meerderd met het bedrag van hetgeen hem 
gclega teerd is. 

78. De stukken betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit voortvloeiende; zijn · vrij 
van zegel en worden, voor zoover aan de for
maliteit van registrat,ie onderworpen, kosteloos 
geregistreercl. 

Voor de aangeteekeride brieven, te verzenden 
k.rachtens artikel 48, wordt vrijstelling verleend 
van het aanteekenrecht, bedoeld bij artikel 11 
der v.,·et van 15 April 1891 (Staatsblad n°. 87). 
Voor die brieven vervalt de aanspraak op scha~ 
devergoeding, bedoekl bij artikel 12 dier wet. 

HOOFDSTUK VIII. 

Strafrechtelijlce bepalingen. 

79. Hij die eene aangifte, als bedoeld bij hoofd
stuk II; voor zich zelven of voor een andei·, op
zettelijk onjuist of onvolledig doet, worclt, in
dien daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
·zes maanden. 

80. Hij die in de gevallen, bedoeld bij de 
artikelen 53 en 60, perso·onlijk of door een 
bijzon,der daartoe gemachtigo.e, opzettelijk 
eene valsche verklaring· aflegt, wordt gestraft 
met gevangenisst,raf van ten hoogste twee 
jaren. · 

81. l\fet gevangenisstraf van ten hoogste 
·twee jaren wordt gestraft : . 

1°; hij die ftan den inspecteur, de commissie 
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van aanslag of den raad van beroep, opzettelijk 
een valsch of vervalscht gesch~ift als bewijs-
stuk overlegt, ; - ' 

20. hij die, nadat hem door den inspecteur 
of den raad van beroep is gevraagd inzage te 
verleenen ·van boeken · of andere -hescheiden, 
die- tot staving zijner aangifte of bewering 
kunn~ri dienen, of nadat zijn 'aanbod om in
zage van boeken of. andere bescheiden .te- ver
leenen, is aanvaard, aan dien ambteriaar of 
raad, of aan den door den directeur der' directe 
belastingen of door den raad aangewezen .des
kundige, opzettelijk een valsch of vervalsc}lt 
boek of antler geschrift ter inzage aanbiedt. 

82. _ Hij clie, door den inspecteur, de commis
sic _ van aanslag .of den raad van beroep mn in -
lichtip.gen gevraagd; opzettelijk · onjufate in
lichtingen geeft, wordt gestraft met _gevange
nisstraf van ten hoogste drie maanden of met, 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

83. Hij die opzettelijk de bij artikel 67 op
gelegcte geheimhouding schendt, wordt ge
straft_ met gevangenisstraf van t,en -hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. _ _ 

Hij aan wiens schuld schending van de ge·
heimhouding te wijten is, wordt gebtraft met 
hechtenis van ten hoogste . drie maanden of 
geldboet,e van· t,en hoogste driehonderd guld~n. 

Geene vervolgin,g .wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanzien de geheim
houding is geschonden. 

84.- Hij die niet voldoet aan zijne verplichting 
·ingevolge artikel 36, wordt gestraft met hech-
- tenis van ten hoogste e_en maand. 

Indien die verplichting rust.te op eene naam
looze vennootschap of .eene andere vereeniging 
van personen of op eene stichting, wordt de 
strafvervolging ingesteld en wordt de_ straf 
uitgesproken tegen de bestuurders. 

Het recht to~ . strafvordering ingevolge dit 
artikel verjaart door _verloop van een jaar, te 
rekenen van den dag dat de aanslag onher
roepelijk vaststaa t. 

85. Hij die niet_ volledig voldoet aan zijne 
verplichting ingevolge artikel 66, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

86. Overtreding der krachtens artikel 68 bij 
algemeenen maatregel van bestuur.vastgestelde 
bepalingen wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

87. De bij deze wet strafbaar gestelde fei te-n 
worden beschou~d als misdrijv:en, behalve de 
feiten strafbaar volgens de artikelen 84, 85 en 
86, die als overtredingen worden beschouwd. 

88. _ Met het _opsporen _ van overtredingen 

dezer wet. zjjn, behalve de bij artikel 8, onder 
1°. tot en met 4°. en 60., van het Wetboek van 
Straf, ordering aangewezen personen, be last de 
ambtenaren der directe belastingen. 

Zij makcn. van hunne bevinding proces-. 
verbaal op, dat bij .oyertreding van artikel 84, 
85 of 86, den bekeurde in afschrift wordt mede
gedeeld. 

~9. De feit~n strafbaar volgens de artikelen 
84, .85 en 86, ,vo~den vanwege Onzen Mini~ter 
van Financien virvolgd. op de wijze bedoeld 
bij artikel .141, onder 2°. -van het Wetboek van 
Strafvordering. · · · 

Wanneer is aan te nemen, dat" bij. den be
keurde geen ~pzet tot ontduiking van belasting 
heeft bestaan, kan hij, zoolang hij niet is ·ge
dagvaard, door · of va,nwege den Minister tot 
transactie worden toegelaten. 

90. Wanneer eene veroordeeling krachtens 
artikel 79 onherroepelijk is geworden of daar
aan door den veroordeelde vrijwillig is voldaan, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
ook-na het verstrijken.van den bjj.artikel 54 
bepaalden termijn, nagevorderd. Artikel 56 
is hierbij niet van toepassing. 

Tegen den: aanslag kan niet worden· opge
komen. Gebleken abuizen in de berekening 
worden door· den directeur ambtshalve her
steld. 

HOOFDSTUK IX. 

Overgan?8· en -.~lotbepaling_en. 

91. Heeft_ een belastingpiichtige eenige ver
meerdering van inkomen of winst in de aangifte 
voor de oorlogswinstbelasting opgegeven, ter
wijl. uit de aangiften, als bedoeld_ bti hoofd
stuk VIII van de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, die vermeerdering niet blijkt, dan wordt 
wegens dit feit geen strafvervolging ingesteld 
en -in geval van navordering geen verhooging 
volgens artikei 85 dier wet toegepast. -

92. Bedraagt het zuivere Lnkomen of .de 
zuivere winst over eenig jaar bedoeld. bij arti
kel 5, minder dan het bij artikel 7, eerste lid," 
bed,oelde gemiddelde, of, voor belastingplich
tigen .vallende onder artikel 7, tweede lid, 
minder -dan het, zuivere in,komen of de zuivere 
winst over bet jaar waartoe de eerste Augustus 
1913 behoorde, dan wordt, indien en voor 
zoover blijkt dat· die vermindering een on-· 
middellijk of middellijk gevolg is van den 
oorlogstoestand, · 

a. aan hem die reeds over, de beide vooraf
gaande jaren of een dier beide jaren kracht_ens 
deze wet_ is aangeslagen geweest, terugbetaald 
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de som welk~ hij minder aan helasting zou heh' 
hen hetaald, indien de genoemde vermindering 
van inkomen of winst een verlies·w~re geweest 
over die jaren,'te heginnen met het laatste jaar 
waarover · hij wegens vermeerdering van in
komen of winst is aangeslagen geweest ; 

b. ten aanzien van hem die niet valt onder 
letter a, of voor wien na toepassing van het 
daar hepaalde nog vermindering van inkomen 
of winst door vermeerdering in vorige jaren 
ongedekt hlijft, de genoemde vermindering 
van inkomen of winst, in het laatste geval voor 
zoover zij ongedekt is, als een verlies heschouwd 
over volgende jaren, te beginnen h~j het eerst
komende jaar. · 

Dit artikel wordt slechts toegepast, indien de 
vermindering ten minste f 1000 hedraagt. 

93. De ternghetaling ingevolge artikel 92, 
letter a, wordt hinnen zes maanden na afloop 
van het jaar bedoeld in den aanhef van het 
artikel, aan,gevraagd door indiening van een 
bezwaarschrift hij den inspecteur in wiens 
dienstkring de aanslag is opgelegd. De ar
tikelen 46 en· 48 tot e·n met 51 zijn van toe
passing. 
· 94. Van de belastbare som waarnaar een 

a~nslag in de inkomstenh_elasting is berekend, 
'l'ordt voor de helastingplichtigen hedoeld hij 
artikel 2, afgetrokken de oorlogswinstbelasting 
over het laatstverloopen kalenderjaar. De 
aanslag in de inkomstenbelasting wordt dien
overeenkomstig verminderd. 

De vermindering ingevolge het vorige lid 
wo_rdt door den inspecteur in wiens dienstkring 
de aanslag in de inkomstenhelasting is orge
legd, ambtsnalve. toeepast. Van het hedrag 
dier vermindering wordt den aangeslagene 
schriftelijk kennis gegev en. 

95. Na ontvangst der kennisgeving hedoeld 
hij het tweede lid van attikel' 94, kan de nan
geslagene, indien hij het bedmg der vermin
•dering niet juist acht, den in,specteur orider 
•opgaaf van redenen om herziening. van dat 
bedrag verzoeken. · 

Is binnen drie maanden na den dag sedert 
welkeri. de aanslag in de oodogswinstbelasting 
onherroepelijk vaststaat, eene kennisgeving, 
als bedoeld hij het tweede lid van artikel 94, 
niet ontvangen, clan kan de aangeslagene den 
inspecteur verzoeken de vermindering alsnog 
t.oe te passen. 

Het verzoek·volgens het eerste of tweede lid 
van dit artikel wordt schriftelijk gedaan binnen 
zes maanden na den, dag sedert welken de aan
slag in de oorlogswinsthelasting onherroepelijk 
vaststaat. 

De artikelen 97 en 98 der Wet op· de Inkom
stenbelasting 1914 'zijn "an toepassing · alsof 
het verzoek ware gedaan ingevolge artikel 96 
dier wet. · · · 

96: Staat de aanslag in de · oor!ogswinstbe
lasting onherroepelijk vast v66r de vaststelling 
va~ den aan,slag in de inkomstenbelasting, dan 
wordt de oorlogswinstbelasting reeds bij de 
regeling van dezen aanslag van de be!astbare 
som afgetrokken. 

97. Indien, nadat artikel 94 is toegepast, 
eenig bedrag aan oorlogswinstbelasting inge
volge artikel 92 wordt terugbetaald, wordt de 
belastbare soin waarnaar de · aanslag in de 
inkomstenbelasting is ·berekend, niet ctat be
drag verhoogd en die aanslag door · den in -
speeteur dienovereenkomstig: vei·meerderd. 

De vermeerdering ingevolge het: vorige lid 
wordt als een aanslag beschouwd. 

98. V66:r 1 Januari 1917 wordt eim voorsteT 
van wet ingediend tot regeling der uitkeeringen 
uit de opbrengst der oo'rlogswinstbelasting· aari. 
de kolonien of hezittingen van het Rijk in ver
hand met de vermindering · of ontheffing, die 
op de aldaar in eenigen vorm te heffen oorlogs
winstbelasting ~ordt ve~leend ter zake van het 
gedeelte der oorlogswinst dat mede hier te 
!ande aan _oorlo_gswinsthelasting is · onder
worpen. 

99. Voor de· toepassing va~ de bepalingen 
der' Kieswet wordt de oorlogswinstbelasting 
niet als eene directe be-lasting aarigenierkt. 

100. Binnen een jaar nadat de oorlogstoe
stand is geeindigd; wordt een voorstel va.n ,vet 
ingediend om de in artikel 1 bepaalde hefting 
te doen vervallen. · 

101. Deze wet kan warden aangehaald onder 
den titel: ;,Wet ·op de Oorlogswinstbelasting 
1916"- . -

102. Deze wet wordt 6eacJ-it in werking te 
zijn getreden niet 1 Augustus 1914. 

Lasten en bevelen, enz_ · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financii!n, ·ANT.· YAN GIJN. 

(Uitgeg. l Juli 1916.) 

22 Juni 1916. BESLUIT, hciudende vaststelliilg 
van de verplichting tot terughetaling van -
gelden, van landswege voldaan aan of ten 
·behoeve van aan 's lands dienst in Neder
landsch-Indie verbonden of daarvoor be
stemde personen. S. 289. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 



32.7 22 JUN:I. 1916 .. -~ ' -

Kolonien van 10 _ April 1916, Afdeeling D, n°. 
31; 

Den Raad van State gehoord (a_dvies van 
23 Mei_ 1916, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juni 19l!i, Afdeeling 
D, no. 69; · · 

·Hebben goedgevonden en verstaan : 
_ te bepalen : · , · 
. Art. 1. Alie personen, die_ door Onzen 
Minister van Kolonien, nil al dan niet voor 
landsrekening te zijn opgeleid, te~ beschikking 
.worden gesteld van den Gouverneur-Gen~raal 
van Ned~landsch-Indie ten behoeve van den 
burgerlijken die_nst daartelapde, alsmede de 
voor uitzending bestemde officieren -van het 
Nederlandsch-Indische leger en voor detachee
ring. bij dat leger bestemde _ officieren van de 
landmacht in Nede1·land, _zijn verplicht de des
wege aan hen of te hunnen beboeve dan wel 
ten behoeve _ vap. bun gezin van landswege 
voldane gelden wegens tcgemoetkoming in de 
_kosten van opleiding e--a/of uitrusting, premie 
yoc:>r - levensverzekering, toelage bij indienst
_tred_en, tegemoetkoming in de aan bet Wed11. 
wen- en .Weezenfonds voor burgerlijke amb
tenaren in Nederlandsch-I11die te betalen hu
_welijksbijdragen, overtocht naar Nederlandsch
Indie,' zoomede alle andere aan hen in ~er
band met hunne opleiding en/of terbeschik

. kingstelling, uitzending of detacheering mid
<lellijk of onmiddellijk van landswege toege
legde gelden (met uitzondering van genoten 
_ bezoldiging en hetgeen. daarmede is gelijk te 
. stellen) onverwijld in '_s land kas terug te 
storten, ingeval.zij niet binnen den bun aan. 
gewezen termijn naar Nederlandsch-Indie ver
trekken, _de reis derwaarts moedwillig afbreken 

_ of OII1 andere redenen: dan welbewe~en zlels-
, of lichaamsgebreken, .buiten eigen toedoen 
ontstaan (ter beoordeelipg van de Regeering), 
de werkzaamheden,_ waarvoor zij zijn uitge~ 

-_ zonden, niet_ aanvaarden,- dan we! binnen _een 
_ bij iedere terbeschikkii:igstel!ing, -ui_tzending of 
<letacheering door Onzen Minister van Kolonien 
te· bepalen tijd na: hunne aankomst in Neder
landsch-Indie uit 's lands dienst worden ont
slagen, ~f, vocir zoover de- gedetacheerde offi
cieren aangaat, van hunne detacheering worden 
_ontheven. · 

lndien_ de in dit artikel bedoelde personen 
op hP.t tijdstip, waarop zij -ter beschikking ge
steld of voor uitzending of detacheering be
stemd worden, minderjarig_ zijn, rust de uit 

_ dit artikel voortvloeiende verplichting mede 
. op hunne wettelijke vertegenwoordigers. 

2. Europeesche burgerlijke landsdienaren, 
officieren en onderluitenants in _ dienst . van 
Nederlandsch-Indie, aan wie, na afloo-p van _een 
bun toegekend .buitenlandsch· verlof, op grond 
van het bepaalde in_ artikel 1, § 1, letter b, 
van bet bij Ons besluit van 22 Juni 1916; n•. 
13, vastgesteld reglemen_t voor landsrekening 
overtocht naar Nederlandsch-Indie is verleend 
en die, ware hun v66r hun terugkeer, van 
buitenlandsch verlof een eervol ontslag ver
leend, krachtens de desbetreffende bepalingen 
recbt op pensioen hadden kunnen doen gel
den, zijn verplicht de ·ten behoeve van ·den 
overtocht naar Nederlandsch-Indie ,an hen en 
hunne gezinnen door bet land betaalde kosten 
onverwijld in 's lands kas terug te storten, 
ingeval zij binnen een jaar na terugkomst in 
Nederlandsch,Indie, op verzoek, om· andere 
redenen dan welbewe~en ziels- of lichaams.
gebreken · buiten eigen toedoen ontstaan (ter 
beoordeeling ·van de Regeering), uit 's lands 
dienst worden ontslagen. · · 

3. Europeesche burgerlijke ambtenaren, of
ficieren en onderluitenants in dienst van Ne
derlandsch-Inclie, aan wier gezinnen op grond 
van het bepaalde in artikel l, § 1, letters g, 
h of i van het in bet vorig artikel bedoeld 
reglement voor landsrekening overto~ht naar 
Nederlandsch-Indie is verleend, zijn verplicht 
de voor dien overtocht door het land betaalde 
kosten onverwijld in 's lands kas terug te 
storten,. ingeval zij binnen vijf jaren na bet 
tijdstip van bet vert~ak van bun gezin om 
nndere redenen dan welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ont
staan (ter beoordeeiing van_ de Regeering),_ nit 
's lands dienst worden ontslagen. 

Indien het hoofd des gezins in tijdelijken 
dienst van den lande is, wordt de termijn van 
vijf jaren in het vorig lid bedoeld, op t,vee 
jaren gesteld. · · 

4. De Gouverneur-Generaal is bev:oegd om, 
indien naar zijn oordeel de betrokken lands
dienaar. door gewichtige onvoorzierie omstan
digheden is geuoopt tot de handeling, ten ge
volge waarvan de in de voorgaande artikelen 
bedoelde verplichting tot terugbetaling is ont
staan, den landsdienaar geheel of gedeeltelijk 
van die verplichting te ontheffen. 

5. De ver-plichting tot terugbetaling, voort
vlo_eiende uit de bepalingen der artikelen 1 
tot en met 3 van dit besluit, wordt den schul
denaar opgelegd bij besluit van den GoU:ver
neur-Generaal. 

Een afschrift van zoodanig b9sluit, aan bet 
hoofd voerende de woor_den ,,In naam des 
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Konings" en ·onderteekend door den Algemee
nen Secretaris van het Gouvernement van 
Neder/andsrh-Indie, zal dezelfde kracht hebben 
en ten uitvoer wurden gelegd op deze]fde 
wijze en met inachtneming van dezelfde voor
schriften, als de grossen van in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen in zaken van bur
gerlijk recht. 

De invordering van . de terug te betalen 
gelden geschiedt zoo mogelijk, met inachtne. 
ming van de deswege bestaande bepalingen, 
door inhouding van _door uen betrokken per
soon ten laste van de begrooting van Neder
land sch-I ndie ·of van de Staatsbegrooting ge
noten wordende inkomsten. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweehen dag na dien der' dagteekening 
van het Staat.9blad en van de Staatscourant, 
waarin bet is· geplaatst. 

N ochtans treden de bepalingen van de ar
tikelen 2 en 3 eerst in we;king . met den lsten 
November 1916. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer en hetwelk 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
coura11t zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten Juni 1916. 
WILHELM.IN A. 

De Ministe,· van Kolonii!n, Trr. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 15 J1di· 1916.) 

22 Juni 1916. BESLUIT, tot wijziging en aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 8 Juni 
1914 (Staatsblad n°. 220), houdende vast
stelling van voo'rschriften ten aanzien 
van de ambtenareil en bedienden bij den 
Burgerlijken Pensioenraad, den Militairen 
Pensioenraad en den Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren en het Weduwen: en 
W eezenfonds voor burgerlijke am btenaren. 
s. 290. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.b'inancien van den 14den Juni 1916, n°. 133, 
afdeeling Pensioenen; 

Overwe·gende dat het wensehelijk is te wij
zigen en aan te vullen Ons besluit van 8 Juni 
1914 (Staatsblad n°. 220); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 3 ~an voormeld l:iesluit 

wordt gelezen als volgt: 
Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
Onverminderd de mogelijkheid om in bij

zondere omstandigheden vroeger te warden 

bevorderd, worden de klerken, wanneer zij 
daarvoor wegens hunne bekwaamheid, ge
schiktheid en dienstij ver in nanmerking komen, 
na gedurende een jaar het maximum-trakte
ment van klerk genoten te hebben, bevordcrd 
tot adj1IDct-commies. Het in dit lid bepaalde 
is niet van toepassing op klerken die zijn 
aangesteld zonder te hebben voldaan aan het 
daartoe afgenomen examen of aan een daar
mede door Onzen Minister van Financien ge
lijkgesteld examen, 

2. In artikel 5 van voormeld besluit wordt 
gelezen voor ,,de referendarissen", ,,den refe
rendaris" - en wordt de bezoldiging van den 
kamerbewaarder-concierge, de boden en de 
vaste knechts bepaald als volgt : 

voor den kamerbewaarder-concierge ten min
ste f 1000 en ten hoogste f 1300 's jaars; 

voor de boden ten minste f 800 en ten hoogste 
f 1000 's jaars ; 

voor de vaste knechts ten minste f 600 en 
ten hoogste f 800 's -jaars. 

3. In artikel 6, eerste lid, van voormeld 
besluit wordt hetgeen omtrent de verhooging 
van de bezoldiging van den kamerbewaarder
concierge, de boden en de vaste-knechts is 
bepaa!d, vervangen door het volgende: 

,, voor den kamerbewaarder-concierge na elk 
jaar dienst in dien rang met f 50 totd:.it het 
maximum van f 1300 zal zijn bereikt ; 

voor de boden na elk jaar dienst in dien 
rang met f 50 totdat het maximum van f 1000 
zal zijn bereikt ; 

voo'r de vaste knechts na elk jaar dienst in 
dien rang of als tijdelijk knech t met f 50 tot

· dat het maximum van f 800 zal zijn bereikt." 
Diensttijd in de genoemde rangen bij een 

der Departementen van algemeen bestuur 
wordt voor de toepassing van dit artikel en van 
artikel 5 gelijkgesteld ·met diensttijd in die 
rangen bij een der in artikel 1 van voormeld 

· besluit genoemde colleges. 
4. De laatste zinsnede van het tweede lid 

· van artikel 7 van gemeld besluit wordt gelezen_ 
als volgt: 

Artikel 6, vierde lid, is bierbij van toepassing • 

OVERGANGSBEPALING. 

5. Voor de bcdienden wier bezoldiging op 
het tijdstip van het in werking treden van dit 
besluit lager is dan het bedrag dat zij volgens 
artikel 3 op dat tijdstip zouden kunnen hebben 
bereikt, wordt het traktement met ingang 
·van 1 ,Tanuari 1916 en vervolgens telkens na 
een jaar, onder de in artikel 6 van Ons besluit 
van 8 Juni 1914 (Staatsblad n°. 220) gestelde 
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voorwaarden, met het in ·artikel 8 van dit be
sluit voor de periodieke verhooging vastge
stelde bedrag verhoogd totdat het in artikel 2 
gestelde maximum is bereikt. 

De toekenning van de hierbedoelde trakte
mentsverhoogingen geschiedt door Onzen Mi
nister van Financien. 

UITZONDERINGSBEPALING. 

6. De uit vorenstaande bepalingen voort
vloeiende verhoogingen warden over het jaar 
1916 slechts voor de helft toegekend. Wij be
houden Ons voor die verhoogingen voor. vol
gende jaren niet opnieuw of slechts gedeelte
lijk toe te kennen. 

Onze Minister van l!'inancien is belast met 
de uitvoering. van dit beslilit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22sten Juni.1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, 

ANT. VAN GIJN. 

(UifgeJJ, 1 Juli 1916.) 

22 Juni 1916. BESLUIT, tot nadere wijziging van 
het Zuidhollandsche stroomen -visscherij -
reglement. S. 291. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 April 
1916, n°. 3362, Afdeeling Nijverheid; 

Gefot op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 381, gewijzigd bij de wet van 
8 Februari 1912, Staatsblad n°. 66) en op bet 
Zuidhollandsche stroomen-visscherijreglement · 
(Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsblad 
n°. 163), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 9 Jurii 1916 (Staatsblad n°. 272) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1916 n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van. 20 Juni 1916, no. 4898, 
Afdeeling Nijverheid ; 1 

Hebben goedgevonden en .verstaan: 
Art. I. Het Zuidhollandsche stroomen-vis

sohorijreglement wordt gewijzigd als volgt : 
I. In artikel 1, lid II, n°. 10, w6rdt, in plaats 

van ,,spiering-· of alverzegen", gelezen : ,,spie
ringzegen". 

N°. 13 van artikel 1, ]id II, vervalt. 
II. In artikel 6, letter c, wordt, in plaats van 

spiering- of alverzegen", gelezen: ,,spiering
zegen". 

_Letter e van artikel 6 wordt gelezen.als yolgt : 
,,e. schutwant : 
I. op het Hollandsch Diep boven de lijn, 

gaande van het kustlicht van Willemstad naar 
den havendam van Numansdorp, indien de 
maaswijdte kleiner is dan 45 m.M., met die_n 
verstande dat de daarbij gebezigde fuik en de 
strijkzegen een maaswijdte mogen hebben van 
ten minste 40 m.M. ; 

II. op de overige Zuidhollandsche stroomen, 
indien de maaswijdte kleiner is dan 80 -m.M." 

In letter g van artikel 6 wordt, in plaats van 
,,1 c.M.", gelezen: ,,8 m.M.". 

Tusschen de letters g en h van artikel 6 wordt 
ingevoegd een nieuwe letter, luidende : 

' ,,gg. fuiken, met uitzondering van de zalm
of elftfuik, de fuik gebezigd bij het. schutwant; 
en de aalfuik, waarvail. de maaswijdte. kleiner 
is dan 45 m.M., met_ dien verstande dat, indien 
de fuiken gebezigd warden: 

1°. op het Hollandsch Diep boven de lijn, 
gaande van het kustlicht van Willemstad naar 
den havendam ·van Numansdorp, het achter, 
lichaam, waaronder wordt verstaan het gedeelte, 
dat zich bevindt achter de laatste inkeling, een 
maaswijdte mag hebben van ten minste 40 m.M.; 

2°. op de overige Zuidhollandeche stroomen, 
de. fuik over het ]aatste tweederde van haar 
lengte een. maaswijdte mag he_bben van ten 
minste 20 m.M." ;. 

III. Artikel 8, letter c, wordt gelezen als 
volgt: 
. ,,c. met de spieringzegen, het spieringdrijf
net of het staand spieringnet : 

1°. van 23 April tot 31- October. op het 
· Hollandsch Diep boven de lijn, gaande van het 
kustlicht van Willemstad naar den havendam 
van Numansdorp; _ 

2°. van 23 April_ tot 31 Augustus op de ove
rige Zuidhollandsche stroomen." 

IV. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
· ,,1. Het is verboden te visschen van 1 All

gustus tot 31 October met den kuil, hoe ook 
bevestigd, in het Hollandsch Diep boven de.lij:t:i, 
gaande van het kustlicht van Willemstad naar 
den havendam van Numansdorp; 

2. Het bepaalde in het vorige lid is,-wanneer 
het water aan de peilschaal te Keulen 2.25 M. 
( ~ 38.19 M. + N.A.P.) of lager staa,t, niet van 
toepassing op het gedeelte .van het Hollandsch 
Diep van de in dat lid genoemde lijn boven
waarts tot de lijn, gaande van de haven aan de 
Bovensluis naar de haven aan de Schuring
sluis". 

V. In artikel 14, letter c, wor.dt in plaats van : 
.,,40",. gelezen: ,,30". 

I 
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Art. II. -Dit ·besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van bet St,aatsblad en van de Staats
courant, waarin bet is gep]aatst. 

Orize Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
bes]uit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afsobrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

· 's-Grav.enhage, den 22sten Juni 1916. 
WIHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Hani!.i'l, 
POSTHUMA .. 

(Uitgeg. 28 Juni 1916.) 

23 Juni 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van het verbod van uitvoer van rmve en 
gewasschen wol, schapevachfen en woll en 
garens. S. 292. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van wollen goe• 
deren aan bet stuk te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
:olad n•. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbonw, Nij
verbeid en Handel van 20 Juni 19~6, Kabinet, 
Litt. B,85 ; 

Den Raad van State geboord (advics van 
20 Juni 1916, n°. 20); 
- Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Juni 1916, Kabinet, 
Litt. K87; -

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
:fotrekking van Onze Besluiten van 2 Novem
ber 1914 (Staafsblad n•. 612), van 16 December 
·1914 (Staatsblad n•. 660), van 9 December 1914 
(Sfaatsblad n•. 664), van 9 J anuari 1916 (Staats
blad n°. 8) en van art. 2 van Ons Besluit van 

· 12 November 1914 (Staalsblad n°. 628), te be
·palen:, 

· Het Eenig Artikel van Ons B2sluit van 9 
· October Hl14_(Staat.~blad n°. 477), wordt gelezen 
als volgt: 

Ue nitvoer van wol in elken vorm is ver
·boden van ·den dag der afkondigin.g van dit 
-Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
·op te beffen of in bijzondere gevallen daarvan 
·-onthefling te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van .Financien 
en van Landbouw; :Nijverbeid en Harn.lei zijn, 

· ieder voor zoover bein 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 yan State. 

's•Gravenhage, den 23sten Juni l\H6. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. V.A.N GIJN. 

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

(Uitgeg. 26 Juni 1916.) 

23 Juni 1916. BEsLUIT, houdende beslissing, 
dat, daargelaten dat van de onregelma~ig

. heden,. die bij de toepassing van de artt. 66 
nn 73 der Kieswet zijn begaan, niet met 

_ zekerheid is vast te stellen, dat zij op den 
. uitslag der stemming zonder invloed zijn 
gebleven, het niet nauwkeurig aanvangen 
van de stemming op den daarvoor in de 
Kieswet bepaalden tijd de nietigheid der 
stemming van rechtswege moet mede
brerigen. 

WrJ v\l'ILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
den Raad· der gemeente Veen tegen het besluit 
van _G<,deputeerd_e Staten van Noord-Brabant 
van 10 November 19i5, G. n°. 200, III0 Afd. 
waarbij met verniet_iging van het besluit van 
dien Raad van 21 October 1915, C. Schreuders 
alsnog· is toegelaten als lid van den Raad der 
gemeente Veen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Mei 1916, n°. 103 ; 

Op de voordracbt van Onzen M:ir.ister van 
St_aat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
14 Juni 1916, Afd. B. B. n°. 4119; 

0., dat C. Schreuders, die den 1 October 1915 
is gekozen tot lid van den Raad. der gemeente 
Veen, door den gemeenteraad niet als zoodanig 
is toegelaten, omdat de plaats gehad hebbende 
stemming en herstemming niet zijn gescbied 
met inachtneming van -het bepaalde in a:rt. 56 
der Kieswet ; dat toob · bij de stemming op 
24 September 1915 de Voorzitter en een lid 
van het stembureau eerst ongeveer 4 minuten 
na acht uur des morgens op !:\et gemeentebuis 
zijn aangekomen en na afloop der voorberei
dende werkzaamheden de stemming eerst te 
ongeveer kwart over acbt uur kon aanvangen ; 
dat bij de berstemming op 1 October 1915 
wederom een lid van bet stem.bureau enkele 
minuten na acht uur verscheen, wat.ten gevolge 
had dat ook deze stemming eerst om ongeveer 
kwart over acbt uur kon aanvangen ; 

dat, nadat C. Scbreuders tegen bet Raads
besluit houdende zijne niet-toelating bezwaren 
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ii.ij Gedeputeerde Staten had ingebfacht, Ge
deputeerde Staten Burgemeester en.Wethouders 
der gemeente Veen hebben verzocht hun onder
zoek mede te deel~n ·of, ~n zoo ja; hoevele 
kiezers op 2"4 September en 1 October 1915 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet ; _ -
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten te · beslissen dat C. 
Schreuders niet als lid van den Raad der 

tusschen acht uur en kwart na acht, in· verband gemeente-·Veen kan worden- toegelaten: 
inet het niet tijdig aanwezig of gereed 1.ijn van -. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
het stembureau, niet tot de stembus zijn toe- is belast, enz. (A. B.) 
gelaten, op welk verzoek de Burgemeester heeft 
geantwoord dat <lit met geen enkelen kiezer 23 Juni 1916. MISSIVE van den Minister van 
het geval is geweest ; · Oorlcig aan de burgemeseters betreffende 

dat daarop Gedeputeerde Staten bij besluit vergoeding wegens kostwinnerschap~. 
van 10 November 1915 nre· Afd. G. n°. 200, Bij mijn_ brief van 25 Februari 1916, afd. 
met vemietiging van de beslissing van den Dienstplicbt n°. 159 L, sprak ik de wensche
gemeenteraad, alsnog C. Schreuders als lid lijkheid uit, dat met het inkomen van den dienst
van den gemeenteraad hebben toegelaten; plichtigen ondero:fficier, hetwelk deze als zoo-

dat Gedeputeerde ·staten daarbij hebben danig· geniet aan. jaarwedde en mob1. isatie
overwogen, dat de begane onregelniatigheid toelage, rekening zou Worden gehouden in dien 
op den uitslag der verkiezing van geeri. invloed zin, dat het vergoedingsbedrag 70 cent per dag 
is geweest en de gemeenteraad alzoo ten on- Tuinder zou bedragen dan het bedrag, hetwelk 
rechte tot de niet-toelating van C. Schreuders de vergoeding zou beloopen, zoo hij geen rang 
heeft besloten; · of een rang beneden dien van sergeant be-

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten kleedde.: Aangezien er overtuigende redenen 
de gemeenteraad bij Ons in beroep ·is gekomen, bestaan om aan te nemen, dat 70 cent aftrek 
aanvoerencle dat ·nooit met ·zekerheid is uit per dag van de jaarwedde van den dienst
te maken of- kfozers, doordat de ·stemming te plichtigen. ondero:fficier te hoog_ is,'_ ben, ik .be
]aat begon, niet gestemd hebberi, omdat zij op de reid bedoelden aftrek ·op een Jager bedrag te 
een of andere wijze hebben kunnen vernemen stellen. 
dat nog. geen gelegenheid tot stemnien bestond lk heb daarom de eer U uit te noodigen, ten 
en zich daardoor hebben laten weerhouden, of, aanzien van het verblijf in werkelijken dienst 
willende gaan stemmen, den ·te laten aanvang nit 25 Juni 1916 ten aanzien van de gezinnen 
vernemende,. terugkeerden en da!!erdoor i:i;i het der dienstplichtige ond_aro:fficieran het· vergoa
geheel niet gestemd hebben; dat art. 56 der dingsbedrag niet 70 doch slechts 40 cent per 
Kieswet bepaalt dat de stemming aanvangt dag minder te doen bedragen dan het bedrag, 
des morgens te acht uren, en art. 73 dier wet hetwalk de vergoeding ZOU beloopen zoo het 
inhoudt dat v66r acht uur des morgens, alvorens geen onderci:fficiarsgezin betrof. · 
iemand tot deelnaming aan de stemming wordt In mijn vermelden brief gaf ik aan, dat hat 
toagelaten, het stembureau tijdig bet pak met onder bapaalde omstandigheden geoorloofd 
de stembiljetten opent, de biljetten telt en de is, bij de berekening van het inkomen van het 
bus sluit, en derhalve doordat de stemming gezin ten hoogste 25 pCt. van de verdiansten 
niet is aangevangen te ·acht ureri en de- voor- der in het gezin wonende kinderan buiten 
bereidende werkzaamhederi niat -zijn verricht aanmerking. te la ten. 
v66r acht uur, in strijd is gehandeld met de · lndien de echtganoote van den dienstplirih
artt. 56 en 73 der Kieswet ; · tiga loongevenden arbeid verricht, kan ook 
· 0., dat bij de in dit besluit bedoelde stemming -hiervan het gevolg wezen, dat haar behoeften 
en herstemming de voorschriften van de grootar zijn, dan de behoeften van vrouwen, 
artt. 56 en 73 der Kieswet niet nauwkeurig zijn die zoodanigen arbeid niet verrichten. Op 
nageleefd ; dien · grond verzoek ik U, eveneens na 25 J uni 

dat, daargelaten dat van de on:regelmatig- 1916, bij de berekening van het vergoedings
heden die bij de toepassing dezer wetsbepalingen bedrag ook van de verdiensten, welke de echt
zijn begaan niet met zekerheid vast te stelleh genoota van den dienstplichtige mocht genieten 
dat zij · op den uitslag cl.er stemming zonder door het verrichten van werkzaamheden, ten 
invlcied zijn gebleven, het niet nauwkeurig hoogste 25 pCt. buiten aanme1•king ta laten. 
aanvangen van de stemming op den daarvoor Met vorenstaande uiteenzettingen kan mede 
in de Kieswet bepaalden tijd de nietigheid der rakening worden gehouden ten aanzien van de 
stemming van rechtswege moet niedebrengen ; I vergoeding. toe te kennen aan de gezinnen van 
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militairen, op wie het sedert uitgebreid Konink
lijk Besluit van 21 Augustus 1914, n°. 42, toe
passelijk is. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 

23 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Onrechtmatige daad van een gemeente-

. _ bestuur door graafwerken te malrnn in 
iemands grond. -V ruchteloos beroep op 
een Verordening, waaraan ~- en ·w. door 
}_let doen vorrichte11 dier werkzaambeden 
uitvoering zouden hebben gegeven. 

(Gemeentewet art. 179.) 

· Voorzitter : _ 
Jhr. Mr. W. H. de -Savornin Lohman: 

Raden: Mrs. B. 0. J. Lodder, J. A. A. :Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

H. S. Gratama, thans burgemeester van en 
wonende te Oostburg, en als zoodanig die 

·gemeente • in recbte vertegenwoordigende, 
eiscber tot cassatie van cen op 24 December 
J 915 tusschen partijen door bet Gerechtshof 
te 's-Gravenbage gewezen arrest, advocaat 
-Mr. W. A. Telders, gepleit door Mr. J. J. Heyse, 
advocaat te Middclburg 

tegen.: 
M. S. Mazure, weduwe van C. le Nobel, wonende 
te Oostburg, verweerster in cassatie, ad vocaat 
Jbr. Mr. W. l\!L de Brauw. 

Oonclnsie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Het dagelijksch bestuur der gemeente 
Oostburg; voor welke de eiscber in cassatie 
optreedt, heeft in een aan de verweerster toe
behoorend grondstuk :"erken doen maken, 
bewerende daarmede uitvoering te geven aan 
de plaatselijke ·verordening op de af- en uit
wateringsmiddelen in de gemeente Oostburg 
van 17 Juni 1910, vermits een tot afwatering 
dienend werk op dien grond door de verweerster 
was verwaar!oosd. 

In eersten aanleg was beslist dat de handeling 
van hot Gemecntelestuur was onrechtmatig, 
omdat zij, zooals zij was verricbt, niet betrof 
:eene van ouds bestaande aiwatering, maar 
bestond 'in bet -maken van een nieuw, daar
naast gelegen werk, waartoe geen recht bestond. 

Bij bet - arrest waarvan beroep is omtrent 
de in bet eerste vonnis behandelde vraag van 
feitelijk · plaatselijken aa:i-d geene beslissing 
gegeven, omdat bet Hof oordeelde dat, gesteld 

. al dat werkelijk ter plaatse waar gewerkt · is 
eene onde afwatering bestaan had, daarmede 

toch de daad van bet Gemeentebestuur niet 
rechtmatig ~ou zijn geworden, omdat zij alleen 
verricht zou mogen worden aan eene tot water
loozing of waterafvoer dienende sloot en de 
feiten uitwijzen, dat de afwatering reeds sedert 
Jang vervallen was en de sloot in questie dus 
niet gezegd kan worden nog eene daartoe 
dienende sloot te zijn . 

Deze · beslissing gaf den eischer aanleiding 
tot het stellen van zijn eenig cassatiemiddel : 
,,Schending door verkeerde toepassing en niet
toepassing van_ de artt. 48 en 353 Rv. en van 
de artt. 1401, 1402 en 1403 ,B. W. in verband 
met de artt. 135, 150, 179 en 180 der Gemeente
wet en met de artt. 1, 2; -4, 5, 6 en 11 der ver
ordening op de uit- en afwateringsmiddelen 
der gemeenter' Oostburg van 17 Juni 1910, 
zooals die verordening nader is gewijzigd bij 
verordening van den 21 Octoler 1912, doordat 
het Hof bij zijn bestreden arrest hl)eft bevestigd 
hPt vonnis, door de Arr.-Rechtbank te i\fiddel
burg den 5 Maart 1913 tusschen partijen gewe
zen, daarbij overwegende en beslissende, dat de 
onrechtmatigheid. van de door de gemeente 
Oostburg opzichtens den eigendom der ver
weerster begane daden niet wordt opgeheven 
door de aan de organen dier gemeente bij de 
aangehaalde verordening toegekende bevoegd
heden, op grond dat de sloot waaraan en waar
voor die gemeente de gewraakte daden had 
verricht niet was eene sloot die metterdaad tot 
waterloozing of waterafvoer diende, noch eene 
die, hoewel hetzij zelve hetzij ten ·opzichte van 
de gelegenheid tot watorafvoer in verwaar
loosden toestand gebracht of geraakt zijnde, 
feitelijk nog als eene tot waterafvoer dienende 
sloot mag worden beschouwd, en alzoo naar 
's Hofs oordeel niet is een sloot waarop de aan
gehaalde verordening het oog heeft gehad, 
zulks niettegenstaande de aangehaa]de verorde
ning het oog heeft op alle slooten, greppels, 
goten, waterleidingen, watergangen, grachten 
en riolen en de daartoe behoorende knnst
werken en daarin aanwezige dammen, onver
schillig of die slooten al dan niet dienen of 
dienden tot waterafvoer of waterloozing." 

De verweerster _heeft betoogd dat dit middel 
een novum in cassatie is, omdat bet .gemeente
bestuur vroeger altijd heeft beweercl eene 
bestaancle waterleiding te hebben bruikbaar 
gemaakt, en tbans stelt bevoegd te zijn hande
lingen als de gei"ncrimineerde te mogen ver
richten aan elke sloot, ook wanneer die geene 
waterleiding is . 

Dit komt mij niet juist voor; bet Ho:I heeft 
!')en nieuw gezichtspunt geopend .op de vraag 
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omtrent de rechtmatigheid der verrichte daden ; 
· nu kan den eischer toch de bevoegdheid niet 
ontzegd warden de beslissing van het Hof te 
bestrijden ten einde het oorspronkelijke purit van 
verschil weder op den voorgrond te brengen. 

Tusschen den eischer en het Hof bestaat nu 
verschil ten aanzien van de uitlegging van de 
aangehaalde verordening. 

De· eischer valt niet aan de beslissing dat 
slooten, tlienende tot waterloozing of water
afvoer zijn slooten die daartoe werkelijk gebe
zigd warden ; ook is niet in geschil dat hetgeen 
door het Gemeentebestuur verricht is zijnen 
oorsprong vindt in art. 11 jO. 2 der Verordening. 
Art. 2 nu spreekt van slooten, greppels en 
andere werken, dienende tot .waterloozing of 
·afvoer: 

Art. 1 der Verordening, op zich zelf hier 
niet toepasselijk noemt daarentegen slooten en 
andere werken, zonder de beperking die· in 
art. 2 word t aangetroffen. 

tn zooverre is de stelling van het arrest, dat 
de_ verordening in lrnar geheel alleen op slooten 
tot waterloozing · of waterafvoer dienende, 
toepasselijk zou zijn, min juist .. 

Maar aan den anderen kant is onjuist de 
opvatting van den eischer dat de verordening, 
in art. 1 geene beperking stellende, nu ook in 
haar geheel op alle slooten van toepassing 
zou zijn ; daartegen verzet zich de kennelijke 
tegenstelling tusschen art. 1 en art. 2 . 

. En vermits het, zooals gezegd, hier aan
komt op de uitlegging van ark 2, is de beslissing 
juist, al mag hare motiveering minder juist zijn. 

Ik concludoer derhalve tot -verwerping van 
het beroep met ve1oordeeling van den eischer 
q.q. in de kosten: 

De Hoage Raad, enz. _: 

0., dat blijkens het bestreden arrest en het 
'daarin voor wat de foiten betreft overgenomene 
uit de vonnissen der Rechtbank te Midcj.elburg 
van 31 Januari 1912 en 5 Maart 1913, cte ver
weerster bij inleidende dagvaarding den eischer 
in zijne ·gemelde hoedanigheid voor de Recht
bank te Middelburg heeft geroepen, en, stellende 
dat, door, immers op last van het Gemeente
bestuur in den haar toebehoorenden ·grand 
afwateringsbuizen ·zijn gelegd en graafwerken 
tot het maken eener sloot zijn verricht, de ver
goeding heeft gevorderd van de haar door die 
onrechtinatige daden toegebrachte schade, 
met machtiging op haar om, zoo de gedaagde, 
binnen zekeren te bepalen tijd, daarin nalatig 
mocht blijven, zelve het gedane _ongedaan 
te maken; 

dat eischer. het gestelde erkennende, met 
beroep op de bepalingen. der Verordening der 

.gemeente 0ostburg ·van 7 Juni 1910 ,,op het 
maken en onderhoilden van slooten, greppels, 
gooten. waterleidingen, watergangen, grachten 
en rioolen", heeft beweerd tot de gepleegde 
handelingen gerechtigd te £:ijn geweest, naardien 
eischeres, ondanks den krachtens de Verorde
ning aan haar gegeven last, naliet die werkzaam -
heden zelve te verrichten ; 

.dat de Rechtbank bij haar eerstvermelde 
vonnis den nu eischer heeft toegelaten tot het -
bewijs door getuigen van een aantal door hem 
aangevoerde· feiten, en, nadat de getuigen
verhooren hadden plaats gehad; bij haar eind
vonnis van 5 Maart 1913 de op last van het 
Gemeentebe.stuur verrichte tladen heeft ver
klaard. onrechtmatig· en de· vordering heeft 
toegewezen, in hoofdzaak op grand dat wel 
gebleken was,· dat op het land der eischeres 
eene afwatering had bestaan, zooals de nu 
eischer tot cassatie had gesteld, maar 'dat de 

_ sloot door·het Gemeentebestuur gegraven onge
veer een meter verwij_derd was van de oude 
sloot, welker herstel en waterafVoer met de 
betichte handelingen werd beoogd ; 

dat het Hof op eischers hooger_ beroep het 
vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd ; 

dat het daarbij heeft overwogen dat eischers 
.eenige grief tegen het vonnis was gericht tegen 
die voormelde · feitelijke beslissing der: Recht

. bank, <loch dat, al ware juist wat eischer dien

. aangaande beweert, hij · toch door het vonnis 
niet is bezwaard, daar de vaststaande .feiten 
niettemin zijn onrechtmatig, omdat de Verorde
ning slechts het oog heeft gehacl op zooclanige 
slooten: die, hetzij al of niet verwaarloosd, 
feitelijk nog steeds als tot waterafvoerende 
slooten mogen beschouwd W(!rden en va11 het 
bestaan van zoodanige sloot tot waterloozing 
of waterafvoer dienende, tijdens het pleg_en 
der daden, sinds lang geen sprake meer 
kon zijn; 

0., dat tegen deze beslissing als middel .van 
cassatie is aangevoerd: (zie concl. proc.-gen.); 

0., dat tegen dit·middel door de verweerster 
is aangevoerd, clat dit de in -het slot daarvan 
te voren .nog niet aangevoerde stelling inhou
dende, in casSatie ontoelaatbaar zou zijn ; 

dat dit verweer echter is .onjuist ; 
dat immer~. nu het H~f op een geheel nieu

wen, door de Rechtbank niet gebezigden en_ 
door partijen niet aangevoerden grand, de vor
dering toewees, aan den eischer het recht niet 

-kan w.orden ontzegd ·in cassatie daartegen zijne 
, grieven te doen gelden : 
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0. echter dat het middel is ongegrond ; 
dat toch de stelling daarin vervat, dat de 

verordening zoude handelen over alle slooten, 
.onverschillig of die al dan niet dienen of dienden 
tot waterafvoer of waterloozing, in strijd is 
zoowel met de aan haar voorafgaande Leweeg
redei;i als met den inhond, de bewoording en 
den onderlingen samenhang van hare gezamen
lijke artikelen, en het Hof in de vierde rechts
overweging terecht heeft bes list, dat de Verorde
ning, handelende over slooten tot waterloozing 
of waterafvoer dienende, slechts het oog heeft 
op als zoodanig bestaande slooten ; welke 
inderdaad nog tot waterafvoer dienst doen ; 

dat derhalve, waar feitelijk is beslist, dat 
reeds sedert ,ele jaren v66r de afkondiging 
dezer Verordening de in het proces bedoelde 
sloot niet behoorde tot die waarvan de verorde
ning handelt, deze dan ook alle toepassing mist 
op die sloot, en eischer aan die voorschriften 
geen recht kon ontlernen tot de op zijn last 
verrichte handelingen ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jnr.) 

23 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Door de verklaring van den huurder dat 

hij van de hem hij de huurovereenkomst 
gegeven optiejaren gebruik maakt, komt 
noch een nieuwe verhuring noch de ver
lenging eener afgeloopen huur tot stand. 
Het Jaatste lid van art. 42 der Onteigenings
wet mist dus toepassing, ook al is die ver
klaring gedaan na de in art. 39 bedoelde 
nederlegging. 

(Onteigeningswet art. 42.) 

Voorzitter : 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, B. C. J. Lodre, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen; 

Jhr. Mr. Dr., H. A. van Karnebeek, q.q., 
· Burgemeester van en won,ende te 's-Gravenhage, 
eischer· tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage den 16 Mei tus
schen partijen gewezen, advocaat llfr. J. H. 
Te]ders; gepleit door Mr. W. Thorbecke 

tegen: 
B. den E!zen, bater- en kaashandelaar, wonende 
te Stonipwijk, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. F. H. Carbentius Gerritsen 

en tegen: 
A. H. de Kok, wonende te 's-Gravenhage, mede
verweerster, advocaat JYir. J. M. J. F. Andreoli .. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal M1·. 
Tak. 

Eene onteigening, uitgesp_roken door de 
Arr.-Rechtbank alhier bij vonnis van 16 Mei 
1916 (W. 9941) ten behoeve en ten name der 
gemeente 's-Gravenhage, gaf den eischer q.q. 
aanleiding het navolgend cassatiemiddel' tegen 
die beslissing.aan Uw oordeel te onderwerpen: 
,,Schending, of V!Jrkeerde toepassing, van de 
artt. 37, 39, 40, 41, 42 Onteigeningswet, 151 

·Grondwet, 1606, 1607, 1609, 1610 B. W., omdat 
de Rechtbank ten onrechte aanneemt dat, 
terwijl de hunr bij geschrifte was aangegaan, 

. gehruik maken door den huurder van zijn 
optierecht na een der termijnen, in art. 39 der 
Onteigeningswet aangewezen, niet is verlenging 
van huur, als bedoeld in art. 42 der Onteige
ningswet en op grand daarvan den liuurder 
schadeloosstelling toekent." 

In zijn betoog ter ondersteuning dezer grief 
trachtte de geeerde plaiter aan te toonen, dat 
de huur gedurende den optietijd niet enkel 
krachtens de oorspronkelijke overeenkomst 
hestaat, doch tevens steunt op het bezigen van 
het optierecht. Ik kan · mij hiermede geheel· 
vereenigen, zonder daarom nog zijne daaruit 
getrokken conclusie, dat 'die gebruikmaking 
dan zijn zou eene ,, verlenging van verhuring" 
in den zin van art. 42 der Onteigeningswet, te 
onderschrijven. 

Indien men nu de geschiedenis dier wet raad
pleegt, blijkt het, dat in het oorspronkelijk 
Ontwerp de slotalinea van art. 42 werd gemist 
en dat zij haar ontstaan dankt aan eene op
merking van de afdeelingen (Hand. 1850/51 
bi. 501), waarin gewezen werd op het feit, ,,dat 
antler veranderingen we! niet verhuring hegrepen 
zijn kan" (art. 39), hetgeen · aanleiding gaf tot 
de vraag, of niet voorzorgen dienden te worden 
genomen tegen het maken van misbruik van 
den voor den huurder gunstige bepaling 
van art. 42. 

In de memorie van beantwoording erkende de 
Regeering haar verzuim (t. a. p. bi. 735) eu 

.zeide zij, dat de zeer juiste opmerking omtrent 
de verhuring haa.r genoopt had een laatste lid 
aan art. 42 toe ·te voegen, waarin het geopperd 
bezwaar werd onderv!Lngen. 

Let men nu op het karakter der bepaling 
van art. 39, volgens de ratio en naar hare toe
lichting (t. a.. p. bi. 1204, 4) strekkende tot 
,,wering van misbruik" des eigenaars, en he
denkt men, dat de aanvulling van art. 42 bij 
,,Nota van wijzigingen" (t. a. p. bi. 740) ge
lijke beteekenis heeft, dan is het duidelijk, dat 
de novelle zich niet zoozeer tegen den huurder 
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richtte, doch veeleer tegen den verhuurder, die 
daitdwerkelijk na de termijnen van art. 39 op
nieuw verhuurd of in eene verlenging van -huur 

-toegestemd had. 
En niet alleen-de g~schiedenis der wet, doch 

hare bewoordingen dulden geen andere inter
pretatie .. Op het voetsp-oor toch van de in de 
afdeelingen gemaakte opmerking spreekt het 
als geschonden voorgesteld art. 42. van ,, ver
huring of hare verlenging" en niet van ,,huur", 
waaruit 'eveneens kan worden: afgeleid, dat_ de 
eenzijdige verklaring des huurders, dat hij van 
zijn optierecht gebruik maakt, niet is ,,eene ver
lenging van verhuring" in -den zin der Ont
eigeningswet, omdat daarvoor gevorderd wordt 
medewerking van den verhuurder · na het in 
art. 3.9 genoemd tijdstip. 

Waar nu in het onderwerpelijk geval de 
verhuurder zich_ reeds uitsprak v66r de ter
visielegging der _ plans en hij . bij de uitoefening 
van het optierecht slechts als toeschouwer 
fungeerde, meen ik, dat van ,,verlenging van 
verhuring" naar. de technische beteekenis· van 
dit-begrip in de Onteigeningswet niet de ·rede 
is en strekt mijne conclusie· mitsdien tot ver
werping van het beroep, met .'veroordeeling 
van den eischer in de kosten van .het cassatie
proces. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat uit het bestreden vonnis voor zoover 
thans nog van- belang, _ blijkt : 

dat de gemeente 's;Gravenhage tegen de Kok 
· heeft gevoerd een-geding tot onteigening onder 
meer van het perceel kadastraal bekend in die 
gemeente Sectie C n °. -2888, in welk geding den 
Elzen in tusschen gekomen op grond dat hij 
gezegd perceel sedert 8 Juli 1909 in huur heeft 

-voor een huurprijs van. f 546 per jaar, welke · 
huur met ingang van 1 Juli-1909 is aangegaa'n 
voor den tijd van vijf jaren en vijf optiejaren 
voor den huurder, waarvan den Elzen in ·het 
begin van het jaar 1914 gebruik heeft gemaakt, 
zoodat zijn huur.nog tot 30-Jun,i 1919_ moest. 
duren en hij dus krachtens art. 42 der Qnteige-

. ningswet ·aanspraak zou hebben op eQne ver
goeding van £ 1092 ; 

dat tegenover deze vordering de gemeente_ 
's-Gravenhage heeft gesteld, dat de huurover-

- eenkomst is aangegaan op I-Juli 1909 voor vijf 
jaren en .is geeindigd den laatsten Juni, 1914 
en krachtens art.-·1606 j0 • 1609 B. W. ·toen_eene 
nieuwe huur is begonnen; dat de plannen enz . 
als bedbeld in art. 7 der Onteigeningswet ter 
visie .hebben -gelegen. van- 23 Jnni tot -29 Juli 

_ 1913 en derhalve l,.rachtens art; 42 al. 4 {in-

verband met art. 39) der Onteigeningswet geen 
schadeloosstelling is verschuldigd ; 

0., dat de Reeb.thank deze bewering der ge
ineente 's-Gravenhage ongegrond heeft geoor
deeld en aan den Elzen de door hem gevorderd~ 
schadevergoeding heeft toegekend ; 

0., dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd: (zie concl. adv. gen.); 

Ten aanzien van dit middel : . 
0., dat de Rechtbank feitelijk heeft vastge

steld, dat den Elzen het perceel gemeente 
's-Gravenhage, Sectie C n°. 2888 van de Kok 
heeft gehuurd met ingang van 1 Juli 1909 voor 
vijf jaren_ met vijf optiejaren en dat - terwijl 
de plannen enz. als bedoeld in art. 7 der Ont
eigeningswet ter visie hebben gelegen van 
23 Juni tot 29 Juli 1913 - den Elzen in het 
begin. van 1914 heeft verklaard van die optie
jaren gebruik te willen maken en de Rechtbank 
vervolgens uit deze feiten heeft afgeleid, dat 
als gevolg van het gebruik maken van optie
jaren de bestaande huur doorloopt en de rechts
betrekking tusschen huurder en ·verhuurder in 
stand blijft, krachtens de bepaling der overeen
komst zelve, zoodat van eene verhuring of 
verlenging van huur als bedoeld in het laatste 

. lid van art. 42 ·der Onteigeningswet in dit geval 
de reden niet kan zijn ;_ 

0., dat deze beslissing is juist en geen der in 
het middel aangehaalde artikelen er door is 

. geschonden of verkeerd toegepast ; -
0., toch, dat de strekking van het laatste lid 

van art.- 42 der Onteigeningswet is, te voor
komen•, dat partijen, nadat is komen vast te 
staan .dat eenig perceel ten algemeenen nutte 
zal worden onteigend, ter bekoming_of ver
grooting _ der schadelo~sstelling door de wet aan 
den huurder toegekend met l;>etrekking tot dat 
perceel eene .huurov ereenkomst aangaan ()f eene 
bestaande huur verlengen, en dan_ook de woor
den ,,verhuring of• hare verlenging" _in dit 
wetsvoorschrift ,uitsluiten,d het oog l\ebben op 
eene na de in de wet aahgegeven termijn aan
gegane overeenkomst tot het sluit!)n eener 
nieuwe of het verlengen eener afgelo,open huur ; 

dat noch bet een, noch het antler ten deze fo 
geschied; 

dat immers, gelijk de Rechtbank feitelijk 
vaststelt, de huurtijd reeds in 1909 is bepaald 
op vijf jaar en vijf optiejaren, van welk tweede 
vijftal jare!]- de huµrder dus naar goedvinden 
al of niet gebruik kan maken, terwijl de ver-

. huurder reeds bij het aangaan der overeenkomst 

. aan. die later te · geyen wilsbepaling .van den 
huurder zijn eigen_ toestemming gaf en ziJn 
medfwerking. verl;>ond ; 
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dat derhalve des huurders verklaring, dat hij 
van de optiejaren gebruik maakte, niet een 
nieuwe overeenkomst deed ontstaan en evenmin 
·een afgeloopen huur deed verlengen, doch 
eenvoudig tot rechtsgevolg had dat de huur 
niet vijf, maar tier\ jaar duurde, zoodat voor toe
passing van het laatste lid van art. 42 der Ont
'eigeningswet geen plaats is; 

0., dat nog wel vanwege de gemeente 's-Gra
·venhage is beweerd, dat hier in ieder geval 
zou ziju eene ,,verandering" als bedoeld in het 
- bij art. 42 der Onteigeningswet ook op dit 
geval toepasselijk verklaarde - art. 39 der 
Onteigeningswet; doch ten- onrecht!l, omdat, 

·daargelaten dat met ,,veranderingen" in art. 39 
der Onteigeningswet alleen zijn bedoeld stoffe

_ lijke veranderingen, in elk geval dat artikel bij 
art. 42 alleen toepasselijk is verklaard voor de 
aanduiding der termijnen, waarna geen ,,ver
huring of hare verlenging" mag plaa,ts hebben; 

0., dat het middel mitsdien niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jnr.) 

24 Juni 1916 WET, tot tijdelijke verhooging 
van het maximum der vergoeding wegens 
kostwinnerschap van dienstplichtigen. 
s. 293. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er zich· gevallen voordoen, waarin het wen
schelijk is, vergoeding wegens kostwinnerschap 
tot een hooger bedrag dan thans te kunnen 
toekennen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. 1. Met betrekking tot den werkelijken 

dienst, welken de dienstplichtigen bij de 
militie en bij de landweer vervullen tijdens den 

· verderen duur der heerschende buitenge~one 
omstandigheden, wordt in artikel 32, tweede 
lid,. en in artikel 84, eerste lid, der Militiewet 
voor ,,een gulden" gelezen: ,,twee gulden" en 
wordt in artikel l5bis, eerste lid, der Landweer
wet voor ,,een gulden en vijftig cent" eveneens 

· gelezen : ,, twee gulden". · 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Juni 

1916. 

WILHELMINA. 
De lYlinisfR,r van Oorlog, BosBOOJ\l. 
De MinisfR,r van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Min.· van · Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 27 Juni 1916.) 

24 Juni 1916. WET, tot verbooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisscbershavenbedrijf to 
IJrnuiden voor bet dienstjaar 1915. S. 294. 

24 Juni 1916. WET, tot wijziging van de wet 
van den 17den Febrnari 1915 (Staatsblad 
no, 98), boudende regeling van de inkom
sten en uitgaven van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1915 en van de afschrijvingen en de uit
keerin~en aan 's Rijks Middelen, ingevolge 
de wet van den 3lsten December 1913 
(Staatsblad n°. 464). S. 295. 

24 Juni 1916. WET, boudell(le wettelijke voor
zienin~ naar aanleiding van bet Koninklijk 
besluit van 12 Februari 1916 (Staatsblad 
n°. 67). S. 296. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te wet en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet noodig is, wettelijke voorziening te 
treffen naar aanlciding van bet Koninklijk 
besluit van 12 Februari 1916 (Staatsblad n°. 67); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Alie bevoegdheden· en verplicbtin

gen, onderwerpen betreffende, welke ingevolge 
Ons besluit van 12 Februari 1916 (Staatsblad 
n°. 67) tot den werkkring van Onzen Minister 
van "Vaterstaat behooren en bij bestaande 
wetten aan Onzen Minister van Financien_ zijn 
opgedragen, gaan over op Onzen Minister van 
Waterstaat. Echter gaan niet over de bevoegd
heden en verplicbtingen die kracbtens dear
tikelen 91 en 92 der Ongevallenwet 1901 reeds 
v66r de wet van 80 December 1914, Staatsblad 
n°. 680, aan Onzen Minister van Financien 
toekwamen. 

2. Alie verplitJhtingen, de in artikel 1 be
doelde onderwerpen betreffende,' welke bij 
bestaande wetten aan derden jegens Onzen 
Minister van Financien zijn opgelegd, worden 
na bet in werking trederi van deze wet geacht 
te zijn opgelegd jegens Onzen Minister van 
Waterstaat. 

3. Alie ministerieele bescbikkingen, aan
wijzingcn en andere beslissingen, die v66r het 
in werking treden van deze wet kracbtens 
eenige wet of kracbtens eenig Koninklijk be
sluit zijn genomen of ged11an betreffende onder
werpen, welke ingevolge Ons besluit van 12 
Februari 1916 (Staatsblad n°. 67) behooren tot 
den wetkkring van den Minister van Water
staat, worden - voor zoover die beschikkingen, 
aanwijzingen of beslissingen niet op grond van 
artikel 1 zijn blijven behooren tot den werk_ 

i 
.1 

I 
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kring van Onzen Minister -van Financiiin .
geacht door: d~n Minister ·van. :Waterstaat te 
zijn gehandhaafd. . . . , . . . 
. 4.. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 

wa~rin de· Minister van Waterstaat: Handel 
~n-Nijverheid, de Minister vim Binnenlandsche 
Zaken, de Minister van Landbouw, NiJverheid 
~A- H~ndel, of ·de Minister· van Financien, als 
vertegenwoordige~ van den Staat is opgetred!)n, 
zal de. Staat worden vertegenwoordigd door 
de~ Minister van Waterstaat, in'dien en voor 
zoover .de· overeenkomst betreft onderwerpen, 
die .. ingevolge Ons beslriit van 12 Februari 1916 
(Sta~fsblad- n°·. 67) tot' zijn werkkring liehooren. 
. 5.. Wanneer in_ akten Van oprichting v~n 

91, 103, 104, 105, 106,108, 109 en 117 betreffende 
het dlenstja~r 1916, bedo~ld in het tw~ede lid 

·van dit artikel, ontoereiken'cl wcirdt bevonden, 
kan het, met irtachtne'ming vari het voorschrirt 
van het tweede lid van artikel 24 der wet·van 
5 October 1841 (Staatsblad n°. 40). worden aan
gevuld door ove~schrijving_ respe~tievelijk uit 
artikel 184 van hoofdstuk JX der fltaatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1915.en uit art. 177 
van hoofdstuk: IX der Staatsbegrooting ,yoor 
het dienstjaar 1916. · . . · ·'' 

7. Deze w~t treedt in we;ki~g op· eei:i door -
Ons t.e oepalen tijdstip, _' ·. . . . . . . 

Las'ten en beyelen, enz. . 
Gegeven te 's-Gra'\'enhage, · d~n :24'ste~_;!iini 

1916:. 
. WILHELMINA.·· 

.. De ,liiniste; i•an Wate~·staat, 0. L~LY.-
De Minister. yan Finan.cii'.n, AN'!' .. VA.N 'GiJN, 

_(Uitge_q_. _28 Junj 1916.) .: 

.naamlooze vennootschappen, in statuten .van 
:Vereenigingen .of in stichtingsbrieven aan. den 
Staat eenige bevoegdheid is toegekend of eeni1rn 
~ede;erking. van den Staat als v:ereiscbte is 
gesteld, en.daarbij de Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, de _Minister van Binnen
landsche· Zaken, de Minister van Landbouw, 24 Juni 191~ .. WET,· ~o~· wijzigin:g · en ~ans 
Nijverheid. en Handel of de Minister :van Fi- vu.Hing. van. de we~ tot regelirig ·van 'liet· 
'nan'crnn als vertegenwoordiger van .den Staat. . lager onderwijs .. s. 297.. . . ' 
is. aangewezen, zal bij de toepassing. dier be- B{ji. Hand."2•- Kan;er 1914/15,.n°. 403: l_:,,3·; 
palingen de Staat worden.v'ertegenwoordlgd 1915/16, n°. 89, J-U. 
door den Mi~ister van Waterstaat, indieu .de . Hand .. id.' 1\)15/16, bladz:. 2090-2103; 2105:....., 
bep~li;g ··betreft een: oriderwerp, -dat ingevolge 2131, 2154. . 
On~ besluit van 12 Feb;uari i9i6 (Si~atsblad ,Hand. i• Karner 19:JJi/16, blodz. 474-475: 48f~ 
n:.;'/ 67) tot zij~ ·werkkrini(behoo~t... . •.. 482, 484. . . 

6. DI\ poste~: zooal~ die bij de begrootings- . WIJ.WILHELMJNA, ENZ .... doe11 te wete11 :: 
wetten voor het dienstjaar 1915 zijn of nader : Ab;oo Wij in. overweging geriomen hebben, 
zullen. wo;den vastgesteld onder 'lioo:tistuk dat het wensc!J.elijk is d!) :wet tot r6geling'·;al} 
VIIB, artikelen 3t~r, · 90, 91, 9ibis, 92 t/m. 97, ·· liet lager oµder'wijsaan te vullen en te wijzigeii.; 
97_bit1, 97(er, 97quater, 98 t/m 110 en 11 t 'Worden tep. "einde eene regeling te triifferi ten a·auzten 
~et d~n dag, dat deze we't in werki~ir t~eedt, van.het ui.tgebreid en het :meer uitge~reid, lager 
b~scho~wd dee!. uit te.malrnn v:an hoofdstuk onderwijs; . _ . 
IX der Staatsbeg~ooting_- voor he't dienstjaa:; Zoo:is het, dat Wij, i:l.en Rai,id yan State, eriz'i 
_19!5, A.rt. I. Ar.tikel2 der wet.tot regaling val} het' 

.De posten,, zooals die bij de.begrootingswet lager. ~nderwijs wordt gelezen ais.volgt_:. .. . 
voor het .dien.stja.ar 1916 zijn vastgesteld.oni:l.e; . ·,,l. :onderlager ·ond(!rwijs begrijpt deze_'we( · 
hoofdstuk VIIB, artikelen 3b, 90, 91, Ola, 92 het op.derwijs. in : -
ifm 97, 97~, 97b,_97c, 98 t/m',110 en 117, Worden ' a .. 'het lezen:. 
met den dag; dat deze wet in werking treedt, b, hep sohrijven,; 
beschouwd deel uit te ~aken ·van hoofdstuk c. het' r~ke'.iien; . . . 
IX der Staatsbegrooting voor het dienstjaar d. de b~ginselen der. Nederlan:dsche ·t~al ; 

':!,_916_- · · · · e. ,die der vaderlandsche geschied1mis, daar-
Voor zooveel daarove~ niet· reeds is besohikt, onder -begr~pen de a~()reerste beginseleu· ifor 

geschi~dt de beschikking ove~.bovengenoemde gemeente-, provinciale 'en staatsinric:iliting vaaj 
begrootingsposten door of op de verantwpor0 Nederland ; ' · · 
<j.elijkheid v_an het ho.pfd van het Departct?ent • f. die der aardrijk:skun~e ; 
van.Waterstaat.· _g. die van de ·keunis der.nat1_1ur; .. , .. 

W.f!nne_er het bedrag,. uitgetrokken bij een ·h. he.t zingen; . . . ·. . . . . . ,. 
der artikelen,3ter, 91, 103,,104, 105, 106, 108, . ( de ee~ste:oefeningenvanhet.handteeke,ne!!; 
io!i en 117 bet;~ff11~1de,-.~zt dieIJsHai'-r 19Iq, be: I . j .. de' vriie'. en. orde:oef~ni~en. der . gym-: 
doeld in, _hll~ ·eerste lid- van. dit ar,tikel ~n 3b, nastiek ;_ 

lli16, 22 
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le. de nuttige handwerken voor. meisjes. 
2. Aan Jagere scholen kan bovendien onder-. 

wijs gegeven worden in : 
l. de beginselen der Fransche taal ; 

m. die der Duitsche taal ; 
n. die der Engelsche taal ; 
o. die der algemeene geschiederus ; 
p. die der wiskunde ; 
q. het handteekenen; 
r. de beginselen der landbouwkunde; 
rbis. die der tuinbouwkunde ; · 
s. de gymnastiek ; 
t. de fraaie handwerken voor meisjes ; 
u. de beginselen der handelskenrus." 
Art. II. Tusschen de artikelen 2 en 3 der wet 

tot regeling van het Jager onderwijs wordt een 
rueuw artikel 2bis ingevoegd, Juidende als volgt : 

Art. 2bis. ,,1. Het schoolonderwijs wordt 
onderscheiden in : a. gewoon Jager onderwijs, 
b. uitgebreid lager onderwijs, en c. meer uit
gebreid lager onderwijs. 

2. Het gewoon lager onderwijs wordt gegeven 
in scholen, welker leerplan ten minste oi;nvat 
de vakken, in artikel 2 verme!d onder a-le. 
· 3. Hat uitgebreid Jager onderwijs wordt ge
geven in scholen met ten minste zeven achter
een volgende leerjaren, of ten minste twee tot 
zes achtereenvolgende Jeerjaren, welke geacht 
kunnen w·orden overeen te komen met een gelijk 
aantal der hoogste !eerjaren van een zeven
jarigen leertijd, en omvat de vakken, in artikel 2 
vermeld onder a-le, en ten minste twee der vak
ken, in artikel 2 vermeld onder, l, m, n en p. 

4. Het meer uitgebreid lager onderwijs wordt 
gegeven in scholen met ten minste negen ach
tereenvolgende leerjaren, of ten minste drie tot 
acht achtereenvolgende leerjaren, welke ge
acht kunnen worden overeen te komen met 
een gelijk aantal der hoogste Ieerjaren van een 
negenjarigen leert:ijd, en omvat de vakken, in 
artikel 2 vermeld onder a-le en, althans in de 
hoogste drie klassen, ten minste drie der vak
ken, in artikel 2 vermeld onder l, m, n en p." 

Art. III. Artikel 15 der wet tot regaling van 
het lager onderwijs wordt, voor zooveel a en' b 
betreft, gelezen als volgt : 

·,,a. hem, die uitsluitend in een of meer der 
vakken, in artikel 2 vermeld onder h, i, le, q, 
r, rbis, t en u, bijzonder onderwijs geeft ; 

b. de scholen, uitsluitend bestemd voor het 
onderwijs in een of meer der vakken, in artikel 2 
vermeld onder h, i, j, le, q, r, rbis, s, t en u ;" 

Art. IV. Artikel 16, tweede en derde. lid, 
der wet. tot regeling van het lager onderwijs 
wordt gelezen als volgt : 

,,2. Het onderwijs omvat de vakken, in 

artikel 2 vermeld onder a-le en daar, waar 
genoegzame behoefte aan uitbreiding bestaat, 
een of meer der vakken, vermeld in dat artikel 
onder l-u. Van de verplichting tot het geven 
van onderwijs in het vak, in artikel ·2 vermeld 
onder j, kan door Gedeputeerde Staten, den 
districts-schoolopzieenr gehoord, . telkens voor 
ten hoogste vijf jaren, vrijstelling worden ver
leend. 

3. De in de school toegelaten kinderen zijn 
in elke k!asse verplicht aa.n het onderwijs in 
alle de a]daar onderwezen vakken deel te neme:i:J., 
met uitzondering van de vakken, vermeld in 
artikel 2 onder j en s. Voor leerlingen van 
scholen, waar uitgebreid - en waar meer uit
gebreid Jager onderwijs wordt gegeven, kan, 
volgens bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen regelen, vrijstelling worden verleend 
van de verplichting tot het volgen van het 
onderwijs in een of meer der vakken, vermeld 
in artikel 2 onder l-rbis, ten u." 

Art. V. Artikel 24, vierde lid, der wet tot 
regaling van het lager onderwijs wordt gelezen 
als volgt: 
, ,,4. Onder de onderw:ijzers, in dit artikel 
bedoeld, worden verstaan zij, die in het bezit 
zijn van eene der akten van bekwaamheid,- ge
noemd in artikel 77a en b en niet uitsluitend 
be!ast zijn met het geven van onderwijs in een 
of meer der vakken, in artikel 2 vermeld onder 
h---u.'' 

Axt. VI. Artikel 26, vijfde lid, der wet tot 
regeling van het Jager onderwijs wordt gelezen 
als volgt : 

,,5. De· bepalingen · van dit artikel gelden 
slechts voor de onderwijzers, die in het bezit 
zijn van eene der akten van bekwaamheid, 
genoemd in artikel 77a en b, en niet uitsluitend 
belast z:ijn met het geven van onderwijs in een 
of meer der vakken, in artikel 2 vermeld onder 
h--u.'' 

Art. VII. Artikel 45 der wet tot regaling van 
het Jager onderwijs wordt gelezen als volgt : 

,,1. De artikelen 6, 26, 28, eerste lid, onder a, 
en 37-44 gelden niet voor de onderwijzers aan 
openbare scholen, uitsluitend belast met het 
onderwijs in een of meer der vakken, in artikel 2 

, vermeld onder h, i, le, q, r, rbis, t en u. 
2. De artikelen 26 en 37-44 gelden niet voor 

de onderwijzers aan openbare scholen, die uit
sluitend in een der vakken of in beide vakken, 
in artikel 2 vermeld ender j en s onderwijs 
geven, dan we! daarnevens mede onderwijs 
geven in een .of meer der vakken, in artikel 2· 
vermeld onder h, i; 1,; q, r, rbis, t en u." 

Art. VIII. Artikel 48, eerste lid, 1 °. b, vijfde; 
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zesde, zevende, achtste en negende zinsnede, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
wordt gelezen, wat betreft de vijfde zinsnede, 
als volgt: 

,,voor scholen voor uitgebreid lager onder
wijs, als bedoeld in artikel 2bis, derde lid, mits 
aan de school gedurende ten minste vijf uren 
per week in elke der hoogste twee klassen · 
onderwijs wordt gegeven in ten minste twee 
der vakken, in artikel 2 vermeld onder l, m, 
n en p :" 

wat betre:1t de zesde .en zevende zinsneden, 
samen te voegen tot eene nieuw6, zesde,. zin
snede, als volgt : 

,,voor scholen van eenhonderd negen en ne
gentig. en minder leerlingen, voor twee onder
wijzers en voor scholen van tweehonderd en 
meer Ieerlingen, voor drie onderwijzers de mi
nima-jaarwedden, waarop zij volgen:s artikel 26 
aanspraak hebben ;" 

en wat betreft de achtste en negende zinsne
, j den, samen te voegen tot eene nieuwe, zev~nde, · 
' zinsnede, alfl volgt : 

,,voor scholen voor meer uitgebreid lager 
onderwijs, als bedoeld in artikel 2bis, vierde lid, 
mits het ond•3rwijs m·ten minste drie der vakken, 
in artikel 2 vermeld onder l, m, n, p en u, ge
zamenlijk, in elke der hoogste drie klassen ten 
minste gedurende acht uren, en in elk der on
derwezen va,kken in elke klasse afzonderlijk ten 
minste gedurende twee uren per week wordt 
gegeven aan. ten minste achttien leer!ingen in. 
clie drie klassen te zamen :". 

,; Art. IX. Artikel 48, eerste lid, 1 °., laatste 
j alin~a, der wet tot regeling van het lager onder

wijs wordt gelezen als· volgt: 
,,Indien het aantal leerlingen in de hoogste 

'drie klassen der scholen voor meer nitgebreid 
lager onderwijs beneden achttien daalt, gaat 
voor eene· i,chool, welke reeds eene bijdrage 
volgens de Jaatste zinsnede onder b genoot, dat 
genot gedmiende drie achtereenvolgende jaren 
riiet' op dier/. grond verloren, mits in geen jaar · 
het aa~tal :1aalt beneden · twaalf. Voor eene 
school voor meer nitgebreid lager onderwijs, 
welke reedH voor Rijksbijdrage als zoodanig 
in aanmerking is gekomen en waar in eenig 
jaar de k!a::se van het negende ]eerjaar geen 
Ieerlingen bovat, gaat de aanspraak op de bij
drage, bedoh!d in' de laatste zinsnede onder b, 
op dien grond niet verloren, indien op een 
daartoe strE1kkend door het gemeentebestuur 
of door het bestuur ·der bijzondere school aan 
Ons gerich1; verzoek, door Ons ontheffing is 
verleend va!n het bepaalde onder b, zevende
zinsnede, vclor zooveel het daar bedoeld onder-

1 
'I 

WJJS m de negende klasse -betreft. Deze ont
heffing kan gedurende drie achtereenvolgende 
jaren telkens voor niet !anger dan een jaar 
worden verleend. Voor de toepassing van het 
bepaalde onder b, Jaatste twee zinsneden, 
blijven Ieerjaren boven dat, hetwelk geacht 
kan worden het negende Jeerjaar eener ]agere 
school te zijn, bniten aanmerking. Indian de 
bijdragen onder a, b en c verschuldigd zijn over ' 

. gedeelten van een jaar, wordt voor de bereke. 
ning het jaar op 360 en de maand op 30 dagen 
gesteld. Indien bij de berekening van het aan
tal volgens den maatstaf van artikel 24 verplich
te onderwijzers, leer!ingen beneden de zes jaren 
zijn meegeteld, wordt voor de vaststelling van 
de onder a bedoelde bijdrage het aantal ver
plichte onderwijzers berekend, gelijk dit zijn 
zou, indien deze leerlingen bniten aanmerking 
waren gelaten. Eveneens blijven voor de be
rekening van de bijdrage onder b de ]eerlingen 
beneden de zes jaren buiten aanmerking." 

Art. X. Artikel 73 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs wordt gelezen als volgt : 

,,De bepalingen der artikelen 60 tot en met 72 
gelden niet voor de onderwijzers, verbonden 
aan bijzondere Iagere scholen, clie nitslnitend 
belast zijn met het onderwijs hetzij in een niet 
in artikel 2 vermeld vak, hetzij in een of meer 
der vakken, in artikel 2 vermeld onder h, i, 
k, q, r, rbis, t en u, of die nits]uitend in een der 
vakken of in beide vakken, in artikel 2 vermeld 
onder j en s, onderwijs geven, dan we! daar
nevens onderwijs geven in· een of 'meer der 
vakken, in artikel 2 vermeld onder h, i, k, q, r, 
rbis, t en u, of in een niet in artikel 2 vermeld 
vak." 

Art. XL Artikel 86, eerste lid, eerste zin
snede, der wet tot regeling van het lager onder
wijs wordt gelezen als volgt : 

,,Ter verkrijging eener akte van bekwaam
heid voor hnis- en schoolonderwijs in een of 
meer der vakken, in artikel 2 vermeld onder l, 
m, n, p, r, rbis, s en u wordt vereischt :". 

Art. XII. Artikel 88, eerste lid, zesde zin
snede, der wet tot regeling van het lager onder
wijs wordt gelezen als volgt : 

,,voor het examen, vermeld in artikel 86 
onder b, in elk der vakken, in artikel 2 vermeld 
onder l, m, n, p, r, rbis, s en u, vijf gulden;". 

Art. XIII. Artikel III, eerste zinsnede, der 
wet van-14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) wordt 
gelezen als volgt ·, · 
, ,,Voo~ bijzonde;r~ ,scholen, op welke het be
paalde in artikel 4i( eerste lid, 1°., b, laatste 
twee zinsneden, _der wet t.ot regeling van het 
lager. onderwij;. t911p~s~~ijk is en w0lke niet 

•,I ,., !.:.,l,\.f.f •·•• 
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"IUeer Ieerjaren _bevatten dan de hoogste drie 
·1eerjaren van, een negenjarigen leertijd, wordt 
.a.rtikel · 59, eerste lid," 3°., d,er wet gelezen al~ 
-volgt :". · 

Art. XIV. Aan hen, die op het tijdstip van 
:bet in werking treden dezer wet in het bezit zijn 
-van bet diploma uitgereikt door de Nationale 

. -·vereeniging voor Handelsonderwijs, wordt ge
, Jijke bevoegdheid verleend tot bet geven van 
,onderwijs in het vak onder u genoemd in arti- · 
kel 2 der wet tot regaling van bet lager orider
wijs, als aan hen, aan wie wordt uitgereikt de 
akte van bekwaamheid voor huis- en scbool
onderwijs in dat vak volgens artikel 86 dier wet. 

Art. XV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1916. 

Lasten en bevelen, enz. ' 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

J)e Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
( Uityey. 27 Juni 1916.) 

24 Jimi 1916. WET, tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrij{ der Algemeene Lands
drnkkerij voor bet dienstjaar 1915. S. 298. 

24 Juni 1916 WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het d_ienstjaar 1916. S. 299. 

Bij. deze wet worden eeuige artik_elen ver
hoogd. 

Tengevolge biervan wordt het totaal van 
de !Ide afdeeling van genoemd hoofdstuk ver
hoogd met f 68,570, en het ein:icijfer van dat 
hoofdstui, met gelijk bedrag. 

24 Juni 1916. WET, tot wijziging en aan
vulling van de wet tot regaling van het 
lager onderwijs. S. 300. 

Bi;jl. Hand. 2• Karnrr 1915/16, n°. 351, 1-5. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 2212. 
Hand. 1• Kamer 1915/16, bladz. 479, 482. 
WrJ'WILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de artikelen 82 en 89 der wet 
tot ·regaling van het lager onderwijs te wijzigen 
en aan te vulleri ; 

Zoo is het, dat Wij, den "Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 82, eerste lid onder b, der 

wet tot regeling van het lager onderwijs wordt 
gelezen als volgt : 

,,b. het bewijs van ten minste tweejarige 
werkzaamheid als onderwijzer in Nederland of 

in eene zijner kolonien en bezittingen in andere 
werelddeelen, of, na bet verkrijgen van de akte, 
vermeld in artikel 77 onder a, als kweekeling aan 
eene of meer openbare of bijzondere scholen van 
lager onderwijs of als onderwijzer aan eene 
of meer scholen voor doofstommen, blinden, 
spi-aakgebrekkigen, zwakzinnigen of idioten, 
afgegeven door het hoofd of de hoofden dier 
scholen, of het bewijs afgegeven door den 
bestuurder eener door Ons aangewezen kweek
schooJ voor onderwijzers van gedurende twee 
jaren aan die school de lessen ter voorbereiding 
van dit examen na het verkrijgen van de akte, 
vermeldin artikel 77 onder a, te hebben gevolgd. 
Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 
he last, kan - geheel of gedeeltelijk on~heffing 
verleenen. vari clezen eisch aan hen, die door 
het vervullen lmnner militaire plichten · niet 
in staat zijn zoodanig bewijs over te leggen ;" 

Art. II. Artikel 89, tweede lid, der wet tot 
regeling van het lager_ onderwijs wordt gelczen 
·a1s volgt: 

,,2. Door Ons. wordt bij besluit, den Raad 
'van State gehoord, aarigewezen, welke in de 
kolonien en bezittingen afgegeven akten van 
bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs 
- voor -zoover die zijn verkregen wegens het 
met goed gevolg afleggen van examens, afge
nomen met gelijke of ongeveer gelijke eischen 
en, zooveel doenlijk, volgens dezelfde regelen 
als voor die examens in Nederland volgens deze 
wet zijn vastgesteld - worden gelijkgesteld 
met de overeenkomstige akten, die in Neder
land worden uitgereikt." 

Art. III. Aan artikel 89 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs wordt een derde en een 
vierde lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,3. Indien de in het tweede lid bedoelde aan
wijzing gescbiedt tot gelijkstelling met eene der 
akten van bekwaamheid, genoemd in artikel 86, 
wordt daaraari de voorwaarde verbonden, dat de 
~ezittervande overeenkomstige in eene der kolo
nien en bezittingen afgegeven akte tevens in het 
bezit ·zij der akte, vermeld in artikel 77 onder a. 

,,4: De gelijkstelling volgens het tweede lid 
geldt ook voor die gevallen, waarin aan het 
bezit van eene Nederlandsche aide andere 
rechten dan de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs verbonden zijn." 

Lasten en beve!e'n, enz. 
Gegeven te · 's-Gravenhage, den 24sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
Co:i:tT V. D. LINDEN. 

( Uitgey. 29 Juni 1916.) 
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· 24 Juni 1916. WET, tot verhooging van de be
/grooting van -uitgaven van net Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1915. S. 301. 

24 Juni 19l!i. WET, tot wijziging van,de be-
. grooting·.•der uitgaven van het Weduwen

:en weezenfonds voor militairen- en gepen
~ionneerde militairen der la~dmacht voor 
het dienstjaar 1916. S. 302. 

24 Juni 1916. WET, tot· wijziging,, ~an -de 
'begrooting der uitgaven van het Weduwen
/)n weezenfonds voor militairen en gepen

. ~ionneerde militairen der zeemacht voor 
:het dienstjaar 1916. S. 303. 

24 [funi 1916. WET, houdende goedkeuring 
ivan het :den 30sten September 1916 te Pa,·ijs 
:tusschen .Nederl and en Frankrijk gesloten 
iverdrag, strekkende tot regeling van de· 
:grens · tusschen Suriname en Fransch. Guy-

l

ana, ove,r een gedeelte der Marowijn_erivier. 
,s. 304. f . . . . 

W IJ WIBHELMIN A,.ENZ .•. doen te weten : 
.Alzoo Wij in overweging gen_omen"hebben, 

dat : het den 30sten September 1915 te Parij~ 
tusschen .N,iderland·en Frankrijk; gesloten ver
drag betreft eene regeling der grensscheiding 
van : de kolonie Sµ,riname ; . 

Gblet op artikel 1, lid 2, van het Reglement 
op :het-· bel,eid , der Regeering in ·de kolonie 
Suriname; 

Z6o is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
4t. 1. .Het in afdruk bij deze wet gevoegd 

den I 30sten September 1916 .te Parijs tusschen 
Neder:land ep Frank,·ijk gesloten verdrag, strek
kende tot regaling van de grens tusschen Su
riname en }J'ransch Guyana over een gedeelte 
der :Marowijnerivier, wordt goedgekeurd. : · · 

21 Wij behouden Ons de bevoegdheld voor 
de compromissen te sluiten bedoeld bij artikel 
6 v~n het hierbij_ gevoegd v~rdrag. . . , 

3; Deze lwet tre(ldt in werking met ingang 
van, den dait na dien harer afkondiging, 

Lasten en _bevelen, enz, 
Gegeven te 's-Gravenhage, d&n 24sten Juni 

1916. - I 
. : . •. WILHELMINA. 

De .Min. vai'i Buitenl. Zaken,_ J. LOUDON. 

De·. :Ministe,· van Kolonil!n, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. _8 Juli 1916.) 

CONVENTION. 

S,i Majes e la Reine des -Pays-Bas, · 
• Le Presil:lent de la Republique Fran<;aise; 
reconnais1:ant l'utilite de fixer convention-. I 

nellemerit ·fo limite entre les .colonies de Suri
name et de la Guyane fran9aise dans la partie 
du f!euve frontiere comprise entre l'extremite 
septentrionale-' d~ ·l'ile neerlandaise Stoelmari, 
dite Stoelmanseiland, et l'extrerilite meridionale 
_de l''.lle · fran<;aise Portal ; , 
' Ayant resolu ·de conclure une convention a_ 
cet effet, tout en se reservant' de proceder ul-. 
terieuremerit a un. reglement conventionnel de 
la limite en dehors de la partie susindiquee ; 

. Ont norrime pour leurs Plenipotentia\i-e~, 
savoir.: 

Sa Majeste 'la Reine des Pays-Bas : 
t,ori Chambellan, M. le Chevalier DE STEURS,

Son Envoye_ Extraord~naire et Ministre Pleni
potentiaire pres le President de la RepU:blique 
Fran<;aise; 
· Le President de la Republique Fran<;aise : 
M. Tmi:oPHILE DELCASSE, Depute, -Minis-

t_re des. Affaires Etrangeres ; · · 
.Lesq_ilels, · apres s'etre communique leurs 

pleina pouvoirs;.trouves en bonne et queforme, 
sont convenus des dispositions suivantes : · 
· Art. ·1. · Sur la partie du cours du fleuve 

Marowijne tMaroni) comprise entre une ligne 
Ouest-Est tangente a.l'extremite septentrionale . 
de l'ile nJerlandai~e Stoelman, dite.~toelmans-. 
eiland, au Sud, et une ligne Ouest Est tangente 
a l'extremite meridionale de l':tle franQaise 
Portal, au Nord, .la frontiere,entre les colonies 
de Suri~ame et d~ · la Guyane. fran<;aise est 
constituee pa~ la, ligne mediane de_s eaux or-
dlnaires. ·· 

En. consequence, les :tles situees dans cette 
partie ·du fleuve sont territoire neerlandais oti 
fr_an<;ais, selon qu'elles ,sont a_ituees en totalit_e 
ou du moins dans leur plus granile partie a 
i'ouest on a l'est de la ligne ~diane·. 

Les fles Langa-Tabiti et Paccarebo ou Blak
karebo. sont en. totalite territoires neerlandais 
et l'ile Guidaia est .en totalite territoire fran
<;ais. Ces '.lles ne sont done pas s,oumises a la 
r~gle enoncee a l'alinea precedent. , . 

Les deux Gouvernements contractants s'en- - r 
gagent it respecter les droits acquis par les. 
negres Bosch et les Indiens habitant Jes :tles 
au fleuve. . 

2. La navigation est libre dans les eaux 
de la partie du -:fl.~uve Marowijne (Maroni) de
limitee conformement a l'article premier. En 
consequence, les marchandises; y compris !'or, 
remontant OU, descendant cette partie du fleuve, 
transiteront lib~ement dans les earix de· l'une 
et de l'autre nation, et seront dispensees de 
toute production de manifeste ou d;autres do
cuments et· de toute consignation de droits ; 
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ceux-ci ne devenant exigibles, s'il y a lieu, 
qu'au moment du debarquement. 

· Les personnes circulant sur los eaux de la 
partie du fleuve visee par la presente Conven
tion ne pourront etre aucunement inquietees 
nar les agents de l'une ou de l'autre nation, 
si ce n'est pour crimes ou delits de droit 
commun. 

3. Aucun ouvrage d'utilite publique ou 
privee susceptible de modifier le regime hy
drographique ou d'entraver la navigation ou 
le balage dans les eaux de la partie du fleuve 
Marowijne (Maroni), delimitee conformement 
a l'artic:le premier, ne pourra etre entrepris 
sans l'entente prealable des deux Gouverne
ments. 

Toutefois, un tel accord prealable ne sera 
pas exige pour l'installation sur l'une quel
conque des rives d'appontements, de bassins, 
de cales, de chenaux et de tous travaux gene
ralernent quelconques, destines a assurer le 
libre acces de la rive. Les installations de ce 
genre seront toujours permises sur chaque rive 
a !'administration pub!ique, ainsi qu'aux bene
flciaires de concessions, a condition que ces 

· derniers se conforment aux reglements edictes 
par le Gouvernement de la nation a laquel!e 
appartient la rive iI,teressee. · 

4. Les concessions de dragages sont accor
dees de concert par Jes deux Gouvernernents 
de la col~nie de Suriname et de la Guyane 
fran<,aise dar.s une meme partie du fl.euve deli
mitee, soit a un solliciteur unique, soit a un 
groupe unique de· sol!iciteurs, de maniere que 
la .meme expl0itation puisse s'exercer dans la 
partie neerlandaise et dans la partie fran<,aise 
des eaux qui sont en regard l'une de l'autre. 

5, Les deux Puissances s'engagent a deter
miner, aussit6t que possible, Jes formes dans 
lesquelles seront accordees par les deux Gou
vernements les- concessions de dragages, ainsi 
que les obligations qui seront imposees aux 
concessionnaires, 

11 sera stipule dans les concessions de dra
gages: 

l 0 • Que toute quantite de mineral extraite 
-dans la. partie du fleuve delimitee conforme
:ment a l'article premier, sera reputee provenir 
1>our rnoitie des eaux neerlandaises, et pour 
:moitie des eaux fran<;aises ; 

2°. Que les concessionnaires devront acquit
ter dans l'une et l'autre colonie tousles droits 
sur les mineraux edictes par les tarifs actuels 
ou futurs, proportionnellement a la quantite 
de mineral reputee extraite des eaux de chaque 
nation; 

3°. Que les concessionnaires seront tenus de 
tolerer le halage le long du fleuve, et qu'ils 
devront se conformer a tou!!- les reglements 
destines a assurer la libre pavigation. 
· 6. Les Hautes Parties contractantes s'enga
gent a soumettre a la Cour parmanente d'ar
bitrage de La Haye les differends qui pour
raient s'elever entre elles au sujet de !'applica
tion ou de l'interpretatiori de la presente 
Convention et qui n'auront pu etre r~solus par 
la voie diplomatique. 

Dans chaque cas particulier, les Hautes Par
ties contractantes signeront un compromis 
special determinant netternent l'objet du litige, 
l'etendue des pouvoirs de l'arbitre ou du tri
bunal arbitral, le mode de sa designation, la 
langue dont l'arbitre ou le tribunal arbitral 
fera usage et celles dont l'emploi sera autorise 
devant eux, le montant de la somme que 
chacune des Hautes Parties contractantes aura 

. a deposer a titre d'avance pour les frais, ainsi 
que les regles a observer en ce qui concerne 
les formalites et les delais de la procedure. 

La pr!)sente Convention sera ratifiee et les 
actes de ratification seront echanges a Paris 
aussit6t que possible. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respec
tifs _ant signe la presente Convention et y ont 
appose leur sceau. 

Fait en double expedition a Paris, le 30 sep
tembre 1915. 

(L. S.) A. DE 8TUERS. 

(L. S.) DELCASSE. 

24 Juni 1916. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het a~htste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
(Buitengewoon krediet). S. 305. 

Bij deze wet wo_rdt een artikel ingevoegd en 
en een artikel verhoogd. 

Tengevolge liiervan wordt het totaal van de 
XVIIde afdeeling van voormeld hoofdotuk der 
Staats begrooting verhoogd met f 6J,000 en het 
eindcijfer met f 100,062,000. 

24 Juni 1916. WET, tot bestendiging van den 
Staat van Beleg. S. 306. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de navolgende gemeen
ten of gedeeiten van gemeenten : 

in de provincie N oordholland : 
de gedeelten der gem:eente Amsterdam, 

begrepen tusschen : 
r: a. het gedeelte der grens tusschen de 

gemeenten Zaandam en Amsterdam, van bet 
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snijpunt dier grens met de zuidelijke oeverlijn 
van het Noordzeekanaal tot het snijpunt dier 
gren_s met den noordoostelijken teen van den 
spoordijk Zaandam,-Amsterdam ; 

b. den noordoostelijken teen van even
genoemdel\ Bpoordijk tot aan bet snijpunt met 
d_en -zuidelijken teen van ,de Kad_e tusscben 
den/ Amsterdammerpolder en den Overbraker 
Buitenpolder ; 

c. den zuidelijken teen van de onder b. 
genoemde kade ; 

d. den westelijken teen_ van den spoordijk 
.Amsterdam--Petroleumha,en tot aan bet snij
punt met het oostel.ijk verlengde van . den 
Hemweg; 

e. eene lijn, die va,n bet onder d bedoelde 
snijpunt loopt naar den oostelijken kant van 
den-'ingang van de Nieuwe Houtbaven en de 
Minervahaven; 

f. de zuidelijke oeverlijn van het N oordzee
kanaal, alsmede het verlengde dier oeverlijn, 
waa;r deze iioor baveningangen wordt onder
broken, tot 1aan het snijpunt met de grel\S tus
schen de gemeente.n Zaandam en_ Amsterdam. 

II. den zuidelijken oever van de dijksgracbt 
de westzijde van bet Mariniersplein; de westzijde 
van de Groote .Kattenburgerstraat, de west
zijde van het Kattenburgerplein, den noorde
lijken oever van de IJgracbt en den oostelijken 
oever van het Oostercfok ; 

de gemeente Muiden; 
de gemeente Nieuweramstel; 
de gemeente Ouderamstel ; 
bet gedeelte der gemeente Zaandam, begrepen 

tusschen: 
a. den oostelijken en noordoostelijken teen 

van den sp:iordijk Zaandam-Amsterdam van 
ae watergemeenschap tussch~n de Voorzaan 
en de Nieuwe Zeehaven af, tot bet punt waar 
genoemde teen tegenover _de Molentogt wordt 
gesneden door de grens tusscben de gemeenten 
Zaandam en Amsterdam., alsmede bet verlengde 
van dien teen, waar 'deze wordt onderbroken ;, 
•. b. de onder a bedelelde gemeentegrens van a~ 

bet onder ri genoemde snijpunt tot aan bet 
snijpnnt met de zuidelijke oeverlijn van het 
Noordzeekanaal; 

c. de zuiilelijke oeverlijn van bet Noordzee
kanaal van'. bet laatstelijk onder b genoemde 
snijpunt to't het p1mt, waar dez_e oeverlijn 
wordt gesneden door de verlengde w;estelijke 
oeverlijn van Zijkariaal G ; 

d._ bet V!)rlengcie van de westelijke oeverlijn 
van Zijkana;al G, vom; zoover dit verlengde bet 
Noordzeekahaal snijdt; 

e. -de Wfistelijke oeverlijn van Zijkanaal G 

- I 

en van de Voorzaan tot aan_ de _watergemeen
schap tusscben deze en de Nieuwe Zeel).~y~n.; 

f. de zuidelijke oeverlijn_ van, laatstgenoemde 
watergemeen_scbap; 

in de provincie ZuidhoUand : 
bet gedeelte van d,e gemeente Delft, waarop 

de. Constrnctiewerkplaatsen gevestigd zijii, 
den Staat van Beleg, verklaard bij On_s 

Besluit van U November 1915 (Staatsblad 
n°. 466), te doen voortduren ; 

Gelet op art. 5 der wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ; ,, 

Zcio is bet, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Eenig artikel. 

De Staat van Beleg, verklaa_rd bij .Ons Besluit 
van 11 November 1915 (Staatsblad I\0 • 466), 
woi:dt bestendigd .. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den· 24sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
De, Minister van Buitenlandsche -Zaken, 

J. LOUDON. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

'De 1Winister van Staat, Minister van Binnen-
lan_dsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Min. van Financii!n, ANT. VAN GrJN._ 

De Minister van Waterstaat,_ C. LELY. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel; 

POSTHUMA.· 
De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 13 Juli 1916.) 

24 Juni 1916. WET, tot bestendiging van den 
Staat v_an Beleg. S. 307. • 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... do_en te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, dat 

bet wenschelijk. is; in bet gebied, als volgt 
begrensd: 

van bet purit. gelegen op 53° 32' N.Br .. en· 
1° 16'. O.L. van Amsterdam langs genoemde 
parallel tot het snijpunt met de Westku_st 
va,n Rottumeroog ; verv:olgens langs de Zuidkus_t 
van dit eiland naar het snijpunt van de Qo,stkust 
van genoemd eiland met de e,envermelde 
parallel; langs deze parellel tot den meridiaan 
va,:; 1 ° 44' O.L. van Amsterdam; langs de~en 
meridiaan tot de kust van_ Groningen ; vervol
gens langs deze kust en die van Friesland, tot 
den voormaligen verbindingsd11m met Ameland ; 
langs de lijn, gevormd door de overblijfselen van 
den verbindingsdam tusscben den Nieuwen Zee
dijk bij Holwerd en de Zuidkust van Ameland 
ten Z.O. van Buren; 
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· ZuidkU:st van Am.eland tot 1° 2' O.L. van 
Amsterdam ; langs dezen meridiaan tot 53° 26' 
N.Br.; langs deze parallel tot 1° 16' O.L. van 
Amsterdam ; dezen meridiaan volgen tot de 
kust van Scbiermonnikoog ; langs de Zuid-Oost
en Noordkust van Schiermonnikoog, totdat 
laatstgenoemde meridiaan weder bereikt is ; 
langs dezen meridiaan tot 53° 32' N.Br_ den 
Staat van Beleg, verklaard bij Ons ·Besluit van 
16 November 1915 (Staatsblad n°. 473), te doen 
voortd uren ; 

Gelet op Artikel 5 der Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad no. 128) ; 

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

De Staat van Beleg, verklaard bij Ons Besluit 
van 16 November 1915 (Staatsblad n°. 473), 
wordt bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. 
De lilinister van Justitie, B. ORT. 
De· Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT V.D.LINDEN. 
De· Minister van Marine, J. J. RAMBONNET, 
De· Minister van Financien, ANT. VAN GIJN, 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

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

(Uitgeg. 13 Juli 1916.) 

24 Juni •1916. WET, tot bestendiging van den 
Staat van Beleg. S. 308. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de gemeenten : 
Provincie Groningen: 

' Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuwe
Pekela, Noordbroek, Oude-Pekela, Scheemda, 
Veendam, Wedde, Wildervank, Winschoten, 
Zuidbroek. -

Provincie Drenthe : 
Borger, Gasselte, Gieten, Hoogeveen, Zuid-

wolde; · · 
Provincie Overijssel : 

Almelo, Avereest, Borne, Ambt-Delden, 
Stad-Delden, Diepenheim, den Ham, Hellen
doorn, Hengelo, Ambt-Ommen, Stad-Ommen, · 
Wierden. 

Provincie Gelderland : 
Angerlo, Bat-enburg, ·Bergharen, Borculo, 

Doesburg, Ambt-D::ietinchem, Stad-D<>etin
chem, Duiven, Elst (voor zooveel niet r~eds 
in staat van beleg verkeerende), Ewijk, Hengelo, 
Huissen, -Humip.elo, Laren (voor wat betreft 
het gedeelte, ingesloten door de gemeenten 
Markelo, Lo~hem, Varden, Ruurlo en Borculo), 
Lochem, Neede, Ruurlo, Valburg, Varden, 
Westervoort, Zelhem 

den Staat van Beleg, verklaard bij 'Ons 
besluit van 3 December 1915 (Staatsblad 
n°. 487), te doen voortduren ;· 

Gelet op Art. 5 van de Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ; 

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

Eenig artikel. 

De Staat van Beleg, verklaard bij Ons Besluit 
van 3 December 1915 (Staatsblad n°. 487), wordt 
bestendigd. 
- Lasten en beveleµ, enz. ; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Juni 
1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosnooM. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De Min. van .Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT V, D. LINDEN. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET: 
De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
De Minister van Kolonie.n, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 13 Juli 1916.) 

24 Juni 1916. · WET, tot bestendiging van den 
Staat van Beleg. · S. 309. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Al:.oo Wij in overweging genomen hebben; 

dat het wenschelijk is, in. de navolgende ge
meenten of gedeelten van gemeenten, den Staat 
van Beleg, verklaard bij Ons besluit vai::: 
22 Januari 1916 (Staatsblad n°. 56), te doen 
voortduren: 

in de provincie Overijssel : 
de gemeenten Goar, Markelo en· Rijssen; 

in de provincie Gelderland : 
de gemeenten Appeltern, Arnhem (alleen voor 

zoover betreft het terrein, ingenomen door 
het stationsemplacement va,;_ de Ma:atschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen), Dreumel, 
Druten, Horssen, Laren (voor zoover niet reeds 
in Staat .van Beleg verklaard) en Wamel; 
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in de provincie N oordbrabant : 
de gemeenten Dinteloord en Prinsland, Nieuw

V ossemeer en Steenbergen en Kruisland. 
Gelet op art. 5 van de wet van 23 llfoi 1899 

(Staatsblad no. 128) ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raao van State, enz. 

Eenig artilcel. . 
De Staat van Beleg, verklaard bij Ons beshi.it 

van 22 Januari 1916 (Staatsblad n°. 56), wordt 
bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t;e 's-Gravenhage, den 24sten Juni 

1916. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Oorlog, -BoSBOOM. 
De ]Jfinister van Buitenlandsche Zalcen, 

J. LO]JDON. 
De Minister van Just·itie, B. ORT. 

' De Min. van Staat, Min. van Bi nnenl: Zalcen 
CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister van Financien, ANT .. VAN· GIJN. 
De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
De Min. va.n Landbou.w, Nijverheid en Handel, 

- PosTIIDMA. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 13 Juli 1916.) 

24 Juni 19I6. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van den 24sten April 1914 (Staats
blad no. 186), tot vaststelling van de 
inrichting van den Rijkswaterstaatsdienst, 

I 

als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet 
~an 10,November 1900 (Staatsblad n°. 176), 
houdende algemeene regels omtrent het 
watersl;aatsbestuur. S. 310.j 

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

Waterstaat van 14 April 1916, n°. 241, Afdeeling 
Waterstaat; 
· Gezien rirtikel 5, tweede lid, der wet van 
iO November 1900 (Staatsblad n°. 176) hou
dende aig,imeene regels omtrent het .water
staatsbestuur ; 

Dan Raad van State gehoord, advies van 
23 Mei 191·6, n°. 36 ; 

Gelet op het nader rapport van Oozen Minis
ter voornoi:md van 22 .Juni 1916, La. C, Mdee
·ling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en -verstaan: 
het beshht van den 24sten April 1914 (Staats

blad n°. 186) tot vaststelling van de· inrichting 
van den Rijkswaterstaatsdienst, als bedoeld bij 
artikel 5 tweede lid der wet van 10 November 
1900 (Staatsblad n°. 176) houaende algemeene 

regels omtreht het waterstaatsbestuur, te wij
zigen als volgt : 

I. Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
De jaarwedden der ambtenaren, in artikel 6 

bedoeld bedragert voor : 
de inspecteurs-generaal f 6500 ; 
de hoofdingenieurs-directeuren der l ste klas

se, ten minste f 5700 en ten hoogste f 6000 ; 
de hoofdingenieurs-directeuren der 2de klas.' 

se, ten minste f 5300 en ten hoogste f 5500 ; 
de hoofdingenieurs ten minste f 4500 en ten 

hoogste f -5000 ; 
de ingenieurs der lste klasse, ten minste 

f 3600 en ten hoogste f 4000 ; 
de ingenieurs der 2de klasse, ten minste f 3000 

en ten hoogste f 3400 ; 
de ingenieurs der 3de klasse, ten minste f 2000 

en ten hoogste f 2800 ; · 
de opzichters der lste klasse, ten minste f 2000 

en ten hoogste f 2400 ; 
de opzichters der 2de klasse, ten minste f 1650 

en ten hoogste f f850 ; · 
de opzichters der 3de klasse, ten minste f 1400 

en ten hoogste f 1550 ; 
de opzichters der 4oe klasse, ten minste f 1000 

en ten hoogste f 1200 ; 
benevens vrije woning voor zooveel door Ons 

of van Onzentwege het genot daarvan aan de 
standplaats wordt verbonden, oi eene door Ons 
te bepale~ toelage, wegens het gemis ·daarvan, 
doch met de verplichting om zoowel in het eene 
als in het andere geval een bureel ten beboeve 
van den dienst te houden ; 

de bureelambtenaren der lste klasse, ten 
minste f 1400 en ten hoogste f 1700; 

de bureelambtenaren der 2oe klasse, ten 
minste f 1000 en ten hoogste f 1300; 

de bureelambtenaren der 3de k!asse, ten 
minste f 500 en ten hoogste f 900 ; 

de ambtenaren bij den algemeenen dienst der 
lste klasse, ten minste f 1150 en ten hoogste 
f 1700; 

de ambtenaren bij den algeineenen dienst der 
2de klasse, ten minste f 500 en ten hoogste 
f 1100. 

Door Ons kan aan bureelambtenaren en aan 
ambtenaren bij den algemeenen dienst der lste 
klasse, die 30 jaar dienst hebben, bij gebleken 
geschiktheid, nog eene verhooging van jaar
wedde ~an f 100 worden toegekend. 

De bezoldigingen der in artikel 4 bedoelde 
tijdelijke hoofd-ingenieurs, tijdelijke ingenieurs, 
tijdelijke opzichters-teekenaar en buitengewone 

'opzichters, havenmeesters en sluismeesters bij 
de groote kanalen en zeehavens; hoofdopzieners 
en opzieners ; opzichters-electricien en. hoofd-
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machinisten bij ·de Rijks-electriciteitswerken, 
stoomgemalen enz., bakenmeesters en-der in 
dat artikel bedoelde beambten, _worden in elk 
bijzonder geval door Ons geregeld. 

II. ' Artikel 9 wordt gelezeri als volgt : 
De jaarwedde van de in artili:el 7 genoemde 

ambtenaren wordt bij gebleken geschiktheid 
verhoogd als volgt : 

voor de hoofdingenieurs-directeuren der lste 
klasse, na 3 jaar dienst in dien rang, tot f 6000; 

voor de hoofdingenieurs-directeuren der 2de 
klasse, na 3 jaar dienst in dien rang, tot f 5500 ; 

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 jaar dienst, tot f 3200 en f 3400 ; 

voor de ingenie~rs der 3de klasse, telkens na 
2 jaar dienst met f 200 totdat het maximum is 
bereikt ;-

voor de opzfohters der lste klasse, na 25 en 
29 jaar dienst tot f 2200 en f 2400 ; 

voor de opzichters der 2de klasse, na ] 7 jaar 
dienst, tot f 1850 ; 

voor de orzichters der 3de klasse, na 10 jaar 
dienst, tot f 1550 ; 

voor de opzichters der 4de klasse, na 2 en 
4 jaar dicnst, tot t 1100 en f 1200; 

voor de bureelambtenaren der 1Jte klasse , 
na 20½, 22½ en 24½ jaar dienst, tot f 1500, 
f 1600 en f 1700 ; 

voor de bureelambtenaren der 2de klasse, na 
10½, 12½ en 16 jaar dienst, tot f 1100, f 1200 
en f 1300; 

voor de bureelambtenaren der 3de klasse, na 
1, 3, 5 en 7 jaar dienst, tot f 600, f 700, f 800 
enf900; 

voor de ambtenaren bij den ·algemeenen 
dienst der lste klasse, na 14, 16, 18, 20, 22 en 
24 jaar dienst, tot f 1250, f 1350, f 1450,-f 1550, 
f 1650 en f 1700; 

voor de ambt.enitren bij den algemeenen dienst 
der _2de klasse; na 1, 3, 5, 7, 9· en 11 j aar dienst. 
tot f 600, f 700, f 800, f 900, f 1000 en f 1100. 

Aan de bureelambtenaren, die als bureelchef 
dienst doen of die met werk belast zijn, dat hen 
daarvoor naar het oordeel van Onzen Minister 
van Waterstaat, in aanmerking doet. komen, 
kan doo, Ons nog eene toelage van f 100, tot 
f 250 's jaars boven hunne jaarwedde worden 
toegekend. 

Gelijke toelage kan door Ons worden toe-
. gekend aan de ambtenaren bij den algemeenen' 
dienst van den Rijkswaterstaat, die belast zijn 
met werkzaamheden, die hen daarvoor, naar 

1 het oordeel van Onzen Minister van Waterstaat, 
in aaninerking doen komen. 

Onverminderd het in artikel 7 bepaalde ten 
aanzien van de tractementen, kunnen toelagen 
worden toegekend aan hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs en ingenieurs wegens 
den hun opgedragen meer belangrijken weik
kring of om andere redenen, mits de hiervoor 
benoodigde gelden op de begrooting bepaalde
lijk voor dit doel zijn beschikbaar gesteld. 

Ten aanzien van deze toelagen wordt door Ons 
beschikt bij gemotiveerd besluit. 

III. Artikel 10, alinea 2, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Bij vaste aanstelling 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 aanmerking zijn gebracht, 
wordt door Ons bepaald welk gedeelte van den 
tijd, gedurende welken deze tijdelijke diensten 
zijn verricht, in aanmerking komt als di~nst, 
die aanspraak geeft op periodieke rangs- en_ 
tractementsverhooging." 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na <lien der dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY, 

(Uitgeg. 8 Juli 1916.) 

24 Juni 1916, BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 2 Februari 
1903 (Staatsblad n°. 63), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 1 Juni 1906 (St_aatsblad 
n°. 121), houdende vaststelling der loon
bedragen, bedoeld in art. 7, sub III, der 
Ongevallenwet 1901. S. 311. 

WrJ WILHELMINA, E~z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 21 Juni 1916, n°. 16(18, Afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7, sub III, der Ongevallenwet 
1901; . 

Gelet op Ons besluit _ van 5 December 1902 
(Staatsblad n°. 207) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Eenig artikel. 
Artikel 2, sub I en sub IV, van Ons besluit 

van 2 Februari 1903 (Staatsblad n°. 63) worden 
met ingang van 1 Juli 1916 gelezen als'volgt: 

I. de dagloonen der werklieden, werkzaam 
in het bedrjjf van vervaardigen van aardappel
meel met krachtwerktuig : 

a. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 2 gulden 
of meei; per werkdag: 1.75 gulden; 

b. -die va11 de ~annelijke werklieden, die in 
den seizoeµtijd een loon hebben van 1.60 gulden 
of meer, maar minder dan 2 gulden per werk
dag : 1.40 gulden ; 

c. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.25 gulden 
of meer, maar minder dan 1.60 gulden per 

· werkdag : 1.20 gulden ; 
d. die van de mannelijke werklieden, die 

in den seizoentijd een loon hebben van 1.15 
gulden of meer, maar minder dan 1.25 gulden 
per werkdag: 1.10 gulden; 

e. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1 gulden 
of meer, maar minder dan 1.15 gulden per 
werkdag : 1 gulden ; 

/. die van de vrouwelijke werklieden 0. 70 gul
den. 

IV. de dagloonen der werklieden, werkzaam 
in het bedrijf van exploiteeren van dorsch-
machines met krachtwerktuig : . 

a. die van de mannelijke werklieden, die 
in den seizoentijd een loon hebben van 2.50 
gulden of meer per werkdag: 2 gulden; 

b. die van de mami.elijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 2 gulder1 
of meer, maar minder dan 2.50 gulden per 
werkdag : 1. 70 gulden ; 

c. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.60 gulden 
of meer, maar minder dan 2 gulden per werk
dag : 1,40 gulden ; 

d. die va,n de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentjjd een loon hebben van 1.25 gulden 
of meer, maar minder dan 1.60 gulden per 
werkdag : 1.20 gulden ; 

e. die van de manne]ijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1.15 gulden 
of meer, 1ll.aar minder dan· 1.25 gulden per 
werkdag: 1.10 gulden; 

/. die van de mannelijke werklieden, die in 
den seizoentijd een loon hebben van 1 gulden 
of meer, maar minder dan 1.15 gulden per 
werkdag : 1 gulden ; 

g. die ,,;an de vrouwelijke werkliede,n 0. 75 
guld_en. 

Onze voornoemde -Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 

(Uitgeg. 28 Juni 1916.) 

26 Juni 1916. ARREST van d\)n Hoogen Raad. 
De overdracbt door den Opperbevelheb

ber van Land.- eri Zeemacht van het hem 
bij K. B. van 27 Januari 1916 toegewezen 
militair gezag over de gemeente Soest, ook 
voorzoover betreft het vaststellen van f!6• 

meentelijke politieverordeningen, aan den 
Commandant van het Interneeringsdepot 
te Amersfoort is ongeoorloofd. 

Zoodanige overdracht van een kracbtens 
de wet verleende wetgevende macht zou 
alleen geoorloofd zijn, indien zij op haar 
beurt zou zijn geschied krachtens de wet, 
wat ten deze niet bet geval is. 

De door dien Commandant vastgestelde 
verordening is derbalve niet verbindend. 

(Oorlogswet van 23 Mei 1899, S. 128, artt. 7, 22.) 

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

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith· en Dr. L. E. Visser. 

W. ten B., hypotheekbewaarder te Zutphen, 
oud 52 jaren, geboren te Ommen, requirant 
van cassatie tegeu- een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Utrecht van 13 Maart 1916, 
houdende bevestiging van een vonnis van hat 
Kantongerecht te Amersfoort dd. 22 November 
1915, waarbij hij al,- ;chuldig aan het ,,op het 
grondgebied der gem<Jente Soest dichter bij de 
uiterste · afrastering van de- kampen van het 
interneeringsdepot komen dan 500 meter", met 
toepassing der artt. 18 en 24 der Verordening 
van de gemeente Soest, vastgesteld door 'bet 
l\filitair Gezag dd. · 9 April 1915, gewijzigd 
6 September 1915, hat IC B. van 19 Januari 
1915 (S. 18), de artt. 22 en 43 der Wet van 
23 Mei 1899·(8. 128), art. 23 (oud) Sr .. , de Wet 
.;.an 11 Juni 1915 (S. 245), is veroordeeld tot 
eene geldboete van f·3 en een dag vervangende 
hechtenis. -

Conclusie van de~ Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij tijdig ingediende memorie is gesteld : 
1°. ,,Schending of verkeerde toepassing 

van art. 189 Sv., door<lat niet aan den be-
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klaagde - we! aan <liens Raadsman - het 
recht is gelaten om het laatst te spreken." 

Dit middel mist feitelijken grondslag. Zoo
wel voorzoover betreft de behandeling der zaak 
voor de Rechtbank op 31 Januari 1916, als met 
betrekking tot de behandeling aldaar op 2 Maart 
d. a. v., vermelden de processen-verbaal der 
terechtzitting, dat na de vordering van den 
Officier van Justitie, door den beklaagde en 
den Raadsman is geantwoord en het !aatst is 
gesproken. Bij de behandeling der zaak voor 
den Kantonrechter was - geen Raadsman 
aanwezig. 

In de tweede plaats wordt beweerd: ,,Schen
ding van art. 18 der toegepaste verordening 
van het Militair Gezag, door aan te nemen, dat 
art. 18 sub 2, niet voorschrijft ,, ,,borden" " 
zonder meer, (zoodat twee voldoende zou zijn) 
maar als 't ware een oneindig aantal borden 
eischt", en in de derde plaats : ,,Schending van 
art. 398 in verband met artt. 391 en 392 Sv.", 
doordien bizondere meeningen of gissingen, bij 
redeneering opgemaakt, zijn aangemerkt als 
getuigenis en als bewijsmiddel. - Deze beide 
grieven kunnen tezamen behandeld warden. 

, Ten laste van den requirant is als . bewezen 
aangenomen, dat hij op tijd en plaats en antler 
de omstandigheden bij dagvaarding vermeld, 
zich heeft bevonden op eene plaats, welke niet 
was een weg waarop een bord stand, waarop 
vermeld · was ,,geoor!oofde toegangsweg tot de 
kampen". 

Bij art. 18 van de bedoelde verordening van 
9 April 1915, van den Commandant van het 
Interneeringsdepot te Amersfoort, is aan 
ieder verboden op het grondgebied der gemeente 
Soest dichter bij de uiterste afrastering van de 
kampen van het Interneeringsdepot te _komen 
dan 500 M., tenzij 1°. enz., 2°. hij zich bevindt 
op wegen waarop borden staan, waarop geschil
derd staat : ,,geoorloofde toegangsweg tot de 
kampen". 

Tot recht verstand van hetgeen requirant 
bedoelt, met dien eisch van een oneindig aantal 
borden, die de Rechter zich als uitvloeisel van 
het wettelijk voorschrift zou hebben gedacht, 
diene dat requirants verdediging, zooals hij 
die bij de memorie uitvoerig heeft uiteengezet, 
de strekking heeft aan te-toonen, dat hij zich 
eerst zou hebben bevonden op een weg, welke 
in de richting naar het kamp leidde en voorzien 
was van borderi met het bedoeld opschrift, 
dat deze weg zich op een bepaaid punt splitste 
in twee wegen, beide voerende naar dat kamp 
en dat_ requirant toen is gevolgd, dat wegge
deelte hetwelk hem voorkwam de voortzetting 

van _den eerstgevolgden weg te zijn en dus als 
het ware den . hoofdweg te vormen. Daar
gelaten nu of op dit laatste gedeelte weg, door 
requirant na het punt van wegensplitsing 
gevolgd, ook zoodanige borden stonden, meent 
hij in dat opzicht gedekt te zijn, door de borden 
aan den. aanvang van den weg staande, aan
gezien daardoor dien geheelen toegangsweg, .dus 
ook de eigenlijke voortzetting van den eerst 
enkelvoudigen toegangsweg, werd verklaard tot 
geoorloofden toegangsweg. Het punt in . de 
dagvaarding bedoeld, waar hij ten slotte werd 
aangetroffen en dat gelegen zou zijn · bijkans 
aan het einde van het laatstelijk gevolgd weg
gedeelte, zou dus volgens requirant zijn geweest, 
een punt op den geoorloofden toegangsweg. 

Daargelaten of die voorstelling de juiste is, 
blijkt van dit alles noch uit het bevestigd 
vonnis noch uit het vonnis in hooger beroep, 
al is die voorstelling ook met den gedachten
gang van's Rechters beslissing niet onvereenig
baar. In geen enkel opzicht echte.r is er in die 
beslissing aanleiding te vinden voor de bewe
ring, dat de Rechter alleen een zo6danigen weg 
als geoor!oofde toegangsweg tot de kampen 
zou beschouwd hebben, die bezet was met 
een ,,oneindig aantal der bedoelde borden". 
Hij nam overigens het ten laste gelegde als 
bewezen aan, op grand mede van getuigen
verklaringen waarvan de inhoud in het beves-· 
tigd vonnis is opgenomen en waarbij als waar
neming van twee getuigen wordt vermeld, dat 
zij den beklaagde zagen op een nader omschre
ven plaats, op omstreeks 35 M. bij de uiterste 
afrastering van het interneeringsdepot, ter.wijl 
hij zich niet bevond op een weg, waarop een 
bord stand waarop geoorlooide toegangsweg 
tot de kampen. Dit nu is een feit, dat op zich 
zelf beschouwd, zeer zeker voor uiterlijke waar
neming vatbaar is en dat dus door middel van 
eene getuigenverklaring· kan warden vast
gesteld, zoodat, nu in het vonnis geenerlei aan.
leiding .word t gevonden, tot de veronderstelling, 
dat die woorden anders zouden moeten warden 
opgevat, dan in den gewonen zin, 1net name 
niet, dat die_ opgave zou bevatten, de waar
deering omtren t een geschil betreffencl e . de 
invloed van elders staande borden, hier van 
geene bizondere nieeningen of gissingen sprake 
kan zijn. Ook deze beide grieven van requirant 
zullen dus niet· tot cassatie kunnen leiden. 

In moet echter Uw aandacht vestigen op iets 
anders. De toegepaste verordening van 9 April 
1915 is vastgesteld door den Commandant 
van het Interneeringsdepot te Amcrsfoort · 
daartoe gemac'htigd door den Generaal-Opper-
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bevelhebber van Land- en Zeemacht, nit·- instructie onder commandanten van stelling\Jn", 
oefenende het Militair Gezag- in de gemeente vastgesteld bij K. B. van 14 Augustus 1911 
Soest en handelende krachtens artt. 22 en 37 (S. 277), gewijzigd 8_ November 1915 (S. 463) 
der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128).- - Men zou nu wellicht de geheele of gedeelte-

Die Commandant, de Generaal-Majoor Knel, lijke overdracht van het militair gezag door 
is zooals bij onclerzoek bleek niet door Hare een _ stellingcommandant, kunnen verdedigen 
l'lfajesteit de Koningin of van Harentwege door door aan te nemcn, dat bij Kon. Besluit, nu voor 
den Minister van Oorlog, tot het uitoefenen van alsdan, met medewerking van 's Koningswege 
het militair gezag in de gemeente Soest aan- van den Minister van Oorlog, het militair gezag 
gewezen. Integendeel, bij K. B. van 27 Januari ·

1 
in de ,,onderdeelen" wordt opgedragen aan de 

1915, n°. 45, te vinden in de Staatscourant van -commandanten claarvan, en -aan de stelling-
29 Januari 1915 n°. 24, werd het Militair Gezag commandanten alleen ·wordt overgelaten het 
v<ior de gemeente Soest (en Zeist), opgedragen tijdstip van aanwijzing, bijaldien zij die noodig 
aan den Opperbevelhebber -van Land-- en Zee- achten. Bij de ,,overeenkomstige" toepassing 
macht. - Deze nu heeft de ,uitoefening- van het vari art. 7 Instructie 1909 (S. 305), krachtens 
Militair Gezag - met zekere beperking voor art. 17 _ Instructie 1904 (S. 10), valt echter dit 
dit ge,al zoncler belang - bij schrijven van argument - daargelaten nog de waarde 
1 Maart 1915, overgedragen aan den Cornman, daarvan in het algemeen - weg, daar de 
dant van het Interne_eringsdepot Amersfoort ,,onderdeelen", nu volkomen onbepaald zijn 
en Zeist, hetwelk gedeeltelijk ligt _ ondcr de en het geheel zou worden overgelaten aan het 

- gemecnte Soest. - goedvinden van den ,,bevelhebber'-', om een 
Die overdracht was gebaseerd op art. 17 commandant van welk onderdeel ook, voor het 

van de Instructie va,stgesteld bij IC B. van uitoefenen _van het militair gezag aan te wijzen. 
22 Januari 1904 (S. iO), gewjj_zigd 30 September Hier is op geenerlei wijze eene aanwijzing door 
1915 (S. 413) in vorband met art. 7 van de de Kroon of van wege de Kroon door den 
instructie voor stellingcommandanten enz., :Minister te construeeren, en zou aanwijzing door 
vastgesteld bij K. B. van 8 September 1909 den ,,bevelhebber", zuiver zijn delegatie van 
(S. 305), gowijzigd 1913 (S. 114 en 406), 1914 zijn gezag door dezen zelf. 
(S. 170 en 550). De gedaohtengang is daarbij Door Mr. van Wageningen, die delegatie van 
riaar ik vermoecl geweest als volgt. - het Militair Gezag door de aangewezenen_geoor-

Als bolast met het Militair Gezag,,zou de loofd acht, worclt daaronder ook gebracht,. de 
opperbevelnebber voomoemd, zijn ,,bevel- bevoegdheid in art. 10 van _de. Instructie 1904 
hebber" in den zin van art. 6 van de instructie (S. 10) - in verband met art. 16, van ,,o:vereen
-van 1904 (S. 10) en zou hij dus krachtens komstige" toepassing voor den staat van beleg 
art. 17 van die instructre de bevoegdheden - toegekend aan den ·,,bevelhebber". - Ik 
hebben van een ,,s1;ellingcommandant", dus meen ~en onrechte; ik zie in dat art. 10 slechts 
ook die van art. 7 van de instmctie voor stelling- uitgedrukt en wel ten overvloede, dat de ge"iags
commandanten van 1909 (S. 305), om de uit- drager zich bij de uitoefening van zijn gezag, 
oefening van het militair gezag geheel of gedeel- hulp en bijstand van anderen kan verzekeren, 
telijk over te dragen aan de over ,,onder- geenszins, dat hij het hem opgedra.gen militair 
deelen'' bevel voerende officieren. gezag, zelf, aan anderen zou kunnen over-

Ik passeer enkele dubia die wellicht hierbij dragen. In deze zaak wordt overigens op dat 
zouden kunnen rijzen, in verband met de art. 10 geen beroep gedaan ; het tweede lid van 
redactie van het tweede lid van art. 2 van de dat artikel, zou trouwens de mogelijkheid van 
instructie van 1904 (S. 10) en met de omstandig- zoodanig beroep, hier, waar het geldt het vast
heid, dat de gemeente Soest, blijkens bijlage I stellen van eene verordening, krachteI_1S art. 22 
behoorende bij het K. B. van 5 November der _ Wet van 1899, in elk geval uitsluiten. 
1913 (S. 406), behoort tot de stelling de Nieuwe Immers al zou in het eerste lid sprake kunnen 
Hollandsche Watedinie, maar vestig de aan- zijn van delegatie van gezag, clan zou toch 
dacht er op, dat ell' ,,onderdeelen" waarvan door het tweed13 lid, de door de Kroon of den 
sprake is, door art. 2 van de iustructie 1909 Minister aangewezen ,,bevelhebber", - belast 
(S. 305) zijn bepaald en wel als de deelen in blijven met het vaststellen van eene verorde
welke de stellingen in tijd van vrede door den ning als hier bedoeld. -
Minister van Oorlog kunnen warden verdeeld, De vraag is nu of zoodanige delegatie door 
waarbij men d_enke aan sector-,_groe_ps-_en vak- _den wettig aange"'.ezen drager van.het ,,m_ilitair 
commandanten, genoemd - ·in de ,,oorlogs- gezag", niet is in strijd met de-wet en dus voor 
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het geval dat ons thans bezig houdt, of aan de 
overdracht van het militair gezag, door den 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht aan 
den Commandant van . het Interneeringsdepot, 
door dezen laatste de bevoegdheid kon worden 
ontleend, tot het vaststellen van de toegepaste 
verordening. -

Art. 7 vari de Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) 
luidt: ,,het militair gezag, in deze wet bedoeld, 
wordt uitgeoefend door de autoriteiten, daartoe 
door Ons of van Onzentwege door Onzen 
Minister van Oorlog aangewezen". Die woorden 
zijn duidelijk en laten niet toe, dat anders dan 
bij Kon. Besluit of bij besluit van den Minister 
van Oorlog, wordt aangewezen de autoriteit 
die het bedoeld militair gezag zal uitoeferien. 
De redactie · is zoo positief, dat 'het reeds 
moeilijk zou zijn, ze anders te interpreteeren, 
indien_ bleek, dat de bedoeling inderdaad eene 
andere zou zijn geweest en dat men bedoeld 
had, -delegatie van de macht tot uitoefening 
van het Militair Gezag, door de daartoe krach
tens art. 7 der wet aangewezen autoriteiten, 
op onder hen gestelde militaire autoriteiten te 
veroorloven. Niet alleen echter is van zoo
danige bedoeling geene sprake,, doch nit de 
geschiedenis van bedoeld artikel blijkt m. i. 
duidelijk, dat de geldende tekst is gekozen, 
juist om zoodanige delegatie te verhinderen. 
In het oorspronkelijk Ontwerp 1890 ontbraken 
in het artikel (toen 9) de woorden ,,door Onzen 
Minister van Oorlog" en was de aanwijzing 
dus gedacht, als te geschieden door Hare 
Majes,teit de Koningin, of van Harentwege, 
hetwelk werd. toegelicht met de opmerlµng, 
dat niet in al de voorziene gevallen eene aan
wijzing bij Kon. Besluit kan worden gevorderd. 
Tegen die redactie werd in de 2° Kamer bezwaar 
gemaakt, juist in hoofdzaak omdat door 'de 
woorden ,,van Onzentwege" aan de militaire 
autoriteiten macht gegeven werd, haar ge·zag 
aan anderen op te dragen, waarvan ongewensch
te gevolgen w~rden voorzien .. Naar veler 
oordeel zou de aanwijzing moeten geschieden 
uitsluitend door de Kroon, waartegen echter 
door anderen - die overigens het geopperd 
bezwaar wel deelden - werd aangevoerd, dat 
de regeling dan te weinig soepel zou worden. 
Op dat standpunt stelde zich ook de Regeering 
bij de indiening van het Ontwerp 1898, waarin 
art. 7 gelijk was aan art. 9 van het vorig on twerp. 
In deze gedachtenwisseling blijft eenigszins op 
den achtergrond, dat ook bij aanwijzing uit
sluitend door de Kroon, de mogelijkheid niet is 
uitgesloten, dat subalterne officieren enz., voor 
de uitoefening van het militair gezag zouden 

kunnen worden aangewezen. De kenlijke ge-_ 
dachtengang van· de oppositie tegen de ont
worpen bepaling is echter, dat bij onbeperkte 
mogelijkheid van de delegatie door de aan
gewezen autoriteit, te gereeder het onge
w~nscht gevolg zich zou kunnen voordoen 
en dat in aanwijzing door de Kroon,' ook bij 

· overigens geheele vr(jheid van beweging, het 
bedoeld gevaar niet te duchten scheen. -

- Bij de behandeling van het Ontwerp 1898 
werden de bezwaren herhaald. Toegegeven 
·kan worden, dat ' ditmaal in den vorm nog 
meer naar voren kwam, dat het niet een begin
selbezwaar was tegen de bedoelde delegatie, 
doch vrees voor de gevolgen daarvan in de 
praktijk. Intusschen werd ook thans het 
bezwaar tegen·overdracht van het gezag door de 
,,aangewezen" autoriteit gehandhaafd. En om 
nu aan de gerezen bezwaren tegemoet te komen, 
komt de, Regeering bij de Memorie van Ant
woord met de mededeeling, dat het de bedoe
ling is, dat door de Koningin, of krachtens 
machtiging van Hoogstderzelve door. den 
Minister van Oo.rlog, de autoriteiten zullen 
worden aangewezen, door wie het militair 
gezag in dit ontwerp bedoeld zal worden uit
geoefend en om die bedoeling vast te leggen 
in de wet, wordt in verband hiermede dan de 
redactie van art. 7 gewijzigd in den zin zooals 
die thans luidt. 

Onder deze omstandigheden, acht ik de 
beteekenis en strekking van dat artikel, in de 
door mij bovenaangegeven zin werkelijk niet · 
twijfelachtig. Ik laat geheel buiten aanmer
king de rede van den Minister van Oorlog, 
bij de· open bare beraadslaging over art. 7 
gehouden, eensdeels omdat, al zou daaruit eene 
andere opvatting blijken, toch aan eene uit
lating bij het mondeling debat, minder waarde 
zou inoeten gehecht worden, dan. aan de 
schriftelijke gedachtenwisseling, anderdeels om- · 
dat nit de door den Minister gegeven voor
beelden van ,,overdracht van macht blijkt, 
dat de Minister niet zoo zeer dacht aan over
dracht van het opgedrongen ,,militair gezag", 
dan wel aan de mogelijkheid, om onder verant
woordelijkheid van den gezagsdrager, de voor
bereidende werkzaamheden aan de uitoefening 
van dat gezag verbonden, door anderen te doen 
verrichten, en bedoelde autoriteit bij de uit
oefening van dat gezag bij te staan. -:--- (Vgl. 
v. d. Hoeven, Wetgeving 1899 bij art. 7 der Wet 
van 23 Mei 1899, S. 128, bl. 79, verder Mr. H. 
v. Wageningen in diens bekende dissertatie 
bl. 9 vlg. anders, dan boven.) 

De toegepaste verordening is derhalve naar 
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mijne meening vastgesteld door eene autoriteit, 
die daartoe niet bevoegd · was en mist dan 
verbindende kracht. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot vernieti
ging van het bestreden en het daarbij bevestigd 
vonnis, voorzoover de qualificatie, de schuldig
verklaring van beklaagde daaraan. diens ver
oordeeling en de bepaling van de vervangende 
hechtenis'-.betreft en dat de Hooge Raad het 
als bewezen aangenomene niet strafbaar zal 
verklaren ·en den bekl.aagde zal ontslaan van 
alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie concl. adv.-gen.); 

0., dat bij het door het bestreden vonnis 
bevestigde vonnis t;n aanzien van beklaagde 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
dat hij omstreeks 4 October 1915 des namiddags 
omstreeks 3¼ uur op het grondgebied der 
gemeente Soest, alth11ns dichter dan 500 M. 
bij de uiterste atrastering van een der kampen 
van het Interneeringsdepot is gekomen, zulks 
terwijl hij daartoe uit den aard zijner betrek
king niet geroepen w2,s, hem dit niet door de 
bevoegde militaire autoriteiten was toegestaan 
en hij, beklaagde, evenmin zich bevond op een 
weg, waarop een. bord stond, waarop : ,,Geoor
loofde. toegangsweg tot de kampen" ; 

0., dat dit feit is gequalificeerd en deswege 
straf is opgelegd, als aan het hoofd van dit 
arrest 'is vermeld ; 

0., dat het eerste middel feitelijken grondslag 
mist, omdat de processen-verbaal der openbare 
terechtzittingen der Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 3 ,Tanuari en 2 Maart 1916, waarop requi

. rants zaak is behandeld, telkens ver!helden, dat 
,,door den beklaagde en den raadsman is geant
woord en het laatst gesproken", terwijl requi
rant voor den Kantonrechter niet door een 
raadsman was bijgestaan ; 

O., dat het derde middel blijkens de toelich
ting hierover klaagt, dat in het vonnis als 
bewijsmiddel zijn gebruikt slechts op gissing 
berustende oordeelvellingen van getmgen over 
de vraag waar op 4 October 1915 het midd_en
gedeelte van zekeren toegangsweg tot de 
kampen liep ·; 

dat middel echter is onjuist daar in het be
vestigde vonnis als getuigenverklaringen slechts 
voorkomen die der getuigen Abbenhuis en 
Mesman, die afzonderlijk doch eensluidend 

hebben opgegeven dat op genoemden datum 
requirant zich bevond op ,,ongeveer 35 M. bij 
de uiterste afrastering van een der kampen 
van het ,interneeringsdepot, terwijl hij zich 
niet bevond op een weg, waarop een bord stond, 
waarop ,,geoorloofde toegangsweg tot de 
kampen", welke verklaring niets inhoud t wat 
dien getuigen niet uit _eigen wetenschap en 
waarneming bekend kan zijn ; 

0. ambtshalve: 
dat in het bij het nestreden vonnis bevestigde 

vonnis zijn toegepast de artt. 18 en 24 der 
Verordening, vastgesteld voor de gemeente 
Soest door den Commandant van het Internee
ringsdepot te Amersfoort en in verband hier
mede de.artt. 22 en 43 der Wet van 23 Mei 1899 
(S. 128); 

dat in het hoofd van die Verordening .is ver
meld dat die Commandant het militair gezag 
in de gemeente Soest uitoefende als daartoe 
gemachtigd door den Generaal, Opperbevelheb
ber van Land- en Zeemacht ; 

dat dan ook, hoewel art. 7 der Wet van 1899 
bepaalt, dat het militair gezag, in die wet 
bedoeld, wordt uitgeoefend door de Autori
teiten, - aangewezen door de- Koningin of van 
Harentwege door den Minister van Oorlog, 
genoemde Commandant noch bij Kon. Besluit 
noch blijkens diens in. de stukken aanwezig 
schrijven door den Minister van Oorlog tot uit
oefening van bedoeld militair gezag, in de 
gemeente Soest is aangewezen ; 

dat echter de opperbevelhebber bij zijne in 
aischrift in de stukken aanwezige beschikking 
van 1 Maart 1915' het hem bij Kon. Besluit van 
27 Januari 1915 n°. 4 (Staatscourant van 
29 Januari 1915 n°. 24) toegewezen militair 
gezag over de gemeente Soest aan den Com
mandant van hat Interneeringsdepot te Amers
foort gedeeltelijk heeft overgedragen, ook voor
zoover betreft het vaststellen van gemeentelijke 
politieverordeningen, van welke 1,evoegdheid die 
commandant ten deze heeft gebruik gemaakt ; 

dat evenwel zoodanige overdracht van eene 
krachtens de wet verleend_e wetgevende macht 
ongeoorloofd is, tenzij zij op hare beurt mocht 
zijn geschied krachtens de wet, wat ten deze 
niet bet geval is ; 

dat dus de meergenoemde Commandant van 
het Interneeringsdepot niet op wettelijli:e wijze 
tot de uitoefening van de uit art. 22 der Wet 
van 1899 voortvloeiende wetgevende bevoegd
heid is aangewezen, zoodat hij niet bevoegd was 
de ten deze toegepaste verordening te maken 
en deze dus niet, verbindend is; 

dat, waar tegen het bewezen verklaarde _ fe\t 
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ook niet bij eenig ander wettelijk voorschrift 
straf is ·bedreigd, requirant van . alle rechts
vervolging moet worden ontslagen ; 

dat, waat het bestreden vonnis" op dezen 
grond moet worden vernietigd, een onderzoek 
van het tweede cassatiemiddel achterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het vonnis door de Arr;.Rechtbank 
te Utrecht op 13· JVIaart 1916 ·in deze zaak 
gewezen, behalve ten aanzien van de bevesti
ging van het vonnis van het Ka:ritongerecht te 
Amersfoort dd. 22 November 1915, voor zoover 
daarbij het den requirant ten laste gelegde en 
diens schuld daaraan 'wettig en overtuigend 
bewezen zijn: verklaard ; . 

En rechtdoende ten principale krachtens 
art. 105 R. 0. ; 

Vernietigthetlaatstgenoemde vonnis, behalve 
ten aanzien van bovenvermelde punten ; 

Verklaart het b·ewezen verklaarde feit niet 
strafbaar; 

Ontslaat requirant van alle rechtsvervolging 
te dien aanzien : · 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(Ned. Jur.) 

26 Jwii 1916. ARRES'.r van den Hoogen Raad. 
Art. 31 j0 • art. 1 Motor- en Rijwiel

reglement heeft blijkens de gekozen ruime 
be,;oordingen niet slechts die voorschriften 
op het oog, welke door de bestuurdors enz. 
V!1,n rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen 
zijnde, in acht zijn te nemen, doch ook 
dezulke, waaraan anderen zich met betrek
king tot die rij- en voei-tuigen hebben te 
houden, zoodat derhalve art. 2, 2°: toepas
sing mist,• wanneer ae bestuilrders van 
motorrijtuigen, rij- of voertuigen, ·tangs 
spoorstaven voortbewogen, inhalen. (An
ders Cone!. Adv:-Gen.) 

(Motor- en· Rijwielreglement artt. 2 en 31.) 

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

Raden : Mrs. S. Gratama, C. 0. Segers, 
,Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

A. de G. van den H., oud 50 jaren, aannemer, 
geboren te Haarlemmermeer en ·wonende te 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 
29 Maart 1916, waarl,ij in hooger bcroep, na 
·vernietiging van een vonnis der Arr.-Rechtbank 
aldaar van 22 October 1915 (N. J. 1916 bl. 648, 
Red.), de requirant "'cgens het aan zijn schuld 
den dood "an e-en antler te wijten hebben, met 
toepassing van art. 307 Sr., is veroordeeld tot 

hechtenis van veertien dagen (gepleit door Mr. 
L. van Gigh te Amsterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal ]\fr. 
Besier. 

·Bij het bestreden arrest is ·bewezen verklaard, 
dat beklaagde te Amsterdam in den namiddag 
van 29 Mei 1915 op den openbaren rijweg, den 
Overtoom, met een door hem bestnurd vier
wielig motorrijtuig, rijdende in de richting van 
den Am.stelveenschen weg, zeer roekeloos en 
onvoorzichtig zonder inachtneming der ·in 
dezen geboden voorzichtigheid, terwijl . een 
motorwagen met bijwagen van den gemeente
tram, gaande eveneens in de richting van den 
Amstelveenschen weg aim de halte Gerard
Brandtstraat op de rechterrails stilstond, dezen 
tramtrein aan de linkerzijd~ - derhalve op 
den linkerkant van dien ·openbaren rijweg -
met een flinke vaart is voorbijgereden, door 
welke wijze van rijden aan hem, beklaagde, het 
gezicht op personen, die, komende van de 
rechterzijde van den Overtoom, die straat 
vlak v66r dien tramtrein overstaken, benomen 
werd, en aldus rijdende den elfjarigen J. H. H., 
die komende van den rechterzijde den Overtoom 
overstak vlak v66r dien stilstaanden tramtrein, 
met zijn motorrijtuig heeft aangereden en over, 
reden met de in de bewezenverklaring omschre
ven voor dien knaap doodelijke gevolgen hier
van. Als schuldig aan ,,het aan zijn schuld 
den dood yan een antler te wijten hebben" is 
beklaagde voorts bij clit arrest veroordeeld. 

De veroorcleelde voerde hiertegen bij tijdig 
ingediende memorie twee en bij pleidooi ander
maal twee middelen van cassatie aan, van 
welke middelen de laatste drie, de vorm be
treffende, het eerst door mij worden behandeld, 

Het tweede midclel clan luidt: 
,,Schimding of verkeerde toepassing van 

artt. 211, 221, 239, 247 Sv. en 307 Sr., door de 
schuld van den requirant aan den dood van den 
6verreden knaap aan · te nemen zonder dt; 
gronden aan te geven, waarom dit overrijden 
bet gevolg zou zijn geweest van het door het 
Hof als bewezenaangenomen feit,dat de reques
trant de stilstaande tram met eene vaart van 
ongeveer 20 ICM. per uur en op een afstand 
van slechts 2 JVI. van dierr tramwagen aan de 
linkerzijde is voorbijgereden ; zoodat de beslis
sing omtrent het verband tusschen de aan den 
requirant ten laste gelegde handeling en het 
onheil niet voldoende met redenen is omkleed." 

Eigenlijk wordt in het arrest niet uitdrukke
lijk bewezen verklaard, dat requirants vaart 
ongeveer 20 ICM. per uur bedroeg en dat hij 
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slechts 2 M, van den 1;ram verwijderd is geble
. ven ; een en antler was clan ook nie~ ten laste 
gelegd bij de dagvaarding, die slechts van een 
,,flinke vaart" sprak. Juist is echter, .dat het 
Hof blijkens de laatste overweging van het 

_arrest deze omstandigheden als ,aststaande 
heeft n.angenomen en door deze_ overweging 

-met het redegevende voegwoord ,,toch" vast 
te haken aan de bewezenverklaring ze ook heeft 
doen medewerken als gronden ·van beklaagde's 
bewezen verklaarde roekeloosheid. ; 

Dat de schakeltusschen deze·omstaiidigheden 
-en het ongeval in hBt arrest zou ontbreken, 
.gelijk in het middel ·wordt gesteld, schijnt mij 
feitelijk ongegrond. Deze schakel toch kan 

. worden gevonden hi beklaagde's erkentenis, 
onder meer· inhoudende, dat het voorval plaats 
had in een ondeelbaa,r oogenblik en er geen 
mogelijkheid meer was, · de aanrijding te voor
_komen; dat hij zoodra hij den jongen zag, 
onmiddellijk heeft geremd, en de auto op een 
afstand van 5 a 10 M. van de plaats der aanrij
ding af- tot stilstand heeft gebracht, hetgeen 
wordt bevestigd door de verklarmg van getuige 
Land. - Had beklaagde aanmerkelijk lang
zamer of op· grooteren afstand van den tram 
gereden, dan had riatuur!ijk de weg van zijn 
auto <lien van den jongen gekruist op een oogen
blik, waarop dezo ·of de auto reeds voorbij was, 
of waarop althans door_remmen. ·en wederzijds 
nitwijken de aanrijding had kunnen worden 
voorkomen. Het oorzakelijk ver band tusschen 
bekiaagde's handeling en de aanrijding -:- we! 
te onderscheiden van <liens ,,schuld" hieraan, 
waarover nader - vindt dus in het arrest we! 
degelijk een grondslag. • · 

Bij pleidooi is nog in· het licht gesteld, dat 
de be_slissing omtrent dit oorzakelijke verband 
in het arrest geheel zou ontbreken, wat m. i. 
-eigenlijk een andere grief z·ou zijn dan de in het 
middel aangevoerde. Tot staving van deze 
grief is de aandacht er op gevestigd, dat de 
bewezenverklaring - die met de telastelegging 
geheel overeenstemt, zoodat de grief eigenlijk 
de toepassing van art. 307 op het ten laste 
gelegde en bewezenverklaarde betreft - wel 
bevat, dat beklaagde ,,aldus rijdende" den 
elfjarigen knaap heeft aangereden en over
reden, doch niet, dat de wijze, waarop beklaagde 
reed, de oorzaak der aanrijding is geweest. 
N aar Ictterlijke opvatting is dit juist. De uit
drukking. ,,aldus-rijdende"· kan echter worden 
opgevat en behoort m. i. te worden verstaan als 
,,door aldus te rijden"; Anders ware de .. voor
afgaande telasteleggirrg· en bewezenverk_laring 
van de door beklaagde naar· de. ~neenfug--van 

1916. 

den steller der dagvaarding en van het Hof bij 
het rijden gemaakte fouten en van de·omstandig
_heid, dat hem het gezicht op personen, die de 
straat vlak voor den tmmtrein overstaken, 
benomen was, -geheel doelloos. 

Het tweede middol kan dus noch zooals het 
bij memorie. is gesteld, noch zooals het bij 
pleidooi is toegelicht, leiden tot cassatie. 

Het derde micldel luiclt: 
. ,,Schending van a_rt. 221 Sv. in verband rnet 

de artt. 211, 216, 223, 239 en 247 van hetzelfde 
Wetboek en art. 307 Sr., doordien het Hof wet
tig en overtuigend bewezen acht het aan requi
rant · bij inleidende dagvaarding ten laste ge

.!egde feit, ondanks dat het arrest geen · enkel 
bewijsrniddel inhoudt voor de van de telaste
.legging deel uitmakende omstandigheid : dat 
door de wijze van rijden aan reqnirant het 

· gezicht op personen, die · komende van de 
rechterzijde van den Overtoom die straat vlak 
v66r den tramtrein overstaken, · benomen 
werd." 

Dit middel schijnt mij ,vederom feitelijk 
ongegrond. Het beweerdelijk ontbrekende be
wijs toch kan door het Hof zijn gevonden in de 
aanwijzingen, voortvloeiende uit beklaagde's 
erkentenis, dat plotseling vlak v66r den motor
wagen een jongen te·voorschijn kwam, ·en _nit de 
.verklaring van getuige de Rooij, die naast den 
beklaagde in de auto gezeten was, dat vanaf 
den voorkant van het motorrijtuig een jongen 
even te voorschijn kwam .. · De kracht dier aan
wijzingen kan in cassatie niet worden beoor
deeld. 

Ais vierde middel ·van cassatie is yo9r
gesteld: 

,,Sche~ding van art. 398 Sv. in verband met 
_de artt. 391' en -392 van hetzelfde Wetboek, 
doordien het arrest als bewijsmiddel bezigt de 
verklaring van_getuige Fijri van Draat: ,, ;,dat 
de auto reed met· flinke vaart, zooals gewoonlijk 
door auto's op den Overtoom gereden wordt" ", 
zijnde deze verklaring eene·bijzondere meening 
of gissing; bij redeneeririg ·opgemaakt." 
. Bij arresten van 16 Febri.tari 1914 (W. 9628) 
(N. J. 1914 bl. 759 Red.) en· 8 Juni 1914 
(W. 9663) (Ni J. 1914 bl. 950, Red.-) is door 
Uwen R~ad beslist, dat voor rechtstreeksche 
waarneming vatbaar is het -rijden ,,in voile 
vaart" of ,,in snelle vaart"·. Dit ~chijnt mij ook 
juist, wanneer onder het waargenomene maar 
wordt verstaan · de indruk, dien het ·rijden op 
den getuige_ rnaakte en dus uit diens verkla
ring niet rechtstreeks en -zonder meer bewijs 
wordt geput omtrent de snelheid. van dat· rijden·. 
In het.onderhavige ·geval ·heeft ·de getuige.aan 

23 
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haar mededeeling, dat de auto met flinke vaart j 

reed, toegevoegd : ,,zooals gewoonlijk door 
auto's op den Overtoom gereden wordt". 
Hieruit blijkt, dat zij . niets anders· bedoeld 
heeft, dan aan te geven, dat beklaagde's auto 
reed met dezelfde ,,flinke" vaart, die gewoonlijk 
daar ter plaatse bij auto's is op te merken. 
Dit is zeker voor waarneming vatbaar en kan 
dus voorwerp eener getuigcnverklaring zijn, 
ook zondcr dat daarbij - gelijk is gepleit -
bepaaldelijk behoeft te blijken, dat de getuige, 
die zich zoo uitdrukt, door omstandigheden 
bijzonder goed bekend is met de snelheid, 
waarmede auto's daar tcr plaM,se plegen te 
rijden. - Ook dit laatstc vormmiddel kan der
halve niet tot cassatie leidcn. 

Het eerste middel, hetwelk nu nag moet war
den behandeld, Itiidt: 

,,Schending door niet of verkeerde toepassing 
van art. 1 1°. der Wet van den 10 Febrµari 
1905 (S. 69) (Motor- en Rijwielwet) j0 • art. 1, 
2 2°. en 31 van het K. B. van 6 November 
1905 (S. 294) (Motor- en Rijwielreglement) ~n 
artt. 147 en 149 der Alg. Politieverordening der 
gemeente Amsterdam, door te beslissen, dat 
bij het inhalen van de Amsterdamsche ge
meentetram, als wordende voortbewogen langs 
spoorstaven, het voorschrift, aan bestuurders 
van motorrijtuigen gegeven, om naar links uit 
te wijken, bij het inhalen van motorrijtuigen, 
rijwielen en andere rij- of voertuigen, niet van 
toepassing is en integendeel in zoodanig geval 
door art. 147 der Alg._ Politieverordening der 
gemeente Amsterdam wordt voorgeschreven de 
tram aan de rechterzijde voorbij te gaan ; ten
gevolge van welke beslissing het links passeeren 
van de tram door den requestrant ten onrechte 
als eene roekelooze en onvoorzichtige handeling 
is gequalificeerd." 

Tot toeli9hting hiervan wordt in de memorie 
opgemer,kt, dat wel is waar volgens de artt. 1 
en 31 van het Motor- en Rijwielreglement de 
voorschriften da·arvan niet-toepasselijk zijn op 
rij- en voertuigen _die langs spoorstaven warden 
voortbewogen, doch dat niettemin deze voor
schriften toepasselijk blijven ten aanzien van 
zoodanige rij- en voertuigen. Deze opmerking 
schijnt mij juist en brengt mode, dat die voor
schriften onder meer art. 2 2°. wel toepassing 
doen missen op het inhalen van andere cvervoer
middelen door rij- en voertuigen, die langs 
spoorstaven warden voortbewogen - welke 
toepassing ook onmogelijk zou zijn - doch 
geenszins op het inhalen van dergelijke rij- en 
voertuigen door andere vervoermiddelen. De 
tegenovergestelde overwegingen van het arrest 

kan ik clan ook niet onderschrijven, doch niet
temin schijnt mij de beslissing juist, dat art. 2 2°. 
op het laatstgestelde, in dit geding zich voor
doende geval niet-toepasselijk is. Dit voor
schrift toch moet warden gelezen in verband 
met dat van art. 2 3°. en met dat van art. 3 30_, 
houdende dat ingehaald wordende vervoer
middelen naar rechts moeten uitwijken, voor 
zooveel door hem, die wenscht in te halen, de 
daartoe noodige rnimte anders niet beschik
baar zou zijn en het verlangen, dat nitgeweken 
worde, behoorlijk kenbaar gemaakt is. Deze 
rcgeling in haar geheel eischt een wederkeerig 
ruimte laten, voor het ingehaald wordende ver
voermiddel door uitwijken naar rechts, voor het 
inhalende door uitwijken naar links. Zij voor
ziet dus niet in het geval, dat eerstbedoeld ver
voermiddel niet uitwijken kan, omdat het op 
spoorstaven rijdt. Derhalve blijft ,,oar dit 
geval te Amsterdam geheel van kracht het voor
schrift van art. 147 Alg. Pol. Verorden., dat 
bestuurders van motorrjjtuigen op den operi-
baren weg rechts moeten houden, d.· w. z. den 
rechterkant van den weg moeten blijven. 
berijden. 

In de tweede plaats wordt nog in de memorie 
tot toelichting van dit micldel opgemerkt, dat 
art. -149 Alg. Pol. Verorden. uitdrukkelijk voor
schrijft, dat bestuurders van motorrijtnigen. 
verplicht zijn, bij het voorbijrijden van stil
staande tramwagens op zoodanigen afstand 
daarvan te bl:ijven, dat het ·in- en uitstappen 
der passagiers geen belemmering. ondervindt, 
wat alleen mogelijk zou zijn. wanneer bij het 
voorbijrijden door den bestuurder ,naar links 
wordt uitgeweken. Dit laatste sch~jnt mij 
onjuist : de bestuurder kan vaak ook rechts op 
behoorlijken afstand blijven of anders stoppen. 
Veeleer sch:ijnt ·art. 149 nit te gaan van de 
veronderstelling, dat links voorbijrijden in elk 
geval verboden is, daar toch aan die zijde 
voor de rechts in- _en uitstappende passagiers 
_geen be_lemmering te duchten is en dus het 
daar op eenigen afstand blijven voor het 
beoogcle doel geheel overbodig zou zijn. 

Ik vestig nog de aandacht er op, dat dit niet 
de eerste maal is, dat de :vraag, hoe te Amster
dam een auto een ingehaalden tram moet 
voorbijrijden, aan Uw oordeel :wordt onder
worpen. Bij arrest van 8 Juni 1914 toch werd 

. verworpen een niet door middelen gestaa~d 
beroep in cassatie van C. H. E. C. tegen een 
arrest van -het Gerechtshof te Amsterdam, 
waarbij beklaagde's verdediging werd verwor
pen op grand van de onvoorzichtigheid, ·gelegen 
in het links voorbijrijden van een juist in bewe-
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ging gaanden tram, zonder betlacht te zijn 
op verkeershindernissen en niet met zoo geringe 
vaart, dat op korten afstand kon worden 
gestopt. *) 

Ook dit middel kan tlerhalve niet tot cassa.tie 
leiden. 

Eene antlei'e vraag is echter, of - a.fgezicn 
van het bij tlit middel gesteltle - tlatgene wat 
is bewezen verklaard wel de voor toepassing 
van art. 307 Sr. vereischte gro,,e schulcl oplevert. 
Deze vraag is eene rechtsvraag, woals herhaal
delijk door Uwen Raad is beslist, nog laatstelijk 
bij arrest van 25 April 1.1. in de zaak van S. D., 
maar· eene, die toch op de grens ligt van het 
feitengebied, daar zij de waardeering der 
bewezen feiten betreft. En deze grens is door 
Uwen Raad niet steeds op dezelfde wijze getrok
ken. Bij arrest van 3 Febnrnri 1913 (W. 9459) 
(N. J. 1913 bl. 571, Red.) toch werd beshst, 
da_t het bewezen verklaarde verregaand roeke
loos en onbesuisd b.andelen van beklaagde 
een in cassatie te eerbiedigen oordeel van feite
lijken aard inhield, hetwelk de aanwezigheid 
van schulcl in den zin van art. 307 medebracht, 
<loch bij arrest van 31 Maart d. a. v. (W. 9486), 
dat 's Rechters oordeel, dat de gebleken r,0 Pke
loosheid en onvoorzichtigheid de schuld ople
verden van .art. 158 Sr., niet betrof het bewijs 
van eenig feit, doch 's Rechters rechtskundige 
opvatting van hetgeen was gebleken. Het 
laatste stantlpunt schijnt mij het juiste : de 
woortlen roekeloos en onvoorzichtig bevatten 
slechts een waardeeringsoordeel, geen feit. 

De vraag blijft dus, al bevat ook in het nu 
bestreden arrest de bewezenverklaring wederom 

*) Het Hof overwoog daarbij o. a. : 
0., tlat de beklaagde nog heeft aange\Toerd, 

dat de aan:rijding niet aan hem is te wijten, 
omdat hij, doordien hij bij het voorbijrijden 
van de tram ter hoogte van het vombalcon 
plotseling een wielrijcler voor langs die tram 
zag naderen, verplicht was zijn wagen naar 
links te wenden, teneinde dien wielrijder niet 
te overrijden en dat door die plotselinge wending 
de wagen op het trottoir is geloopen, doch dat 
zulks den beklaagde n..iet kan baten ; 

0. toch, dat eerstens de beklaagde, als boven 
gezegcl, door eene juiste gebruikmaking van zijn 
remmen, zijn wagen onmidclellijk had moeten 
stoppen, maar tweedens, gesteld al dat dit hem 
om de eene of andere reden niet mogolijk- was, 
hij ook dan niet verontschuldigd zou zijn, omda,t 
hij zichzelven in die ·toestand zou heb ben ge
bracht, door hoogst onvoorzichtig, op bedoelden 
tijd en plaats een juist in beweging gaande 
tram links voorbij te rijden, zonder er op 
-bedacht te zijn, dsi,t zich plotseling verkeers
hindernissen kunnen voordoen, en zonder dat 
zijn wagen een zoo geringe vaart had, dat hij op 
zeer korten afstand kon stoppen. 

de woorderi ,,zeer roekeloos en -onvoorzichtig, 
zoncler inachtneming van de in dezen geboden 
voorzichtigheid" of het bewezen verklaarde 
grove schuld oplevert. Het arrest beant
woordt haar bevestigend op deze gronden: 

,,dat het links houden door den bestuurder 
van een motorrijtuig niet onder alle omstandig
heden een 'roekelooze en onvoorzichtige daad 
is, <loch dat de bestuurder van een zoodanig 
rijtuig bij het rijden over het linkergedeelte van 
een rijweg en in het . bijzonder bij het links 
voorbijrijden van stilstaande tramwagens wel 
hoogst roekeloos en onvoorzichtig handelt, 
wanneer dat voorbijrijden van die tramwagens 
plaats vindt · met eene vaart van ongeveer 
20 K.M. per uur en op een afstand van slechts 
2 M. van die tramwagene af, daar deze de 
mogolijkheid moet voorzien: 1°. dat iemand 
v66r de stilstaande tram de straat zou over
steken ; 2°. dat die persoon met liet oog op het 
fert, dat de tram zich elk oogenblik in beweging 
kan stellen, · de tram vlug ]oopende zou pas
seeren; 30, dat die persoon, er op vertrouwende, 
dat alleen van rechts en niet van links· gevaar 
kan dreigen, alleen naar rechts zou uitzien." 

Mijn waardeeringsoordeel is anders. De 
fa,atste der door het Hof genoemde omstandig
heden, welke de b~stuurder zijns inziens moet 
voorzien, zou ik geheel willen uitschakelen. 
Wie een openbaren weg oversteekt moet steeds 
naar alle kanten uitzien, in het bijzonder 
zoodra hij een voorwerp, dat. zijn uitzicht be
lemmerde, voorbij is. En de ook door mij 
onderschreven oplossing der rechtsvraag, ho·e 
een ingehaalde tramwagen voorbijgereden 
behoort te worden, is niet zoo onbetwistbaar, 
dat voorbijgangers mogen vertrouwen, dat z1j 
ook steeds door bestuurders van voertuigen zal 
worden geeerbiedigd. - Ook de tweede der 
genoemde omstandigheden, · de mogelijkheid, 
dat de persoon, die de straat overstak, den: 
tramwagen vlug zou passeeren,•acht ik voor <lit 
geval niet van veel gewicht. De ruimte van 
2 M. toch, welke de beklaagde tusschen zijn 
auto en de tram heeft gelaten, gaf ·ook een vlug 
loopend persoon, die v66r den tram de straat 
overstak, nog wel gelegenheid, tijdig stil te 
staan of van koers te veranderen. En doze 
ruimte kon beklaagde - gelijk bij pleidooi 
terecht is opgemerkt - eenmaal links voorbij
rijdend, niet grooter hebben genomen, zonder 
geheel aan den linkerkant van den weg te 
geraken, wat ook al niet raadzaam was. - Voor 
de waardeering van het gebeurde komt het dus 
ten slotte vooral aan op de snelheid, waarmede 
beklaagde· reed. Deze snelheid (20 K.M. per 
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µur) acht ik niet z66 groot - immers niet 
grooter dan die van een tram in dezelfde 
straat - dat' ik daarin in verband met de 
andere bewezen omstandigheden - waartoe 
o. _a. niet behoort het nalaten van geluidseinen 
- grove schuld kan zien. Beklaagde had 
schuld, evenals trouwens het slachtoffor der 
aanrijding, doch naar mijne opvatting niet 
grove schuld. 

Door-op het bewezen verklaarde, voor zoover 
<lit vm1 feitelijken aard is, art. 307 Sr. toe to 
passen, heeft derhalve het bestre"den arrest 
aan <lit wetsvoorschrift eene verkeerde toepas
sing gegeven. En daar <lit bewezen verklaarde 
ook onder geen andere strafbepaling valt, con
cludeer ik, dat het arrest zal worden vernietigd, 
<loch alleen voor zoover · daarbij is verstaan, 
dat het beweo:ene oplevert : het aan zijn schuld 
den dood van e~n antler te wijten hebben en de 
beklaagde aan dit misdrijf schulclig verklaard 
en veroordeeld is, en dat deze alsnog van alle 
rechtsvervolging zal worden ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Geh_oord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
reg_uirant voorgesteld bij memorie: (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden arrest, overeenkom
stig het den requirant bij de inleidendedagvaar
ding ten laste gelegde bewezen is verklaard met 
zijne schuld daaraan : ,,dat hij te Amsterdam 
in den namiddag van 29 Mei 1915 op den open
baren rijweg den 0vertoom met een door hem 
bestuurd-vierwielig motorrijtuig, rijdende in de 
richting naar den Amstelveenschen weg, zeer 
roekeloos en onvoorzichtig zonder inachtneming 
van de in dezen geboden voorzichtigheid, terwijl 
een · motorwagen met bijwagen van den ge
meentetran,, gaande- eveneens in de richting 
naar den Amstelveenschen weg, aan de halte 
Gerard-Brandtstraat op · de rechterrails stil
stond, dezen tramtrein aan de linkerzijde -
derhalve op den linkerkant van dien openbaren 
rijweg - met een flinke vaart is voorbijgerec\en, 
door welke wijze van rijden aan hem beklaagde, 
het gezicht op personen, die komende van de 
rechterzijde van den. 0vertoom die straat vlak 
v66r dien tramtrein overstaken, benomen werd, 
en aldus rijdende den elfjarigen J. H. H., die, 
komende van de rechterzijde, den 0vertoom 
overstak vlak v66r dien stilstaanden tramtrein, 
met zijn motorrijtuig heeft aangereden en over
reden, waardoor bij dien jongen een schedel
breuk en verbrijzeling van een gedeelte der 

schors van de groote hersenen ter linkerzijde 
veroorzaakt is geworden, tengevolge van. welke 
verbrijzeling en daarmede gepaard gaande 
bloeding in en rondom de hersenen genoemde 
jongen eenige uren na de overrijding is over
leden; 

0., dat het Hof <lit. bewijs geleverd achtte 
door de in het arrest vermelde bewijsmiddelen, 
terwijl het dienaangaande nog overwoog : 
,,dat uit art. 147 van de Alg. Pol. Verorden. der 
gemeente Amsterdam volgt, dat door rijtuigen 
- ook motorrijtuigen - rechts behoort te 
worden gereden ; dat in dezen art. 2 van het 
Motor- en Rijwielreglement, dat voorschrijft 
dat bij het inhalen van voermigen links moet 
worden gehouden, hier niet van toepassing is; 
omdat een mot_orwagen van den" Amsterd2,m
schen gemeentetram, als wordende voortbewo
gen langs spoorstaven, volgens art. 1 van dat 
reglement niet is een motorrijtuig als bedoeld 
in dat reglement, terwijl de bepalingen van dat 
reglement betreffende de rij- of voertuigen, 
die geen motorrijtuigen zijn, krachtens art. 31 
van dat reglement niet van toepassing zijn op 
rij- en voertuigen, welke langs spoorstaven 
worden voortbewogen ; dat het links houden 
door den bestuurder van een motorrijtuig niet 
onder alle omstandigheden een ro_ekelooze en 
onvoorzichtige daad is, doch dat de bestuurder 
van een zoodanig rijtuig bij het rijden over het 
linkergedeelte van een rijweg en in het bijzonder 
bij het links voorbijrijden van stilstaande tram
wagens wel hoogst roekeloos en onvoorzichtig 
handelt, wanneer dat voorbijrijden van : die 
tramwagens plaats vindt met een vaart van 
ongeveer 20 ICM. per uur en op een afstand van 
slechts 2 M. van die tramwagens af, daar deze 
de mogelijkheid moet voorzien: 1°. dat iemand 
v66r den stilstaanden tram de straat zou over
steken ; 2°. dat die persoon met het oog op het 
feit, dat de tram zich elk oogenblik in _beweging 
kan zetten den tram vlug loopende zou pas
seeren; 3°. dat die persoon, er op vertrouwende 
dat alleen van rechts en niet van links gevaar 
kan dreigen, alleen naar rechts zou uitzien" ; 

0., dat het bewezen verklaarde vervolgens 
is gequalificeerd en de requirant deswege tot 
straf is veroordeeld, gelijk hiervoren is ver
meld; 

0., dat tot ondersteuning van het tweede 
middel, hetwelk als ,den vorm betreffende 
evenals het derde en vierde middel v66r het 
eerste moet worden onderzocht, is aangevoerd, 
dat - al is het Hof van oordeel,_ dat requirant 
door te rijden, gelijk het als bewezen aannam, 
roekeloos en onvoorzichtig heeft gehandeld -
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daardoor_ nog niet is bewezen, dat de bij dag
vaarding bedoelde knaap tengevolge van die 
handeling is overreden, zijnde toch de snelheid, 
waarmed~ de requestrant heeft gereden, en de 
afstand,_ waarop hij van den tramwagen zich 
heeft voortbewogen, in dit geval zonder eenigen 
invloed op het ongeluk geweest, vermits de 
knaap vlak v66r den tramwagen om den weg 
van de auto heeft gekruist, zoodat hij in elk 
geval zou zijn aangereden, ook al was met 
nog minder snelheid en op iets verderen afstand 
van den tramwagen gereden; 

0. daaromtrent: 
dat het Hof hct bewijs, dat de aan- en over

rijding van den knaap, die v66r den stilstaanden 
_tramtrein den weg naar links overstak, te wijten 
is geweest aan het feit, dat requirant onder de 
bij de dagvaarding yermelde omstandigheden 
roekeloos en onvoorzichtig - immers met een 
vaart van ± 20 K.M. per uur en op een afstand 
van slechts 2 M. aan den linkerkant dien tram
treLn is voo_rbijgereden, onder meer heeft geput 
uit de in het arrest opgenomen verklaringen : 
a. van den requirant : dat, toen hij, den stil
staanden tram op een afstand van enkele 
meters links voorbijreed, plotseling van vlak 
v66r den motorwagen een jongen te voorschijn 
kwam, welken hij te voren niet had zien aan
komen; dat deze jongen, welke nog even 
aarzelde, oogenblikkelijk daarop door de door 
hem bestuurde auto werd aangereden en over-

, reden ; dat dit voorval plaats had in een ondeel
baar oogenblik en er geen mogel:ijkheid meer was 
een aanrijding te voorkomen ; dat hij, zoodra 
hij den jongen zag, onmiddellijk heeft geremd 
en de auto op,een afst,and van 5 a 10 iVI. van de 
plaats der aanr:ijding af heeft tot staan gebracht ; 
b. van den g"etuige Land : dat hij zag, dat een 
jongen springend en huppelend van de rechter
zijde van den 0vertoon kwam en vlak voor een 
stilstaanden motorwagen van den tram overstak; 
dat op dat oogenblik een auto kwain van de 
richting van de Nassaukade, rijdende op de 
linkerhelft van den rijweg, welke auto ge
noemden stilstaanclen tram links passeerde ; 
dat die jongen oogenblikkel:ijk daarop door 
genoemde auto is aangereden en overrederi, 
waarna de bestuurder der auto onmiddellijk 
remde en de wagen op 5 a 10 M. afstand van 
de plaats der aanrijding stilstond ; 

dat het Hof op grond hiervan heeft kurinen 
aannenien dat de aaririjding bij eene andere of 
minder snelle wijze om den tram· voorbij te 
rijden v~rmeden had kunnen worde,;_ en aan 
die yerklaringen derhalve aanwijzingen konderi 
worden ontleend voor de omstandigheid, 'dat 

de oorzaak der aanr:ijding is geweest requirants 
meergemelde onvoorzichtige wijze · van r:ijden, 
waardoor hem het gezicht ·op personen die, 
komende van de rechterzijde, v66r den tram
trein . de straat overstaken, werd benomen, 
terwilde redenen, welke het Hof tot deze be-
siissing leidden, niet in het arrest behoefden 
te worden vermeld ; 

dat bij pleidooi nu nog wel is betoogd, dat eene 
beslissing omtrent het oorzakelijk verband tus-
schen requirants voorzegde wijze van rijden en 
de aanr:ijding eigenl:ijk geheel in het arrest niet 
zou voorkomen, doch aan deze griei de feitel:ijke_ 
grondsfag ontbreekt, vermits hot Hof - over
eenkomstig de telastelegging als bewezen aan. 
nemende, dat requirant ,,aldus rijdende" 
J. H. H. heeft aangereden en overreq.en ; daar
mede kennelijk ook heeft uitgemaakt, dat dit 
aan- en overrijden in de bedoelde wijze van 
rijden z:ijn oorzaak vond _: 

dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
_0., dat_ het derde en vierde middel evenmin 

kunnen opgaan ; 
het derde niet, wijl het Hof in de reeds 

genoemde · verklaring van den requirant, dat, 
terwijl hij den stilstaanden train ais voorzegd 
voorbijreed, ,,plotseling van vlak v66r den
motorwagen een jongen te voorschijn kwam", 
en in de_ mede in het arrest opgenomen verkla
ring van den getuige de Roo:ij, dat hij, naast 
den requirant. in de auto gezeten, bij het 
voorbijrijden van den tramtrein zag, ,,dat 
vanaf den -voorkant van den motorwagen eeri 
jongen even te voorschijn kwam", aanwijzingen 
voor de in het middel bedoelde omstandigheid 
heeft kunnen putten on de vraag; of het zulks 
terecht deed, aan het oordeel van den rechter 
in cassatie is onttrokken ; 

en het vierde nict, wijl noch Jn de mede
cleeling, dat reguirants auto ,,roed met eene 
flinke vaatt", nooh in die, dat ,,gewoonlijk" 
met "dusdimige vaart ,,door aut.o's op cl,m 
0vertoom geroden wordt" - beicle dee! uit
makende van de als bewijsmiddel gediend 
hebbende verklaring der getuige F~jn van 
Draat - iets voorkomt, wat niet voor zintuige
lijke waarneming vatbaar zou zijn ; 

0., dat in het eerste middel in de memoric 
op de navolgonde gronden is aangedrongen: 

a. dat de in het arrest aangehaalde artt. 1 en 
31 van het Motor- en Rijwielreglem·ent slechts 
deze beteekenis hebben, dat dit regloment geen 
voorschriften geeft aan bestuurders van motor-_ 
rijtuigen, die langs spoors ta ven word en voort
bewogen, doch niet de bedoeling hebben het 
voorschrift van art. 2, 2°. van dat Reglement 
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niet toepasselijk te verklaren op de wijze, 
waarop een voorbijrijdend motorrijtuig een tram 
heeft te passeeren; b. dat art. 147 der Alg. Pol. 
Verorden. van Amsterdam wel voorschrijft dat 
de bestuurder van een motorrijtuig verplicht 
is op den openbaren weg rechts te houden, doch 
daaraan de beperking toevoegt, onverminderd 
het bepaalde bij het Motor- en Rijwielreglement, 
waarin eene aanwijzing ligt opgesloten om een 
tram bij het inhalen aan de linkerzijde voorbij 
te rijden en niet aan de rechterzijde, daar dit 
tengevolge van het in- en uitstappen van 
passagiers gevaar oplevert; c. dat art. 149 
dier verordening uitdrukkelijk voorschrijft, dat 
bestuurders van motorrijtuigen verplicht zijn 
bij het voorbijrijden van stilstaande tramwagens 
op zoodanigen afstand daarvan te blijven, dat 
_het in- en uitstappen van passagiers geen belem
mering ondervindt, wat alleen mogelijk is 
wanneer bij het voorbijrijden door den best,uur
der naar Jinks wordt uitgewekcn; 

0. ad a.: 
dat art. 31, in verband met art. 1 van het 

Motor- en Rijwielreglement - de toepasselijk
heid der bepalingen van dat reglement betref- · 
fende rij- en voertuigen, geen motorrijtuigen 
zijnde, ten aanzien van rij- of voertuigen, wolke 
langs spoorstaven worden voortbewogen, uit
sluitend - daarbij bljjkens de gekozen ruime 
bewoordingen niet sleohts die voors.ohriften 
op het oog heoft, welke door de bestuuri:le1s, 
eigenaars of houders dier rij- en voertuigen 
in acht zijn te nemen, doch ook dezulken, 
·waaraan anderen zich met betrekking tot _die
rij- en voertuigen hebben te houden; 

dat derhalve ook de bepaling van art. 2, 2°., 
dat bestuurders van·motorrijtuigen en rijwielen 
bij het inhalen van motorrijtuigen, rijwielen en 
andere rij- of voertuigen verplicht zijn op de 
wegen met hunne rijtuigen of rijwielen naar 
links uit te wijken, toepassing mist, wanneer zij 
rij- of voertuigen, langs spoorsta ven voort
bewogen, inhalen.; 

ad b. : dat het aan de rechterzijde voorbij
rijdon van een tram geenszins altijd gevaar 
behoeft op te leveren, indien maar met matige 
vaart wordt gereden en het motorrijtuig op 
zoodanigen afstand van de tram blijft, dat het 
in- en uitstappen van passagiers geen belemme
ring ondervindt ; 

en ad c. : dat bij uitwijken naar Jinks belem
mering der aan de rechterzijde in- en uitstap
pende passagiers geheel is uitgesloten en het 
voorschrift, dat een motorrijtuig bij het voorbij
rijden van stilstaande tramwagens op een be
hoorl\jken afstand daarvan moet blijven, cler-

halve uitgaat van de veronderstelling, dat 
overeenkomstig het voorschrift van art. 147 
rechts worclt gehouden ; ' 

dat art. 149 overigens door het Hof niet is 
toegepast en clus ook niet kan zijn geschonden ; 

0., d'.3-t alzoo .ook het eerste middel niet tot 
. cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

26 Jimi 1916. ARREST van den Hoogeri Raad. 
Verbeurdverklaring en bevel tot vernie

tiging van een in beslag genornen geoor
loofcl jachttuig (i. c. geweer) bij overtre
ding- van art. l5bis der Jachtwet is in 
strijd met de artt. 45 en 4 7 dier wet en 

, art. 219 SL 

( J achtwet artt. 15bi.s en 45.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. Hesse, H. M. A. 
Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

D. van V., oud 29 jaar, arbeider, thans 
militair bij de vestingartillerie te Groenekan, 
geboren te Soest, wonende te Hilversum, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht van den 3. April 
1916, houdende bekrachtiging na verzet van 
een bij verstek gewezen vonnis dier Rec,htbank 
van den 21 Februari 1916, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een vonnis van den Kanton
rechter aldaar van den 31 December 1915, 
houdende bekrachtiging na verzet van een 
bij vorstek gewezen vonnis van dien Kanton
rechter van den 5 November 1915, bij hetwelk 
de requirant wegens het door midclel van kunst
licht wild en schadelijk gedierte opsporen, met 
toepassing van de artt. 15bis, 4lbis, 45d en e, 
47 en 59 der Jagtwet, 10 en 11 der Wet van 
15 April 1886 (S. 64), 214, 264 eri 219 Sv. is 
veroordeeld tot hochtenis van zeven dagen, met 
ve'rbeurdverklaring en bevel tot vernietiging 
van het in beslag genomen gewoer. 

Conclusie van den Advocaat,-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

De requirant is schuldig vorklaard aan : 
,,het door middel van kunstlicht wild en schade
lijk gedierte opsporen" en veroordeelcl tot 
hechtenisstraf met verbeurdverklaring en bevel 
tot vernieling van het in beslag genomen geweer, 
waarmede hij zich in jagende houding in het 
veld had bevonden, torwijl zijn mede-beklaagde 
door middel van een brandende lantaarn het 
veld verlichtte. 

Die verbenrdverklaring en dat bevel tot ver-
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nieliilg zijn echter niet op de wet gegrond. 
Immers krachtens art. 45 (d. en e.) der Jachtwet, 
zooals dat luidt door de Wet van 14 Juli 1904 
(S. 148) is bij overtreding ·van art. 15bis, de 
verbeurdverklaring bedreigd van voorwerpen 
gebruikt voor het verschaffen van kunstlicht 
en van het wild of schadelijk gedierte in bezit 
van een overtreder gevonden. Geenszins echter 
van een geweer, dat daarbij mocht zijn gedragen 
en daar dit is een in het algemeen geoorloofd 
jachttuig, kon ook de verniehng daarvan niet 
worden gelast op grond van art. 47 der Jacht
wet en evenmin op grond van art. 219 Sv., 
daar de· term en van het tweed.e lid van da t 
artikel hier, waar het op ongeoorloofde wijze 
opsporen van wild betreft, niet toepasselijk 
kunnen zijn. W egens schending van de 
genoemde artikelen in verband met art. 214 Sv., 
zal de uitspraak in dH opzicht niet in stand 
kunnen blijven. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het vonnis waartegen beroep, voor zoover 
dit betrekking heeft op de verbeurdverklaring 
van het in beslag genomen geweer en op het 
bevel tot vernieling daarvan, alsmede van het 
bij verstek gewezen vonnis der Rechtbank en 
van de beide vonnissen van den Kantonrechter 
op die punten en dat de teruggave van het 
geweer zal worden gelast aan den requirant, 
na verloop van acht dagen na uitspraak van 
Uw arrest ; overigens tot verwerping van het 
be~oep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

0., dat noch bij de aanteekening van het 
beroep, noch later door of van wege den requi
rant eenige gronden voor dat beroep zijn aan
gevoerd; 

0. echter ambtshalve : 
dat in het bij verstek gewezen vonnis des 

Kantonrechters ten onrechte de verbeurd
verklaring van het in beslag genomen geweer 
is uitgesproken en de vernietiging daarvan is 
gelast, daar art. 45 der Jagtwet bij overtreding 
van art. 15bis wel de verbeurdverklaring der 
voorwerpen, gebruikt voor het verschaffen van 
kunstlight, zoomede van het in het bezit van 
den dader gevonden wild en schadelijk gedierte, 
doch niet van het in zijn bezit gevonden 
geoorloofd jachttuig voorschrijft, terw,jl art. 47 
ook slechts de vernieling der in besfag genomen 
of later uitgeleverde niet geoorloofde jachttuigen 
en der voorwerpen, bedoeld in art. 45d gelast ; 

dat - waar het hier nict betrof eenig voor-

werp, vervaardigd, geschikt gemaakt of gediend 
hebbende tot het plegen van een strafbaar 
feit - ook aan art. 219 Sv. het recht niet kon 
worden ontleend de vernietiging van gemeld 
,geweer te ge!asten ; 

0., dat de Kantonrechter door deze beslissing 
derhalve de voormelde artt. 45 en 4 7 ller 
Jagtwet, en 219, in verband met art. 214 Sv., 
en de Re3htbank - door bij het bestreden 
vonnis haar vonnis van 21 Februari 1916, waar
bij het na verzet gewezen vonnis des Kanton
rechters, houdende bekrachtiging van diens bij 
verstek gegeven uitspraak, in hooger beroep 
bij verstek wercl bevestigd, in zijn geheel te 
bekrachtigen, in stede van het op de voormelcle 
punten te vemietigen diezelfde artikelen in 
verband met art. 267 Sv. heeft geschonclen ; 

Vern'ietigt het vonnis dor Arr.-Rechtbank 
te Utrecht, op 3 April 1916 in deze zaak 
gewezen, <loch alleen voor zoover ·daarbij ook 
ten aanzien der uitgeEproken verbeurdverkla
ring en bevolen vernieling haar bij verstek 
gewezen vonnis van 21 Februari 1916 is be
krach tigd ; 

En te <lien opzichte rechtdoende teri prin
cipale krachtens art. 105 R. 0. : 

Vemietigt mede op die punten voorzegd 
vonnis der Rechtbank van den 21 Februari 
1916 en de vonnissen, door den Kantonrechter 
te Utrecht op 5 November en 3'i December 
1915 in deze zaak gewezen; 

Beveelt dat het als stuk van overtuiging 
gediend hebbend geweer na verloop van acht 
dagen na de uitspraak van dit arrest zal worclen 
teruggegeven aan den requirant; 

Verwerpt overigens het beroep. (Ned. Jur.) 

26 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
In de onderhavige gemeenteverordening 

wordt aan den Burgemeester niet een deel 
der wetgevende bevoegdheid van den Raad 
overgeclragen, doch hem alleen de bevoegd
heid toegekend tot het geven van dispen
satie van een bepaling, welke de Raad 
niet onvoorwaardelijk wenscht te zien 
gehanclhaafd, zoodut hier sprake is van 
uitvoering eener gemeenteverordening, 
welke uitvoering, daar de verordening be
treft de herbergen en tapperijen, krachtens 
art. 1 188 der Gemeentewet tot de taak des 
Burgemeesters behoort. 

(Gemeentewet art. 188.) 

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

Raden: Mrs. H. Hesse, &. M. A. Sa1•elherg, 
Jhr. Rh. Feith en Di. L. E. V1ss(lr. 
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L. K'., oud 44 jaar, geboren en wonende t'e 
Pe1nis, vergunninghouder, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtba:ilk te 
Rotterdam van ·4 April 1916, waarbij hij, na 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht aldaar dd: 8 Februari 1916, als schuldig 
aan het ,, te Pernis een lokaliteit, waarvoor door 
B. en W. vergunning is verleend, des Zondag
namiddags na zes uur niet gesloten hebben", 
onder toepassing der artt. 22 en 23 de, Alg. 
Pol. Verorden. der gem"eente Pernis, laatstelijk 
gewijzigd den 12 November 1915 en afgekondigd 
den 30 November 1915, de artt. 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van f 1 en een 
dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bii tijdig ingediende memorie is als CD,Ssatie
middel gesteld : ,,Schending van de artt. 135, 
179a en 188 der Wet regelende de samenstelling 
enz. der Gemeentebesturen." Requirant is 
nl. van oordeel dat artt. 22 en 23 der Alg. Pol. 
Verorden. van Pernis rechtskracht missen, 
aangezTe~ die in strijd zouden zijn met de 
aangehaalde artikelen der Gemeentewet. Be
doeld art. 22 voor zoover in cleze zaak van 
belang luidt: ,,de lokaliteiten waarvoor door 
Burgemeeste, en Wethouders vergunning of 
verlof is verleend, moeteu· op Zon- en foestdagen 
geslotep. zijn van des voormicldags 9 tot des 
namicldags 4 ure en gesloten worclen des namid
clags ten 6 .ure" en in art. 23- worclt bepaald; 
,,in bijzondere gevallen kan de Burgemeester 
tijdelijk een later sluitingsuur dan in art. 21 
bepaald is, alsmede afwijking van het voor de 
sluiting bepaalde, toestaan". - De verwijzing 
naar art. 21 is blijkbaar een clruk- of schrijffout, 
in plaats claarv3Jll leze men art. 22. -

Requirant meent, dat art. 23 aan den Burge
meester de bevoegclheicl geeft, geheel , naar 
eigen willekeur en inzicht het openings- of slui
tingsm:ir te bepalen ; voorts is hij van oorcleel, 
dat, indien claarbij aan uitvoering· der verorde
ning ·ware te denken, dan nog krachtens art. 
179a, die uitvoedng ware · op te dragen aan 
Burge1neester en W ethouclers. 

De bevoegdheicl aan den Burgemeester bij 
art. 23 verleend, clraagt juist door het tijdelijke 
en de beperking -tot bizondere gevalleri ·geheel 
het karakter van eene bevoegdheicl tot dispen
satie voor die: gevallen waarin de Raad zijne 
verordening niet zou wenschen gehandhaafcl te 
zien, doch die in het algemeeli niet a priori zijn 
nit te zonderen. Dit geldt dunkt mij ook, voor 
zoover de.' afwijking van het voor de sluiting 

bepaalde betreft, daar onder het toestaan 
daarvan, bezwaarlijk iets anders kan worclen 
verstaan dan dat de Burgemeester verlof -kan 
verleenen, de bedoelde lokaliteiten vroeger clan 
in art. 22 hepaald is open te stellen. [Men vgL 
arrest H. R. 18 Januari 1897 (W. 6918), 10 Mei 
1897 (W. 6972), 18 Mei 1896 (W. 6810) en 
14 December 1896 (W. 6905).] " 

Dat, waar het geldt de politie over· de her
bergen, het verleerien van de becloelde toestem
ming aan deri Burgeineester is opgedragen, 
is geheel in overeenstemming met de jurispru
dentie van den Hoogen Raad. [Vgl. arrest 
H. R. 23 Januari 1911 (W. 9137) en laatstelijk 
arrest 25 April 1916 n°. 24496 (N. J. 1916· 
bi. 806, Reel. l.] 

Mijne conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· 

Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memoric, luidende , 
(zie cone!. adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant bewezen is verklaard : dat hij 
te Pernis op Zondag 26 December 1915 des 
namidclags omtreeks 7 uur de door hem in 
pand n°. 60-aan den Heijschendijk gehouden 
herberg, zijnde een lokaliteit, waarvoor door 
B. en W. eene vergunning is verleend en wellrn 
op dat oogenblik door hem l eheerd werd; heeft 
geopencl gehad, zijnde alstoen eenige bezoekers 
daarin aangetroffen ; · 

0., dat dit feit is gequalificeerd en aan 
reqnirant daarvoor straf is opgelegd; gelijk aan 
het hoofd van dit arrest is vermeld, terwijl de 
toegepaste artikelen cler Politieverorclening van 
Pernis, - voor zooverre ten deze van belang, 

- luiden als volgt : 
Art. 22, al. 1 en 2 : 
,,De logementen, herbergen, tapperijen - en 

clergelijke voor het publiek openstaancle plaat
sen, moe_ten, behoudens de bepaling· van het 
volgend artikel, gesloten zijn en blijven van 
primo Octoler tot en met· ultimo Maart, van des 
a,onds 10 tot des morgens 6 nre, en gedurende 
de overige maanden vari"des avonds.10 ure tot 
na zonsopgang. ,,, 

,,De lokaliteiten, waarvoor door' B. en W. 
vergurining ..... is verleen.d, moeten op Zou
en feestdagen gesloten zijn van des voormid
dags 9 tot des namiddags -4 ure en gesloten 
worden des namiddags ten 6 ure_;, · 

Art .. 23: 
,,In bijzondere gevallen kan de Burgemeester 
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tijdelijk een later sluitingsuur dan in art. 22 
(de tekst der verordening noemt art_. 21, doch 
dit is klaarblijkelijk een drukfout v'oor art. 22) 
bepaald is, alsmede afw~jking van het voor-de 
sluiting op Zondag _bepaalde, toestaan." ; 

0., dat nu in de toelichting tot het cassatie
middel wordt betoogd, dat art. 23 voornoemd 
verbindende kracht mist, omdat daarbij ao,n het 
willekeurig inzicht van den Burgemeester wordt 
overgelaten een later sluitingsuur en afwijking 
van het omtrent sluiting op Zondag bepaalde 
toe te staan, waardoor een deel der verordenende 
bevoegdheid van den Gemeenteraad aan 'hem 
wordt overgedragen, hetgeen verder strekt 
clan de in art. 188 der Gemeentewet aan dien 
ambtenaar toegekende macht, terwijl onver
bindbaarheid van art. 23 hetzelfde moet mede
brengen voor art. 22, hetwelk met het eerst
genoemde artikel in ·onverbrekelijk verband 
staat; 

0. te dien aanzien : 

voor de lichting der militie van 1917 \vordt 
geopend op Maaii.dag 31 Juli HllG. · 

2°. De regeling van al hetgeen ingevolge 
~rt. 5 der wet van 27 Mei 1916 (Sta 1tsblad n°. · 
·J06) ·moet word~n verrieht, geschiedt 1 '.oor 
Onzen Minister van Oorlog, in overlog, VO- · 

woveel noodig, met Onzen Minister van Marine 
Jll Onzen Minister van Bi~nenlandsche Zaken. 

Voor zoover het echter onderwerpen betrcft, 
·.lio moeten worden geacht uitsluitend te be
l1voren tot het gebied ·van het Departement 
v:111 Marine, geschiedt de regaling door Onzen · 
Minister van Marine. 

Onze Ministers va,n Oorlog, ·van Marine e~
v 1n Binnenlandsche Zaken zijn, ieder zooveel 
l1Jm betreft, belast met de uitvoering van dit 
l1esluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

· 's-Gravenhage, den 27sten Juni 1916. 
WILHELMINA. 

, I 1e Jli inister van Oorlog, BosB00111. 
L>e Minister van Marine, J. J. RallIBONNET. 
Oe Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT v: _D. LINDEN. 
( Uitgeg. 30 Juni 1916.) 

28 Juni 1916. BESLUIT, hoU:dende bepaling· 
van het tijdstip van in werking treden van 
de wet van 24 Jupi 1916 (Staats,blad n°. 
296). s. 313. 

Bepa~ld op l ;Juli 1916. · 

dat, waar art. 23 den Burgemeester slechts 
aanwijst · om in bijzondere gevallen het in het 
daaraan voorafgaand artikel vastgestelde slui
tingsuur later te stellen en van de tijden gedu
rende wclke de vergunningslokaliteiten op 
Zondag gesloten ·moeten zijn, afwijking toe te 
staan, dit wil zcggen deze te bekorten, hem 
daarbij niet wordt ovcrgedragen .een deel der 
wetgevende bevoegdheid van den Gemeente- -· 
raad, doch alleen de b_evoegdheid wordt toege
li:end tot het geven van dispensatie van eene 
bepaling, welke de Raad niet onvoorwaardelijk 
wenscht te zien gehandhaafd ·; 

· 28 Juni 1916. BESLUIT, naar aauleiding van 
bet Koninklijk besluit van 12 Februari. 
1916 (Staats.biad ~0 • 67). s.· 314. dat het hier dus betreft de uitvoering eener 

Gemeenteverordening be_treffende de herbergen 
en tapperijen, welke uitvoering krachtens 
art. 188 der Gemeentewet tot de taak des 
Burgemeesters behoort ; 

dat het cassatierriiddel dus ongegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (Ned. J ur.) 

27 ·Juni 1916. BESLUIT, tot het treffen· van 
· bijzondere maatregelen met betrekking tot 

de lichting der militie van 1917. S. 312. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Oorlog, Onzen Minister 
van Marine en Onzen Minister van Staat, 
Minister· van Binnenlandsche Zaken van 
24 Juni 1916, Kabinet,- Litt. F 88 ; 

- Gezien de artt. 2 en 5 der Wet van 27 Mei 
1916 (Staatsblad n°. 206) ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
- 1°. De tweede zitting van den militieraad 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien· Ons besluit van ·12 Februari 1906 

(Staatsblad n°. 67} tot overbrenging van de 
zorg voor de iiitvoering van ·eenige wett-en en 
Koninklijke besluiten van het Departement van 
Financien naar dat van Waterstaat; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat en van Onzen Minister van Finan

: cien van-den 25 Februari 1906, n°. 689; Afdee
: ling Arbeidersverzekering, en van den 25 Fe
. bruari 1916, n°. 25, afdceling Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
a Maart 1916, n°. 35) ;· 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Minis, 
ter van Waterstaat van den 26 Juni 1916 n°. 

: 1827, afdeeling Arbeiclersverzekcring, en van 
Onzen Minister van Financi~n van den 27 J uni 
1916 afcleeling Kabinet· n°. 25 ; 

Hebben g~edgevonden en verstaan : 
-met ingang van ·bet tijdstip, waarop in wer-· 

i king treedt de wet tcit wettelijke voorzieil.ing 
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naar aanleiding var> het Koninklijk besluit van 
12 Februari 1916 (Staatsblad n°. 67), te bepalen: 

Art. 1. Alie bevoegdheden en verpliohtingen, 
onderwerpen betreffende, wolke ingevolge Ons 
besluit van 12 Februari 1906 (Staatsblad n°. 67), 
tot den werkkring van Onzen Minister van 
Waterstaat behooren en bij bestaande algemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van .Financien zijn opgeclragen, gaan over op 
Onzen Minister van Waterstaat. 

2. Alie verpliohtingen, cle in artikel 1 _bedoelde 
onderwerpen _betreffende, welke bij bestaande 
algemeene maatregelen van bestuur aan clerden 
jegens Onzen Minister van Finanoien zijn op
gelegd, worden na het in working treden van 
dit besluit, geaoht te zijn opgelegd jegens Onzen 
Minister van Waterstaat. 

3. Dit besluit treedt. in werking met ingang 
van den tweeden dag na clien der dagteekening 
van het Staatsbl.ad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nanoien zijn belast n_et de uitvoeriug van clit 
besluit, dat in het Staatsbl.ad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal warden geplaatst en waar
van afschrift zal '".orden rez011den aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY, 

De 111inister van Financien, ANT. VAN G1JN. 

(Uitgeg. 29 Juni 1916.) 

29 Juni 1916. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van oversohotten op de begrooting van 
uitgaven voor de Posterijen, de· Telegrafie 
en Telefonie ·voor het dienstjaar 1915, 
welke word en toegevoegd aan de begrooting 
van uitgaven voor het dienstjaar 1916. 
S. 315. 

30 Juni 1916. BESLUIT, houdende voorzienin
gen ten behoeve der statistiek van den in-, 
uit- en doorvoer. S. 316. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Finanoien, van 10 Juni 1916, n°. 86, afdeeling 
Invoerreohten ; 

Gezien de Statistiekwet (Staatsbl.ad 1916, 
n°. 175); 

Den Raad· van ·State gehoord (advies van. 
20 Juni 1916, n°. 24); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1916, n°. 182, 
afdeeling Invoeneohten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De aangiften die, onder welken naam 
ook, worden vereisoht bij den in-, uit- en door
voer van goederen, reohtstreeks ot over entrepot, 
worden, voor zoover zij dienen als gegevens 
tot samenstelling der Statistiek va;n den in-, 
uit- en doorvoer, gesohreven op formulieren, 
welke van Rijkswege worden verkrijgbaar ge
steld tegen betaling van een door OnzenMinister 
van Finanoien vast te stellen prijs, welke_ den 
kostenden prijs zoo nabij mogelijk -zal komen. 

Onze voornoemde l.VIiruster stelt, de Centrale 
Commissie voor de Statistiek gehoord, de ver
sohillende formulieren vast en geeft voorsohrif
ten omtrent de invulling en het aantal exem
p)aren, waarin zij moeten warden ingeleverd. 

Het vorenstaande is niet van toepassing op. 
de manifesten en vlotverklaringen, waarmede 
goederen worden doorgevoerd op den voet yan 
de artikelen 9 en 25 der Herziene Rijnvaartacte 
(Koninklijk besluit van 3 Mei 1869, Staatsblad 
n°. 75) en andere internationale regelingen. 

Art. 2. Onverminderd de verdere wettelijke 
vereisohteri wordt in de aangiften: 

a. de soort der goederen zoodanig omsohre
ven, dat rangsohikking voor de Statistiek, 
volgens de daarvoor vast te stellen naam-
lijsten, mogelijk is ;· · 

b. de hoeveelheid steeds opgegeven in bruto
gewioht en verder naar zoodanigen maatstaf 
als blijkens die naamlijsten voor de Statistiek 
noodig is; 

c. de waarde aangegeven voor alle goederen, 
die bestemd zijn tot verblijf binnenslands, tot 
definitieven opslag in entrepot of tot uitvoer 
(wederuitvoer na definitieven opslag in entrepot 
daaronder begrepen) ; 

· d. als land van herkomst vermeld het land. 
uit welks handcl de goederen afkomstig zijn 
en als land van bestemming dat, in welks handel 
de goederen zullen overgaan. 

Art. 3. Onder waarde wordt bij invoer ver
staan de waarde volgens artikel 120 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), zooals dit is gewijzigd bij artikel 32 
der Waardewet (Staatsblad 1906, n°. 216). 

Onder waarde wordt bij uitvoer vorstaan 
de som, die gerekend wordt voor levering hier 
te lande door de eerste hand te kunnen warden 
bedongen. Voor goederen, waarop deze bepa
ling niet kan warden toegepast, daaronder 
bcgrepen die, welke door· aard, bestemming ·of 
opschriften voor anderen dan voor wie zij 
bestemd zijn, eene mindere waarde hebben, 
wordt onder waarde verstaan de prijs bij aan_ · 
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schaffing uit de eerste hand hier te lande, ver
meerderd met de kosten van emballage en 
commissie. Voor af6escheiden gedeelten van een 
geheel, geene zelfstandige handelsartikelen 
zijnde, wordt de waarde bepaala in verhouding 
tot den prijs van bet geheel, waartoe zij gere
kend worden te behooren. 
, Art. 4. Onze voornoemde Minister geeft 
voorschriften ter voorziening in de gevallen, 
waarin d1> toepassing van het bepaalde bij 
artikel 2, letter d, bezwaar ontmoet. 

Art. 5. In artikel 4 van het Koninklijk 
besluit van 7 November 1876 (Staatsblad 
no. 193) vervallen de woorden ,,zonder nadere 
aangifte en". 

Jn artikel 37A van bet Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), zooals 
dat luidt volgens artikel 1, § ti van het• Konink

. lijk besluit van 12 Maart 1876 (Staatsblad n°. 53), 
vervallen de woorden ,,zonder nadere aan
gifte". 

Art. 'l. De Statistiekwet (Staatsblad 1916, 
no. 175) treedt in werking met ingang van den 
lsten September 1916. 

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 30sten Juni 1916. 
WILHELlVIIN A. 

De 31inister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
(Uitgeg. 6 Juli 1916.) 

80 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het onteigeningsgeding betreft . twee 

vragen: wat kan en moet onteigend wor
den en welke schadeloosstelling moet daar
voor worden toegekend. 

De Recht bank besliste, dat het onderhoud 
der te onteigenen openbare wegen niet 
inhaerent was aan den eigendom, doch op 
den onteigende drukte als deel van zijn 
ptibliekrecbtelijke taak; dat derhalve de 
kosten van onderhond niet van de waarde 
der perceelen moeten worden afgetrokken. 

Eischer, wien meer schadeloosstelling 
werd toegekend dan hetgeen waarop hij 
zelf meent recht te hebben -· eischer 
wilde, met het oog op een latere regeling, 
beslist zien dat de onderhoudsplicht inhae
rent was itan den eigendom - kan zijn 
belang bij het cassatieberoep niet moti
veeren met een beroep op die later ·te 
maken regeling, welke in het onteigenings
geding niet aan de orde is. 

Publiekrechtelijke heffingen of privaat
rechtelijke recognitien? De rechtbank heeft 
de schadeloosstelling voor het gemis van 
recognitien ontzegd op grond dat niet is 
komen vast te staan, dat de recognitien, 
waarop de onteigende partij zich beriep, 
van privaatrechtelijken ·aard i;,ijn. Hier
door wordt die beslissing geheel gerecht- · 
vaardigd. 

Op hetgeen de Rechtbank daaraan ten 
overvloede toevoegt steunt hare beslissing 
niet, zoodat een onderzoek naar de daar. 
tegen in cassatie gerichte grief onnoodig. is. 

(Onteigeningswet art. 40). 

Voorzitter : 

Jhr. Mr. W. H. cle Savornin Lohman. 

Raden: lVIrs. A. J. L. Nijpels, B. C. J. Loder, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

De Polder Prins Alexander, gevestigcl te 
Rotterdam, e~cher tot cassatie van een vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Rotterdam op 25 llfoi 
1916 tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. 
J. H. Telders 

tegen: 
I. den Burgemeester der gemeente Rotterdam, 
verweerder in cassatie, advocaat Jhr. Mr. W. M_ 
de Brauw 

en tegen: 
II. 1°. A_ Ster-renburg, wonencle te Rotterdam, 
mede-,erweerder, aclvocaat Mr. J. M. J. F. 
Andreoli 

en tegen: 
20. de N. V. · ,,Nico Hoos Stoomsp~nerij en 
Touwfabrieken", gevestigd te Rotterdam, 
mede-verweerders, advocaat Mr. J. H. Telders 

en tegen: 
III. Mr. P. J. van Wijngaarden, notaris, wo
nende te Rotterdam, mede-verweerder, advo
caat .Thr. Mr. W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Dit geding betreft onder meer de onteigening 
van eenige openbare wegen, in eigendom toe
behoorende aan den eischer en bij dezen in 
onderhoud. 

Tusschen partijen bestaat verschil over de 
beantwoording van de vraag of de eischer met 
het onderhoud belast is als eigenaar, of het 
dus op den eigendom drukt en met dezen over
gaat,. dan wel of hij de wegen onderhondt als 
publiekrechtelijk lichaam, in verband met 
zijn blijvend beheer en toezicht. 

De beantwoording van de gestelde vraag doet 
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haren-invloed op de regeling van de schadeloos
stelling gevoelen. Feitelijk staat toch vast, dat 
de opbrengst van de wegen geringer is dari 
het bedrag der onderhoudskosten. Drukt de 
onderhoudslast nu op den eigenaar als zoodanig, 
dan gaat hij met den eigendom over op den 
ven~eerder, en de eischer ,~ordt in dat geval, 
als wel missende de opbrengst, maar daaren
tegen untheven va,n den onderhoudslast, door 
de onteigening bevoordeeld, zelfs indien wegens 
bet nadeelige s·atdo van de onderhoudsrekening de 
waarde van het onteigende op nihil werd gesteld. 

De Rechtbank heeft aangenom:m dat de 
onderhoudslast .niet verbonden is meb den 
eigendom maar rust op den eischer als publiek
rechtelijk lichaam, dus ook na· de onteigening 
te zijnen laste blijft, en hieruit dA conclusie 
getrokken dat de waarde van het onteigende 
berekend naar de opbrengst, losgei:naakt van 
den onderhoudslast aan den eischer vergoed 
moet worden. 

Als eerste cassatiemiddel is nu ge~teld : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 151, 161 Grondwet, 625, 1376 B. W., 
4, 37, 39, 40, 59, 60 Onteigeningswet, 179h, 
230, 231 °Gemeentewet, 13, 6, 10, 16 ,an het 
Reglement op de wegen en voetpaden in de 
provincie Zuid-Holland van 3 November 1870, 
laa tstelijk gewijzigd bU besluiten cler Staten van 
19 Juli 1910 en 19 December 1911, goedgekenrd 
bij K. B. van 2 September 1910 n°. 30 en 16 Ja
nnari 1912 no. 20, art. 20 van de Wet van 
18 April 1827 (S. 20), artt. 48, 19 Rv., doordat 
de Rechtbank bij de bepaling der schadeloos
stelling voor de onteigening van perceelen 
zijnde. gpenbare wegen :_ voor het Veen pad 
zonder eenig motief, voor 9-e andere wegen op 
motieven ontleend aan eene overeenkomst 
waarbij zelfs de onteigenende gemeente geene 
partij was - aanneemt dat de onderhoudsplicht 
niet met den eigendom overg3,at ; 

ten onrechte, daar bij onteigening het geheel 
van lusten en lasten op den onteigenaar over
gaat, en zeker de onderhouclsplicht van deze 
wegen, ·binnen de onteigenende· gemeente 
gelegen; 

ten onrechte bovenclien, nu de !egger der 
wegen en voetpaden in de provincie Zuid
Holland als onderhoudsplichtige deri eigenaar 
vermeldt; 

terwijl' althans cleze legger bij de beslissing 
over den onderhoudsplicht niet buiten be
schou wing had mogen blijven. " -

Zelfs al_ neemt men aan dat de in dit middel 
uitgesproken stellingen juist zijn, kan het m. i. 
niet tot cassatie leiden. 

· De opvatting der ·Rechtbank op zich zel e, 
afgezien van hare gevolgen voor dit geding, 
kan den onteigende niet benadeelen, omdat het· 
voor hem onverschillig is, of hij het onderhoud be-. 
kostigt als eigenaar of als beheervoerend lichaam. • 

Alleen het gevolg raakt hem, maar dit gevolg 
is zooals ik deed uitkomen, bij eene beslissing· 
zooals hij ze wenscht, feitelijk geen antler dan 
dat hem een tot dusverre niet genoten voordeel 
zal worden toegekend. Vermits nu de Onteige~ 
ningswet aan den onteigende niet aanspraak 
geeft op eenig voordeel uit de onteigening, 
maa..- alleen op schadeloosstelling wegens een 
door hem geleden verlies, kunnen hare bepalin
gen niet geschonden zijn door eene beslissing, 
waardoor een tot dnsverre niet genoten voordeel 
voor de toekomst wordt onthouden. En ver
mits het hier gaat over de schadeloosstelling, 
zouden de overige in het middel aangehaalde 
artikelen slechts in verband met die der Ont
eigeningswet geschonden kunnen zijn. 

Tegen de toewijzing van den eisch tot cassatie 
op grond van ·c1it middel bestaat een tweede 
bezwaar. De Rtrekking van het vonnis tot 
onteigening is nevens het beslissen omtrent 
den eigendomsovergang het vaststellen vitn 'de 
d~swege verschuldigde schadeloosstelling ; het 
strekt niet · tot vaststelling of erkenning van 
eenen onderhoudsplicht en deze kan dus nimmer 
uit het vonnis worden afgeleid. 

'\Vat de e1scher dus met zijn cassatiemiddel 
zou knnnen bereiken is niet de ontheffing van 
den ·onderhoudsplicht ; de vraag omtrent het 
bestaan van dien plicht voor de toekomst blijrt 
ook na het vonnis tot onteigening eene opene 
vraag ; de eischer heeft dus bij gegrondver
klaring van het middel geen belang: 
· En eindelijk is het· de vraag, of het middel 
we] opkomt tegen eene beelissing en niet enkel 
tegen eene motiveering. Neemt men aan dat 
het vonnis niet beslissen· kan: over den onder
houdsplicht, clan moet die vraag in laatst
genoemden zin beantwoord worden. 

Zich op een antler standpunt stellende dan 
bij het eerste :iniddel, oppert' de eischer · ook 
bezwaar tegen de schadeloosstelling in geld, 
zooals die bij het vonnis bepaald ·is. Hij wil 
daaronder gebracht zien de opbrengst der 
recognitien door hem genoten wegens vergun
ningen met betrekking tot het gebruik van de 
wegen aan de eigena~n van aangrenz·ende 
landerijen verleend. Tegen de beslfasing waarbij 
tlit geweigerd wordt is gericht het tweede 
mitldel : ,,Schending· of verkeerde toepassing 
van de artt. 151 Grondwet, 37, 39, 40 Ont- • 
eigeningswet, doordat clsi Rechtbank; aan-
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11emende dat wegen, dijken en s10oten_ den 
-eigenaar nog eenig voordeel kunnen opleve'ren, 
<le waarde daarvan verhoogende, in zooverre 
hij te dien aanzien zekere bevoegdheden kan 
toestaan onder beding eener geldelijke vergoe
ding, welke dan de strekking heeft om zijn 
eigendomsrecht te doen erkennen niettemin -
daar niet voldoende is komen vast ~e staan 
welke recognitien deswege inderdaad bedongen 
werden - daarvoor geene schadeloosstelling 
toekent, zoodat geene volledige schadeloosstel
ling plaats heeft." 

Dit middel geeft de beslissing der Rechtbank 
niet · geheel juist terug. De Recht,bank maakt 
ten aa-nzien der recognitien een -onderscheid 
tusschen die welke bedongen zijn voor vor
gunningen die de eischer als eigenaar heeft 
.gegeven, en die welke hij verkreeg voor ver
gunningen, uitsluitend voortvloeiende uit zijn 
publiekreohtelijk bcheersrecht ; terwijl de eerste, 
verknocht aan den eigendom, kunnen strekken 
tot verhooging van de waarde en dus bij de 
bepaling van de schadeloosstelling in aanmer
king komen, blijven de overige ook na de ont
eigening ten bate van den eischer stand houden. 
Vermits nu de eischer wel een bedrag van de 
gezamenlijke recognitien noemt, maar niet 
aantoont clat en in hoeverre deze tot de eerst
genoemde categorie behooren, .en ook niet met 
welke te onteigenen perceelen zij in verband 
staan, verklaart de Rechtbank geene gegevens 
te hebben tot waardeering van de beweercle 
schaclep~sten. Dat is met andere woorclen, clat 
aan de Rechtbank niet is aangetoond, dat de 
recognitien of een gedeelte daarvan werkelijk 
zullen vervallen, dat alzoo niet is aangetoond, 
dat door de onteigening te dezen aanzien schade 
zal warden geleden. Zij Iaat a]zoo niet buiten 
aanmerking recogniticn, waarrnede het eigen
domsrecht erkend wordt, maar beslist; dat de 
eischer van het bestaan vari. zulke recognitien 
niet heeft doen blijken. 

Het middel ontbeert dus eenen feitelijken 
grondslag, is in elk geval ongegrond. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroo;rdeeling_ van den eischer in de kosten; 

De Hooge Raa_d, enz. ; 
0., dat blijkens het bestreden vonnis, voor 

zoover thans nog van belang, de verweerder 
in citssatie onder meer de onteigening. heeft 
gevorderd van zekere aan eischer . in vollen 
eigendom toebehoorende wegen en de Recht bank 
de onteigening daarvan heeft uitgesproken met 
bepaling. der schadeloosstelling voor den 
afstand dezer wegen op het bedrag van 
f 31,401.745 ; 

0., clat tegen deze -beslissing de volgende 
middelen van cassatie warden voorgesteld : 
(zie cone!. proc_-gen.); 

-0., dat van het eerste middel, hlijkens de 
claarvan gegeven toelichting, de strekking is 
te beweren, dat de Polder Prins Alexander met 
het onderhoud der_ wegen is belast, niet als 
publiekrechtelijk lichaam doch als eigenaar, 

-en dat dus die last in mindering.gebracht had 
moeten zijn bij de hem toegeschatte schade
loosstelling, -zoodat, aangezien · de kosten van 
_ onderhoucl de schadeloosstelling overtreffen, 
hem in het geheel geen schadeloosstelling had 
moet('n zijn toegekend, - met welke hewering 
het midclel zich richt tegen de beslissing der 
Rochtbank, naar ·welke becloeld onderhoud 
niet aan den eigendom dier wegen verbonclen 
is en dus de kosten van ~nderhoud niet van de 
waarde dier porceelen -kunnen worden a!ge
trokken; 

0., dat verweerder. tegen ·dit middel heeft 
aangevoerd, dat eischer hierbij geen belang 
heeft,- daar eischer niet bezwaard kan zijn door 
een uitspraak, die hem een grootere schacleloos
stelling. toekent dan waarop hij zelf meent 
.recht te hebben ; 
- dat eischer het tegendeel volhouclt op grond 
dat, wanneer later de thans onteigende gronden 
ontpolderd moeten worden en het vonnis der 
Rechtbank_ gehandhaafd blijft, bij de alsdan 
te maken regeling hem het nacleel dreigt, da t 
op dit vonnis een beroep zal worden -gedaan 
om op de hem toe te kennen vergoedingen te 
korten de kosten van onderhoudopgronddatdit 
onderhoudeen pu bliekrechtelijkkarakter draagt ; 

0 , dat dit evenwel niet eischers belang bij 
hot voorgestelde middel motiveert ;· · 

dat toch-het onteigeningsgeding - -zooals in 
de Memorie van Toelichting op de _Onteigenings
wet wordt uiteengezet - bet,reft de twee vragen: 
wat kan of moet onteigend warden, <>n welke scha
deloosstelling daarvoor ;moetworden uitgekeerd;, 

dat daarbij in het onderhavig geding wel te 
bestissen viel de vraag of de eigenaar der ont
eigende wegen als zoodanig met het onderhoud 
be!ast was, en de Rechtbank, welke ook overi
gens hare overwegingen mogen geweest Z\in die 
haar tot de outkennende beantwoording dezer 
vrnag hebben geleid, zich tot deze vraag had 
te beperken, terwijl de door eischer bedoelde, 
niet aan haar oordeel onderworpen vraag, bij de 
later te maken regeling zal ter sprake komen; 
. dat derhalve dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Ten .aanzien van· heb iweede midcl',)l: 
0., dat·dit zich richt tegen dat gedeelte van 
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het vonnis waarbij op den voorgrond wordt 
gestelcl hct onderscheid tusschen publiek
rechtelijke en privaa,trechtelijke recognities, 
van welke alleen de laatstbedoelde, als ver
bonden aan den eigendom der onteigende 
gronden, aanspraak op schadeloosstelling zouden 
kunnen geveu, terwijl dan verder de Rechtbank 
inderdaad voor aan den eigendom dier gronden 
verbonden recognities geen schadeloosstelling 
toekent; 

dat de Rechtbank zich evenwel van die toe
kenning onthoudt niet op grand dat er wel 
zoodanige recognities zouden bestaan, doch 
enkel hare waarde niet zou zijn gebleken, maar 
op grand dat niet is komen vast te staan dat de 
-heffingen, waarop eischer zich beroept, van pri
vaatrechtelijken aard zijn ; 

dat hierdoor de beslissing der Rechtbank 
geheel wordt gerechtvaardigd, zoodat door die 
beslissing geen der in het middel aangehaalde 
artikelen kunneri zijn geschonclen ; 

dat de Rechtbank wel is waar ,,ten over-
' vloede" claaraan nog toevoegt, clat - al ware 

clit anders, clit wil zeggen indien wel was komen 
vast te staan wat naar het oorcleel cler Recht
bank niet is gebleken - clan nog de door eischer 
in cassatie becloelde kapitalisatie met het oog 
op de onzekerheicl en wisselvalligheid de ver
gunningen niet mogelijk zou zijn, die recognitien 
in dat geval de waarcle cler wegen slechts in 
zeer geringe mat.e zouclen verhoogen, en niet 
zou zijn vast te stellen aan welken dijk of weg 
of aan welk waterperceel ieder der beweercle 
recognitien verbonclen was ; 

dat de beslissing der Rechtbank evenwel 
op deze overwegingen niet steunt, zoodat een 
onderzoek naar de gegrondheid van het micldel, 
voorzoover claarbij -tegen deze overwegingen 
wordt opgekomen, onnooclig -is; 

0., clat· mitsdien ·het tweede middel evenmin 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. *) 

*) Uit het vonnis (Rechtbank Rotterdam 
25 Mei 1916, Mrs. van Meurs, Sipkes en Ladder) 
zij nog het volgende aitngehaald : 

,,clat als vaststaande kan warden aangenomen, 
clat deze perceelen zijn openba.re wegen, antler 
beheer, in eigenclom en onderhoud van den 
gedaagclen polder ; 

,,dat bij de vaststelling van de waarde dezer 
wegen zal moeten warden gelet op al!e omstan
digheden, die daarop kunnen geacht warden 
van invloecl te zijn en clan in ·de eerste plaats de 
vraag rijst, of bij die waardebepaling rekening 

moet warden gehouclen-met de bedoelcle onder
houdsverplichting ; 

,,<lat het antwoord op die vra;ag hien:an 
afhangt, of die onclerhoudsverplichting zal 
moeten warden beschouwcl als een aan den 
privaatreehtelijken eigenclom der wegen onaf
scheidelijk verbonclen last, gelijk geclaagde 
beweert, clan, wel als een op den polder, als 
publiekrechtelijke corporatie, rustende over
heidsplicht, samenhangende met het- aan den 
polder opgedragen beheer, gelijk eischer betoogt ; 

,,dat tusschen partijen vaststaat dat de aan 
het onderhoucl verbonden kosten verre over
treffen de voordeelen, die uit den eigendom 
der wegen v~or den polcler voortvloeien, zooclat 
bij eene beantwoording cler gestelde vraag in 
eerstgemelden zin die wegen niet alleen geen 
waarde voor den eigenaar zouden . bezitten, 
doch hem zelfs een belangrijk ,, ,,deficit" " 
zonclen bezorgen, terwijl daarentegen iri het 
andere geval met de onderhondsverplichting 
geen rekening zal behoeven te warden gehouden 
en de wegen zullen moeten warden gewaardeerd 
uitsluitend in verband inet de voordeelen, die 
zij voor hunnen eigenaar opleveren ;" 

De Rechtbank komt vervolgens uit de in 
het geding overgelegde op de totstanclkoming 
van den geclaagclen polder be trekking he b bencle 
stukken, tot de conclusie dat een dergelijke 
bezwarende onclerhoudsplicht als waarvan hier 
sprake is niet is-gelegd op den eigenaar als zoo
danig, welk systeem ,,in clit geval bovendien zou 
leiden tot het ongegroncle gevolg, clat i:le polcler 
na de onteigening de door hem van de on t
eigende lanclerijen geheven omslagen, clienende 
oncler meer tot onclerhoucl cler clijken, wegen, 
etc. van de gemeente Rotterdam zou kunnen 
invorderen, terwijl hij juist door die onteigening 
van het onclerhoucl zou warden bevrijcl" ; 

Voorts overweegt te Rechtbank: 
,,clat cleze beschouwingen thans moeten 

leiclen tot een waardeering cler wegen uit
sluitencl naar de voordeelen, die aan het bezit 
daarvan voor den polcler zijn verbonclen, welke 
voorcleelen tengevolge van het aan die wegen 
verbonclen ,, ,,onus publicum" " slechts gering 
kunnen zijn en in hoofdzaak bepaalcl warden 
door het genot van de bermen der wegen met 
hunne beplanting ;" 

Voor den vercleren "inhoud van het vonnis 
(privaatrechtelijke heffingen of pnbliekrechte
lijke recognitien ?) ten aanzien van onteigening 
van openbare wegen, zie arrest H. R. en 
Canel. 0. M. (Neel. Jur.) 
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30 Juni 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
In art. lb, 1°. der Kieswet beteekent 

,,bewonen" niets anders dan hetgeen er 
taalkundig onder moet worden ·verstaan, 
nl. regelmatig verblijfhouden, het moet 
niet' worden vereenzelvigd met het begrip 
.,,woonplaats" van de artt. 74-82 B. ·w. 

De Kantonreehter heeft niet noodzakelijk 
de wet verkeerd toegepast door onder de 
gegeven omstandigheden te besiissen, dat 
de onderhavige schipper verblijf houdt op 
het door hem bevaren schip, ook al woont 
die schipper ¾ van het jaar .in het huis, 
dat zijn gezin aan den wal .bewoont. 

Anders Cone!. 0. M. met betoog, _dat 
het bewonen van een huis bet bewonen 
v~n een vaartuig uitsluit en dat, in aan
sluiting met art, 74 B. W. wonen moet 
worden opgevat als hoofdverblijf hebben. 

(Kieswet art. 1.) 

Voorzitter : 

Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpeis, J. A. A. Bosch, 
A .. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

De Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad 
der Nederlariden, reguirant tot cassatie in het 
belang der wet, van ceue beschikking van den 
Kantonrechter te Schoonhoven van 4 Mei 1916, 
waarbij aan het Bestuur der gemeente Ammer
stol werd bevolen Arie de Jong Czn., schipper, 
wonende binnen die -gemeente, alsnog op de 
kiezerslijst 1916/17 dier gemeente te plaatsen. 

Conclus'e van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Het Gemeentebestuur van Ammerstor heeft 
een verzoek tot plaatsing van Arfo de Jong Ozn. 
op de kiezerslijst . dier gemeente, gedaan op 
grand dat deze van 1 Augustus 1915 tot 31 Ja
nuari 1916 bewoner-is geweest van een vaartuig 
van meer dan 24 M8 • irihoud, afgewezen, 
omdat hij wel aan board verblijf houdt wanneer 
het vaartuig varende is, maar hij werkelijk 
geacht moet warden aan den wal te wonen in 
het huis, waarin zijn gezin gedurende het 
geheele jaar verblijf houdt. Dit hui~ is 
immers naar de opvatting van het Gemeente
bestuur zijn hoofdverblijf, dus zijne ·waning. 

De Kantonrechter te Schoonhoven heeft de 
beschikking van het Gemeentebestuur vernie, 
tigd op grand dat niet het hoofdverblijf, maar 
het wonen, d. i. blijkens de tegenstelling het 
feitelijk wonen, het verblijfhouden, ten deze 
beslissend is. 

De uitspraak van den Kantonrechter schijnt 
mij onjuist. 

Art. 1 b, 1 °. der Kieswet verklaart tot kiezers 
hen die als hoofden van gezinnen of als alleen 
wonende personen op 31 Januari sedert 1 Au
gustus van het vorige jaar hebben bewoond een 
huis of een gedeelte van een huis, waarvan de
werkelijke huurprijs eene zekere som heeft. 
bedragen of we! eenzelfde vaartuig van eenen 
bepaalden inhoud. Wat hieronder te verstaan 
is blijkt uit de toelichting of de geschiedenis der· 
wet niet ; er zijn alleen eenige sporen van de 
opvatting dat er niet onder te verstaan is ver
blijf houden, maar woonplaats hebben; bij de
behandeling van het Ontwerp sprak men van 
woonschepen, dat zijn schepen, die zoo niet 
uitsluitend dan toch ook tot voortdurende
woning bestemd zijn en een amendement. 
Kuyper c s. sprak van bewonen, hetzij van een. 
huis, hetzij van een vaartuig, zonder de bedoe
ling te hebben op dit punt eene wijziging in de
wet to brengen (zie Hand. 2° Kamer 1895-1896, 
Bijl. n°. 27, 1 bl. 12, en n°. 27, 14, bl. 86). 

De wet zelve, die in de aangehaalde bepaling
de woningkiezers behandelt - in tegenstelling
met de belastingkiezers - stelt met de huur
kiezers, die krachtens huur_ een huis of gedeelte 
daarvan bewonen·, gelijk hen die geen huis maar· 
eeri drijvend~ woning bewonen ; hieruit volgt dat. 
het bewonen van een huis het bewonen van een 
vaart,uig uitsluit, zoodat het tijdelijk ve1blijf 
houden in een vaartuig door iemand, die eene
woning aan den wal heeft waarm zijn gezin. 
voortdurend verblijf houdt, naat woorden en. 
geest der wet niet als beworrer van een vaar
tuig kan warden aangemerkt. Terecht heeft
het Gemeentebestuur alzoo in aansluiting bij de 
bepaling van art. 74 B. W. woneh opgevat als
hoofdver1lijf hebben. 

Onder overlegging van het bewijs dat door· 
partijen geen beroep in cassatie is ingesteld, en 
als middel van cassatie stellende: Verkeerde 
toepassing van art. 1 b, 1°. der Kieswet (Wet 
van 7 September 1896 [S. 154] bij latere wetten 
gewij~igd, zie Staatsblad n°. 66 van 1901) door· 
de beslissing dat iemand die een huis bewoont
en. gedurende eenen zekeren tijd van het j aar· 
aan board van een schip varende is, gezegd. 
moet warden ook dat vaartuig_gedurende <lien. 
tijd te bewonen en uit dien hoofde op de kiezers
lijst geplaatst moet warden, 'requireer ik de, 
vernietiging in het belang der wet van de uit--· 
spraak van den Kantonrechter te Schoonhoven 
van 4 Mei 1916, waarbij de plaatsing van Arie 
de Jong Czn. op de kiezerslijst der gemeentEt, 
Ammerstol is gelast. 



.1916 30 JUN J • 368 

De Hooge Ra:acl, enz. ; 

0., clat in deze zaak als feitelijk vaststaand 
·_mag worden aangenomen : · 

clat Arie de Jong als schipper bevaart een 
.hem in eigend!)m toebehoorend vaartuig van 
,meer clan 24 ~I3. inhoucl waarop hij ¾ gedeelte 
van het jaar verblijft en clit in het bijzoncler 
ook geclaan -heeft vanaf 1 Augustus 1915 tot 
.31 Januari 1916; clat zijn gezin een huis aan 
den wal bewoont en hij zeli claar ook het overige 
¾ van _het jaar vertoeft; 

dat cleze Arie de Jong niet voorkwam op 
-de kiezerslijst clcr gemcente Ammerstol 
voor het jaar 1916/17, waartegen bezwaar is 
_gemaa,kt op groncl clat hij krachtens het voor
schrift van art. 1 b, 1°. cler Kieswet op die 
.lijst had moeten zijn geplaatst ; 

clat Burge~eester en Wethouclers van Am
·merstol dit bezwaar ongegroncl hebben ver
.klaarcl, omdat onder bewoning zou moeten 
worclen verstaan: lebben van hoofdverblijf 
aan boord, wat met Arie de Jong· niet het 
.geval zou zijn, omdat hij geacht zou moeten 
_worden hoofdverblijf te hebben in het huis dat 
·zijn gezin herbergt ; 

clat de Kanfonrechter aan ,viens uitspraak 
-de beslissing van het Gemeentebestuur werd 
.onclerworpen, he.eft overwogen : clat in art. 1 b, 
1°. der Kieswet van hoofdverblijf geen sprake 
is en wijclers heeft aangenomen, clat een schip
_per, die als Arie de Jong, .3/i van het jaar 
aan boorcl van een schip varencle is, ook geacht 
moet worclen aan boorcl van dat schip te 
wonen, zooclat terecht was beweerd, clat deze 
.schipper krachtens het voorschrift van art .. 1 b, 
1 °. cler Kieswet op de kiezerslijst 1916/17 der 
gemeente Ammerstol moest worden geplaatst 
en de Kantonrechter clan ook die plaatsing 
Jieeft bevolen ; 

0., dat tegen cleze beslissing als miclclel van 
.cassatie is aangevoercl: (zie concl. proc'.-gen.); 

Ten aanzien van dit miclclel : 
0., dat art. 1. b, l "- cler Kieswet als vcreischte 

·.voor actief kiesrecht stelt het bewonen van een 
. ) 

.huis of schip voldoende aan de daar gestelde 
-eischen, zoncler aan te geven wat de wet onder 
,,bewonen" verstaat, zoodat aan dat woorcl 
_geen andere clan de gewone taa!kundige betee
kenis van in een huis of vaartuig regehnatig 
·verblijf te houden, mag worden toegekend ; 

dat er in het bijzonder geen grond bestaat 
-om het begrip ,,bewonen van een huis of 
schip", te.vereenzelvigen met het begrip ,,woon
plaats", . zooals clit is neergelegd in de artt. 
74-82 B. W., daar de bewo_ning' v~n een bepaald_ 

huis of schip· in bovengenoemden ·zin· wel veelal 
een gewichtig gegeven zal zijn voor cle vast
stelling. van de ,,woonplaats" van den bewoner, 
maar die ,,woonplaats" niet nooclzakelijk door 
de bewoning· van dat huis of schip wordt 
_bepaald; 

clat deze opvatting oak in· ·overeenstemming 
is met de bedoeling van art. 1 b, 1 °. cler Kieswet, 
te weten, dat de bewoning van een huis of schip 
als claarbedoeld zou aantoonen, dat de bewoner 
volcloencle welstand geniet om. a.Is kiezer te 
kunnen optreden daar toch een minimum wel
stand;.als hier bedoeld we.I kan blijken uit de 
bewoning van een huis of schip van zekere 
bete~kenis, niet uit he~ feit dat ieniand in 
eene bepaalde gemeente 'woonplaats heeft ; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht 
doordat art. 1 b, 1°. der Kieswet in zijn tweecle 
zinsnede den huurprijs, die voor een huis moet 
worden besteed. om aan de bewoning er van 
actief kiesrecht te kunnen ontleenen. afhanke
lijk stelt van de · gemeente waarin het huis 
is gekgen, daar·hieruit alleei;t zoµ kupnen,,w_orden 
afgeleid, dat het antwoord op de vraag of 
iemands woning aan den eisch dezer wetsbepa
ling voldoet, verband houdt mft zijne woon-
plaats, een verband dat echter geenszins de 
eenzelvigheid cler beide begrippen zou ver 
mogen aan te toonen, vooral niet nu in iecler 
geval de eisch ten aanzien van het bewonen 
van een schip geheel onafhankelijk "an de 
,,woonplaats" des bewoners is vastgesteld; 

dat dus, gelijk haven reeds werd aangenomen, 
de uitdrukking ,,bewonen" in art. 1 b, 1°. der 
Kieswet heeft zijn eigene van het legrip ,,wo_on
plaats" onderscheiden, door het gewone spraak
gebruik claaraan gehechte beteekenis en, dit 
vooropgesteld., de Kantonrechter niet noocl
.za)!:elijk de wet verkeerd heeft toegepast door 
te beslissen, dat deze schipper, die ¼ van het 
jaar bij zijn gezin, dat een huis aan den wal 
bewoont. vertoeft, maar die zelf ¾ van bet 
jaar, waaronder den in art. 1 b, 1°. gestelden 
termijn van 1 Augustus van het eene jaar tot 
den 31 Januari van het volgende jaar, verblijft 
op bet dan door hem bevaren schip, geacht 
moet warden aan boo1d van schip te wonen", 
daar niet is uitgesloten, dat bij een zoo over
wegend verblijf aan .board. van het schip moet 
warden aangenomen, dat die schipper inclerdaad 
zijn vaartuig en niet het huis aan den wal, 
waarin zijn gezin verblijft, tot waning heeft ; 

0 , _dat mitsdien het beroep i~ ongegrond ; 
Verwerpt het beroep.. · _ (N,ecl. Jnr.) 
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3 J,.li 1916. l\11ssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de burgemeesters, betreffende 
vergoeding wegrns kostwinnerschap. 

J k heb de eer U mede te dee I en, dat nadere 
- overwegingen mij hebben geleid tot het besluit 

om goed te keuren, dat aan de hetrekkingen 
van dienstplichtigen, die tijdens de hnidige 
tijdsomstandigheden nit de positie van vrijwil
liger zijn overgegaan in die van dienstplichtige, 
een vergoeding wegens kostwinnerschap wordt 
toegekend, voor.zoover die betrekkingen overi
gens volgens art. 84 der }lilitiewet, art. 15bis 
der Lanclweerwet of art. 9 van de Landstorm-
wet voor vergoeding in aarnnerking komen. 

De vergoeding mug echter in het algemeen 
.geen hooger beclrag clan f 0.60 per <lag beloopen 
en niet verder terngwerken dan tot 26 Mei 1916. 

De .Minister van Oorlog, BosnooM. 

Daar Staatsblad n°. 318 bij het verschijnen 
van deze aflevering nog niet verschenen is, zal 
dit aan het slot van den jaargang worden opge• 
nomen. 

4 Juli 1916. KONINKLIJK BESLUIT, 
Een vereeniging-voogdes -heeft ten aan

zien van de haar opgeclragen voogclij 
clezelfde bevoegclheden en verplichtingen, 
die aan den voogcl zijn opgeclragen en is 
dns niet gehouclen nit eigen middelen in 
het onderhond van den minderjarige bij 
te dragen. De in art. 39 der Armenwet 
voorkomende woorden ,, waar de verpleeg
den woonpluats hebben" zijn niet anders te 
verstaan dan ,, waar de verpleegden woon
plaats hebben in den zin van het B. W.", 
zoodat een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging aan_ welke de voogdij is opge-

4 Juli 1916. BESLUIT, houdende verbod van dragen, woonplaats heeft in den zin cler 
uitvoer van tuinboonen en lcropsla. S. 3_17. wet daar waar haar zetel is gevestigd ;. 

Wn WILHELMMA, ENZ. deze zelfde plaats is dan ook de woonplaats 
Overwegende, dat het in het belang van den van een armlastigen krankzinnige van wie 

Staat noodig is, den uitvoer van tuinboonen en de bedoelde vereeniging voogdes is. 
kropsla te verbieden; WTJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien Jle wet van 3 Augustus 1914 (Staats- Beslissende het geschil over de woonplaats van 
blad no. 344) ; de armlastige krankzinnige M. G. J. van Boxel; 

Op de voordracht van Onze Ministers van Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Oorlog, van Financicn en van Landbouw, Nij- Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
verheid en Handel van 26 Juni 1916, Kabinet, van 14 Juni 1916, n°. 159; 
Litt. IJ88 ; Op de voordracht van Onzen Minister 

Den Raad van State gehoord (ad vies van van Staat, Minister ,an Binnenlanrlsche ·zaken, 
27 Juni 1916, n°. 73) ; van 27 Juni 1916, n°. 8687 Afd. V. en A. ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor- 0., dat M. G. J. van Boxel lij hare mceder 
noemde Ministers van 3 Juli 1916, Kabinet, Johanna Woeskamp, weduwe van. Th. van 
Litt. 1VI82 ; Boxel te Aalten, woonde, die op 21 Februari 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 1907 van de voogdij werd ontheven, waarna. 
Eenig artikel. hare dochter verzorgd is door do Vereeniging 

De uitvoer van tuinboonen en lrropsla is yer- tot verzorging van minderjarigen, gevestigd 
QOden vandendagderafkondigingvanditBesluit. te Zutphen, welke haar heeft doen verplegen in 

Wij behouden Ons voor <lit verbod tijdelijk de psychiatrische kliniek te Utrecht ; 
op te heffen of in bijzondere gevallen .daarvan dat de patiente op eene geneeskundige ver-
ontheffing te doen verleenen. klaring van den arts C. F. Engelhard te Utrecht 

Onze Ministers van Oorlog, van. Financien krachtens rechterlijke machtiging van 22 Sep
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, tember 1914 is opgenomen in het krankzinnigen
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de gesticht te Zutphen, staande onder beheer 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad van Provisoren van het Oude en Nieuwo Gast
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal huis_ aldaar, zonder dat bovengenoemcle ver-
worden gezonden aan den Raad van State. ' eeniging bereid was de verplegingskoston te 

Katwijk, den 4don Juli 1916. betalen; · 
WILHELMINA. .dat B. en W. van Zctphen bezwaar maken 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. de verplegingskosten te voldoen waarvan h. i. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. eerst dan sprake kan zijn indien het om,er
De .111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, mogen der vere~niging-voogdes vaststaat; dat 

POSTHUMA. de yoogd niet is een natuurlijk persoon en dus 
(Uitgeg. 6 Juli 1916.) ·i geen woonplaats kan hebbon; 

1916. 24 
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. 0., dat de vereeniging-voogdes ten aanzien 
van de haar opgedragen voogdij dezelfde 
Levoegdheden en verplichtingen heeft die aanden 
, oogd zijn opgedragen en zij dus niet gehouden 
is uit eigen middelen in het onderhoud van de 
minderjarige bij te dragen; 

dat nu in dit geval de patiente g, en eigen 
middelen heeft zij armlastig is in den zin der wet; 

dat voorts de woorden ,,waar de verpleegden 
woonplaats hebben" in art. 39 der Arinenwet 
niet anders zijn te verstaan dan: ,,waar de 
verpleegden woonplaats.hebben in den zin van 
het Burgerlijk W etboek" ; 

dat in het Koninklijk gevestigde rechtsper
soonlijkheid bezittende vereenigingen aan welke 
de voogdij is opgedragen woonplaats hebben in 
den zin der wet daar waar haar zetel is gevestigd; 

0. wijders, dat voor de beantwoording van 
.de vraag wie aansprakelijk is voor de betaling 
der verpleegkosten van een arinlastigen krank
zinnige beslissend is de woonplaats van den 
patient ten tijde dat de rechterlijke machtiging 
tot opneming werd aangevraagd ; 

dat M. G. J. van Boxel ten tijde dat de 
rechterlijke machtiging om haar ·in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aangevraagd 
woonplaats had in de gemeente .Zutphen; 

dat derhalve die gemeente als woonplaats 
van deze armlastige krankzinnige voor de. 
toepassing van art. 39 der Armenwet behoort 
te warden aangewezen ; 

Gezien de Arinenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Zutphen aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzm:nige 
M. G. J. van Boxel voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

6 Juli 1916. KONINKLIJK BESLUIT. 

Daar op grond van art. 73 Wet L. 0. de 
pensioensbepalingen voor de onderwijzers, 
verbonden aan bijzondere lagere scholen 
o. a. niet van toepassing zijn op onder
wijzers in de gymnRBtiek, kan. die dienst
tijd niet in aanmerking komen bij de rega
ling van pensioen als leeraar aan de H. B. 
S., ook niet als blijkt,. dat de betrokkene 
op grond van een onderwijimrsacte wel 
eens als onderwijzer aan gemeide school bij 
ontstentenis van een der onderwijzeressen 
heeft les gegeven. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvragen om pensioen 
,van J. W. B. Hage te Nijmegen, als gewezen 

leeraar in de gymnastiek aan de Hoogere 
Burgerschool en het Gymnasium te Nijmegen ; 

Gezien de adviezen van den Burgerlijkcn 
Pensioenraad van 18 Maart 1916 n°. 3 en 
no. 3bis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juni 1916 n°. 139; 

()p de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 Juli 19I6, n°. 29 Afd. P. ; 

0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in zijn 
advies van 18 l\faart 1916 no. 3, aan Ons in 
overweging heeft gegeven aan J. W. B. Hage, 
laatstelijk leeraar in de gymnastiek aan de 
Hoogere Burgerschool te Nijmegen, m(lt ingang 
van 1 Juli 1915 een jaarlijksch pensioen toe 
te kennen van f ·521, aanvoerende dat hij bij 
besluit van den Raad der gemeente Nijmegen 
van 26 Juni 1915, n°. 6, met ingang van 1 Juli 
1915 eervol is ontslagen; dat zijn burgerlijke 
diensttijd van 25 jaren, 9 maanden en 28 dagen 
vereenigd met den overigtn, volgens art. 14& 
der Burgerlijke Pensioenwet in aanmerking 
komenden dienst van 8 jaren, 10 maanden en 
10 dagen een tijdvak uitmaakt van 34 jaren, 
8 maanden en 8 dagen; dat hij, geboren 21 Juli 
1861, den ouderdom van 53 jaren heeft bereikt 
en nit hoofde van ziekten of gebreken voor de 
waarneming van zijn ambt ongeschikt is, welke 
ongeschiktheid is bewezen door de op 29 April 
1915 geregistreerde verklaring der genees
kundigen Dr. W. J. Kolff en Dr. F. B. Banning, 
benoemd door den Burgemeester van Nijmegen 
bij beschikking van 22 April 1915 ; dat zijn. 
pensioensgrondslag heeft bedragen van 1 Juli 
1910 tot 1 Juli 1915 f 900, zoodat 1/60• deel van 
de middelsom bedoeld bij art. 7, 1° lid, der wet 
bedraagt f 15 ; dat de aanvrage is ingediend 
binnen een jaar na den dag, waarop recht op 
pensioen werd verkregen; dat uit de verklarin
gen van het gewezen hoard C. van Iserloo en 
van het bestuur der gemengde school van het 
Departement der Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen te Nijmegen blijkt dat de belang
hebbende gedurende het tijdvak van 1 Au
gustus 1883 tot en met ultimo October 1889· 
aan genoemde school verbonden was en dat 
hem wel is waa.r in den regel meer bijzonder 
het onderwijs in gymnastiek en zang was· 
opgedragen, doch hij bij ontstentenis van een lid 
,an het onderwijzend personeel als vervanger, 
optrad, waartoe hij krachtens zijn onderwijzers
acte de bevoegdheid bezat, en mitsdien als 
gewoon onderwijzer van bijstand beschouwd 
kan worderi ; weshalv_e de Pensioenraad van 
meening is dat evengemeld tij_dvak,. voor zoover 
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het niet samenvalt met zijn dienst als hulp
onderwijzer aan de openbare school n°. 12 te 
Arnhem en als leeraar in do gymnastiek aan de 
hoogere burgerschool te Nijmegen, bij de 
berekening van het aan hem toe te kennen 
pensioen behoort te worden in a,anmerking 
genomen en hij volgens de artt. 3c en 14a 
en b der wet recht heeft ·op een pensioen van 
f 520.30; 
· dat de Pensioenraad in zijn ad vies van 18 lVIaart 

11)16 n°. 3bis, ten aanzien van de aanvrage 
van J. W. B. Hage om pensioen als leeraar 
in de gymnastiek aan het gymnasiu~ te 
Nijmegen Ons in overweging heeft gegeven hem 
met ingang van 1 Juli 1915 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 117, aanvoerende, 
dat hij bij besluit van den Raad der gemeente 
Nijmegen van 26 Juni 1915 n°. 6, met ingang 
van 1 Juli 1915 eervol is ontslagen; dat zijn 
burgerlijke diensttijd volgens art. 14a der 
Burgerlijke Pensioenwet een tijdvak uitmaakt 
van 25 jaren, 9 maanden en 28 dagei;i; dat hij, 
geboren 21 Juli 1861, den ouderdom van 
53 jaren heeft bereikt en uit hoofde van ziekten 
of gebreken voor de waarneming van zijn ambt 
ongeschikt is, welke ongeschiktheid is bewezen 
door de op 29 April 1915 geregistreerde ver
klaring der geneeskundigen Dr. W. J. Kolff 
en Dr. F. B. Banning, benoemd door den Bur
gemeester van Nijmegen bij beschikking van 
22 April 1915; dat zijn pensioensgrondslag 
heeft bedragen van 1 Juli 1910 tot 1 Juli 1915 
f 270, zoodat een zestigste deel van de middel
som, bedoeld bij art. 7, 1e lid, der wet bedraagt 
f 4.50 ; dat do aanvrage is ingediend binnen 
een jaar na den dag waarop recht op· pensioen 
werd verkregen ; weshalve de Pensioenraad 
van oordeel is dat hij volgens de artt. 3c en 14a 
der wet recht heeft op een ponsioen van 
f 116.225 ; 

dat Onze Minister van Financien zich met 
eerstgenoemd advies van den Pensioonraad 
niet kan vereenigen, aanvoerende dat op grond 
van art: 73 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs de pensioensbepalingen voor de 
onderwijzers, v.erbonden aan bijzondere lagere 
scholen, o. a. niet van toepassing zijn op onder
wijzers, belast met het geven .van onderwijs 
in de gymnastiek; dat de b<>langhebbende van 
1 Augustus 1883 tot 1 November 1889 gym
nastiekonderwijzer is geweest aan de gemengde 
school van het Departement Nijmegen der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; dat 
het oud-hoofd dier school, 0. van Iserloo, 
wel verklaard ·heeft dat hij wel eens als onder
wij;er van bijstand optrad, doch dat dit 

geschiedde slechts bij ontstentenis , an een der 
andere onderwijzeressen ; dat uit het over
gelogde extract uit de notulen der bestuurs
vergadering duidclijk blijkt clat hij benoemd is 
tot onderwijzer i~ de gymnastiek en dat het 
op de aanstelling hier aankomt; dat dus op 
grond van art. 14 der Burgerlijke Pensioenwet. 
j0 • art. 73 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs de tijd aan genoemde school door
gebracht niet als diensttijd in aanmerking kan 
komen bij de regeling van zijn pensioon als 
leeraar aan de hoogere burgerschool te Nij
megen ; dat hem derhalvo in die betrekking 
pensioen is to verleenen over een diensttijd 
van 28 jareri, 7 maanden en 18 dagen tot een 
bedrag van f 430 ; 

0., ton aanzien van de aanvrage om pensioen 
van J. W. B. Hage als leeraar in de gymnastiek 
aan de Hoogere burgerschool te Nijmegen, dat 
het te dien aanzien door Onzen Minister van 
Financien aangevoerde juist is en mitsdien aaU: 
den belanghebbende met ingang van 1 Juli 
1915 een jaarlijksch pensioen behoort te worden 
verleencl , an f 430 ; 

ten aanzien van de aanvrage om pensioen van 
J. W. B. Hage als leeraar in de gymnastiek 
aan het Gymnasium te Nijmegen, dat tegen het 
door den Pensioenraad voorgesteld~ bodrag 
geen bezwaren zijn gerezen en het met juist
heid is berekend ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. aan J. W. B. Hage als gewozen leeraar 
in de gymnastiek aan de Hoogere burgerschool 
te Nijmegen met ingang van 1 Juli 1915 een 
jaarlijksoh pensioen te verleenen van f 430; 

20. aan J. ,,v. B. Hage als ·gewezen lee'raar 
in do gymnastiek aan het Gymnasium te 
Nijmegen met ingang van 1 Juli 1915 een jaar
lijksch pensioen te verleenen van f 117. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(A. B.) 

I 

7 J1ili 1916, BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door zee- en kustvisschersvaartuigen inoet 
worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op -art. 7 der Vissoherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
b~j de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 
66) en op art. 8 vaD het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1911 (Slaatsblad n°. 144), betroffende 
de regi~ters voor de zee- en kustvissohersvaar-

24"' 
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tuigen en het voeren van letterteekens en :rium
mers door de kustvisschersvaartuigen, 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 Duivendijke 
moet wordcn gevoerd het lettcrteeken D.N. 

's Gravenhago, 7 Juli 1916. 
Voor den ]';finister, 

De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

7 Jiili 1916. MISSIVE van den Minister. van 
Binnenlandsche Zaken aan de Oommia
sarisscn der Koningin, betreffende het 
verstrekken van inlichtiugen aan buiten
]andscbe ambtenarcn. 

N aar aanleiding van een door mij met den 
· Minister van Buitenlandsche Zaken gehouden 
overleg, heh ik de eer U R.E.G. te verzoeken 
cie burgemeester in Uwe provincie uit te noo
digen bij aanvragen om inlichtingen van bui
tenlandscbe ambt,mareu (consulaire en andere), 
die inliehtingen slechts dan te verstrekken, 
wanneer zij zaken betreffen, welke uitsluitend 
de gemeente-administratie aangaan, b. v. uit
treksels uit de registers enz. 

Zijn de inlichtingen van mcer algemeenen 
aard, als b. v. omtrent de visschersvloot, zoo 
komt het genoemden Minister wenschelijk voor, 
dat de burgemeesters antwoorden, dat de buiten· 
laudsche ambtenaar zich ter zake tot de N eder
landsche Regeering heeft te wenden. 

8 Juli 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van varkenshaar en daaruit ver
vaardigde artikelen. S. 319. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van varkenshaar 
en daaruit v'ervaardigde artikelen te verbieden ; 

Gezieri. de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
br_d n°. 344); 

Op de voordracht ,an Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
N\iverheid en Handel van 3 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. p02; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Juli 1916, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 6 Juli 1916, Kabinet, Litt. u••; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van varkenshaar en aaaruit ver
vaardigde artikelen is verboden van den dag 
der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

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

Katwijk, den 8sten Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van .F'inancien, ANT. VAN GIJN. 
De .lJfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
( Uitgeg. 11 Juli 1916.) 

8 Juli 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van lucifers. S. 320. 

(Tekst als S. 319,) 

8 Juli 1916. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n° .. 62), laatstelijk ge
wijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 321. 

ll) Juli 1916. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
toekenning van voorschotten ingevolge de 
Woningwet. 

In de Koninklijke besluiten tot toekenning 
van voorschotten ingevolge de W oningwet, ten 
behoeve van de uitvoering van bouwplannen 
door vereenigingen enz. toegelaten als uitslni
tend werkzaam in het belang van verbetering 
der volkshuisvesting, werden tot ·nu toe de 
voorwaarden enz., onder welke van gemeente
wege de voorschotten aan de woningcorporaties 
werden verleend, woordelijk overgenomeri. 
Daar die voorwaarden in verreweg de meeste 
gevallen zeer uitgebreid zijn, gaf dit aanleiding 
tot veel schrijfwerk aan het De.partement. 

Ten einde dit te vermijden zal in bet vervolg 
worden volstaan met in het Koninklijk besluit 
naar het betrokken raadsbesluit te verwijzen. 
Het zal dan echter noodig zijn, dat bij dat 
Koninklijk beslnit en bij de verschillende 
afschriften ervan een afschrift of afdruk .van 
het raadsbesluit wordt gevoegd. 

Ik heb daarom ·de eer Uw college te ver
zoeken de gemeentebesturen in Uwe provincie 
uit te noodigen bij nanvrage om voorschotten 
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ingevolge de Woningwet ten behoeve van de schappelijk te nemen besluit en overeenkomstig 
uitvoering van bouwplannen van woningcor- de regelen deswege bepaald in artt. 232 en 
poraties het raadsbesluit, waarbij het voorschot volgende der Gemeentewet" ; 
van gemeentewege is toegekend, in 13 exem- dat de in dit artikel bedoelde hefting laatste
piaren over te leggen. Daarbij is er op gere- lijk is geschied ingev<ilge Raadsbesluiten goed
kend, dat aan Uw college zoowel als aan het gekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 October 
betro1,ken gemeentebestuur 2 afdrukken van 1908, n°. 30, welke Koninklijke goedkeuring 
het Koninklijk besluit worden toegezonden. tot l Januari 1916 reikte; 

Bij eventueele aanvrage om verhooging van dat Gedeputeerde Staten van Drenthe in het 
een reeds toegekend voorschot is overlegging begin van 1915 van Burgemeester en Wethou
V!\n een enkel exemplaar van het raadsbesluit ders van Smilde en van Burgemeester en Wet-
voldoende. I houders van Norg de mededeeling hebben ont-

- vangen dat de Raad van Roden besloten had 
12 Juli 1916. KONINKLIJK BESLUIT, waarbij \ niet meer mede te werken tot het opnieuw 

aan de gemeente Roden, die weigert mede te vaststellen van verordeningen betreffende de 
werken met de gemeenten Smilde en :Norg tolhefling, tenvijl de Raden van Norg en van 
tot het op nieuw krachtens tusschen de 3 ge- Smilde te kennen gaven met die hefling te 
meenten gesloten gemeenschappelijke rege- willen doorgaan, aangezien die gemeenten de 
ling tot tolhefling vaststellen eener veror- opbrengst van de tolgelden, vooral ender de 
dening dienaangaande, wordt gelast de ver- toen en ook nu nog bestaande omstancligheden 
eischte besluiten tot tolhefling te nemen. niet konden missen en zij daarbij tevens op-

' WIJ WILHELMI:N A, ENZ, · merkten dat zij meenclen dat de Raad van 
Boslissende het geschil tusschen de gemeente- Roden da overige in die gemeente bestaande 

besturen van Smilde, Norg en Roden over een tollen niet wonschte op te heffen ; 
tusschen die besturen bestaande gemeensohap- dat Gedeputeerde Staten hierop Burgemeester 
pelijke regeling in zake den aanleg en het onder- en Wethouders van Roden hebben gehoord, die 
houd van een kunstweg; bij schrijven van 19 Augustus 1915 mede-

Den Raad van State, Afdeoling voor de deelen, dat do Raad hunner gemeente op 
Geschillen van Bestuur, gehoord_, advies van 10 Augustus 1915 definitief had besloten niet 
24 Mei 1916, n°. 142; woder mode te werken tot het opnieuw vast

Op de ·voordracht van Onzen Minister van stellen van de heffingen en invorderingsver
Staat, :Minister van Binnenlanclsche Zaken, ordeningen, daaraan toevoegende dat, aangezien 
van 4 Juli 1916, n°. 3985, Afdeeling B. B. ; het gemeentebestuur van Norg destijds niet 

o.; dat bij gelijkluidende besluiten van de heeft willen medewerken tot het verplaatsen 
Raden der bovengemelde gemeenten, goed- van den tolboom thans staande op den kunst
gekeurd bij resolutie van Geel·. Staten van weg nabij het dorp Roden naar de oorspron
Drenthe van 3.1 Juli 1865, n°. 1, ingevolge kelijke daarvoor bestemde plaats nabij de 
art. 121 der Gemeentewet eene regeling is grensscheiding en tot het wegruimen van de 
getroffen betreffende den kunstweg van den daardoor ontstane groote onbillijkheid in de 
straatweg te Smilde af, door de gemeente wijze van tolheffing de Raad der gemeente 
Norg, in verbinding met <lien in de gemeente Roden vermeent dat hij niet mag medewerken 
Roden ; · tot het opnieuw verkrijgen van de Koninklijke 
. dat deze regeling, welk in 1874 oncler goed~ goedkeuring op de tarieven; 
keuring van Geel. Staten van Drenthe laatstelijk dat Gedeputeerde Staten hierop Burge
is gewijzigd in art. 5 bepaalt: ,,Er zal voor meester en Wethouders v:an de drie gemeenten 
't gebrnik van den kunstweg ten behoeve der hebben uitgenoodigd eene bijeenkomst te 
gemeenten ·tol worden geheven. - Daa,rtoe houden ten einde tot overeenstemming te 
zullen er drie tolboomen met tolgaarders- geraken, <loch het beoogde doe! niet is bereikt, 
woningen worden geplaatst, een op het grond- dat aan Gedeputeerde Staten is gebleken dat 
gebiod der gemeente Smilde in de nabijheid der Roden en Smilde bereid zijn mede te werken 
grensscheiding van Norg, een op dat der tot ontbinding van het tusschen de drie ge
gemeente Roden in de nabijheid van Roden meenten ter zake bestaand contract, met de 
ten zuidwesten van den steenen duiker bij do bedoeling dat dan Norg en Smilde eene nieuwe 
begraafplaats en een bij Zuidvelde. De overeenkomst aangaan in dier voege dat het 
tolheffing zal geschieden uit krachte van een aan deze beide gemeenten mogelijk wordt op 
door de Raden der drie gemeenten gemeen- bedoelden weg, voor zoover op haar gebicd 
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gelegen, door te gaan met tolheffing; dat Norg 
evenwel niet b_ereid is in dezen mede te werken 
en wel hoofdzakelijk omdat dan door Norg een 
nieuw tolhuis bij de grens Roden-Norg zal 
moeten worden gebouwd ; dat de drie gemeente
besturen dus niet tot overeenstemming zijn 
gekomen en derhalve meenen ter zake geen 
voorstellen aan de Raden hunner gemeenten 
te moeten doen ; dat door Burgemeester en 
Wethouders van Norg nog uitdrukkelijk is 
verklaard dat de Raad hunner gemeente niet 
genegen is mede te werken tot verplaatsing 
van het tolhuis dat thans op het grondgebied 
van Roden staat naar de grens Roden-Norg, 
terwijl door Burgemeester en Wethouders van 
Roden andermaal is te kennen gegeven dat 
de Raad dier gemeente beslist niet_ verder wil 
medewerken tot het opnieuw vaststellen van 
verordeningen op de hefting en invordering .;an 
tolgelden op bedoelden weg ten minste niet 
indien het tolhuis te Roden niet wordt ver
plaatst naar de grens Norg-Roden; 

0., dat in de gemeenschappelijke regeling in 
dit besluit bedoeld in art. 5 is bepaald dat voor 
het gebruik van den door de besturen der 
gemeenten Norg, Smilde en Roden gemeen
schappelijk aangelegden kunstweg ten behoeve 
dier gemeenten tol zal worden geheven, dat 
daartoe drie tolboomen met tolgaarders
woningen zullen worden geplaatst waarvoor 
de weggedeelten waar zij zullen wo_rden aan
gepracht in de regeling zijn aangewezen en 
dat de tolheffing zal geschieclen uit kracht 
van een door de Raden cler drie gemeenten 
te nemen besluit, en overeenkomstig de regelen 
gesteld in de artt. 232 en volgende der Ge
meentewet; 

dat clan ook met betrekking tot deze tol
heffing een besluit door de betrokken gemeenten 
is genomen, dat evenwel met 1 Januari 1916 
heeft uitgewerkt, vermits slechts tot dien 
termijn de Koninklijke goedkeuring op de 
hefting is verleend ; -

dat thans de gemeente Roden weigert 
verder mede te werken tot de uitvoering van 
art. 5 dei gemeenschappelijke regeling en niet 
bereid is voor haar gebied het heffings- en 
invordoringsbesluit te nemen geeischt door 
art. 5 der regeling ; 

0., dat de wettig tot stand gekomen ge
meenschappelijke regeling alsnog besta.at ; 

dat over de opheffing der regeling geen 
geschil is gerezen maar de gemeente Roden 
weigert tot uitvoering der regeling mede te 
:werken op het punt der tolheffing ; 

dat deze weigering niet kan worden gedoogd, 

daar, zoolang niet tot w1Jz1gmg der regeling 
of tot hare opheffing is besloten, de uitvoering 
door ieder van de betrokken gemeentebesturen 
moet worden gestand ged.aan ; 

Gezien art. 70 der Grondwet en art. 125 der 
Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen dat het bestuur der gemeente 

Roden met de besturen der gemeenten Smilde 
en Norg alsnog zal hebben mede te werken tot 
de uitvoering van_ art. 5 de-r tusschen hen 
getroffen gemeenschappelijke regeling rakende 
den aanleg van den in. dit besluit bedoelden 
kunstweg voor zoover deze uitvoering betreft 
het nemen, met inachtneming der artt. 232 en 
volgende der Gemeentewet, van de vereischte 
besluiten tot tolheffing. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

13 Jtdi 1916. MrssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de burgemeesters, betreffende 
vergoeding wegens kostwinnerschap. 

Bij de toepassing van het vergoedingsinsti• 
stuut geldt het beginsel, dat de vergoeding 
voorzoover mogelijk gesteld moet worden op 
het bedrag, hetwelk noodig is in verband met 
de behoeften van het gezin. 

In verschillende gevallen vormt het wettelijk 
maximum een beletsel om vermeld beginsel 
ten voile tot uitvoering te brengen. In den 
loop van den tegenwoordigen mobilisatietoe
stand vertoonde zich een toeneming van het 
aantal gevallen, waarin het wettelijk maximum 
de toekenning van voldoende vergoeding tegen
hield. Voor een goed dee! is deze toeneming 
op rekening te stellen van de sedert de mobi'. 
lisatie opgetreden prijsstijgiug der eerste levens
behoeften. Nu de wet van 24 Juni 1916 
(Staatsblad n°. 293) het maximum der militie
en der landweervergoeding heeft gebracht op 
f 2.- per dag, zal in vele dezer gevallen een 
toereikende verhooging der toegekende vergoe
ding kunnen worden verleend. 

Een antler beletsel voor het toekennen van 
voldoende vergoeding kan wezen de bepaling 
van de desbctreffende Koninklijke besluiten, 
dat de vergoeding niet mag te boven,gaan het 
bedrag aan inkomsten, hetwelk wordt gederfd 
wegens de afwozigheid van den dienstplichtige, 
vermindord met hetgeen deze aan de vergoe
,lingsgerechtigden aan eigen levensonderhoud 
kostte. Aan dit op zich zelf alleszins redelijk 
beginsel behoort ook verder bij de berekening 
van het vergoedin!\"sbedrag te worden vastge
houden. De prijzen van de eerste levensbe-



375 14 JULI. 1916 

hoe£ten stellen in de huidige tijdsomstandig
heden echter een niet onbelangrijk aantal ver
goedinggerechtigden buiten staat, zich met het 
bedrag, hetwelk zij aan zuivere bate van den 
dienstplichtige genoten, in voldoende mate het 
noodige te verschaffen. Dit deed de wensche
lijkheid ontstaan, de vergoedinggerechtigden 
te dien opzichte te hulp te komen. Bij Konink
lijk besluit is tbans de gelegenheid geopend, 
q.ie hulp te ·verstrekken door middel van het ver
leenen van een bijslag op het bedrag dier bate. 

Het geven van zoodanigen- bijslag heeft 
uiteraard slecbts zin in gevallen, waarin thans 
reeds vergoeding wordt genoten tot het voll~ 
bedrag van betgeen door de opkomst van den 
dienstplichtige· aan het gezin zuiver is ont
trokken. Kracbtens de mij bij bedoeld besluit 
verleende bevoegdheid bepaal ik tlrnns, dat 
voor zoover het in die gevallen noodig is in 
verband ~et de prijzen der eerste levensbe
hoeften, aan de vergoedinggerechtigden een 
bijslag kan worden verst~ekt. Die bijslag geldt 
enkel ter zake van het verblijf in werkelijken 
dienst nit -30 Juni 1916 van tot ·de militie, de 
landweer of den landstorm behoorende dienst
plichtigen, hetzij deze bij de landmacht, hetzij 
deze bij de zeemacht dienen. 

Ten aanzien van de gezinnen van militairen, 
op wie het sedert uitgebreid Koninklijk besluit 
van ·21 Angustus 1914, n°. 42, van toepassing 
is, kan - het geval er toe leidende - op 
dezelfde wijze gehandeld worden. 

Tot nader bericht mijnerzijds mag de bijslag 
bedragen ten boogste 15 prucent van het be
drag, dat als vergoeding volgens de bestaande 
besluiten en aanschrijvingen kan worden toege
kend. Met inbegrip van den bijs!ag mag de 
vergoeding uiteraard nimmer hooger zijn dan 
het wettelijk maximum van f 2.- per dag. 

Het uitgekeerd bedrag van den bijslag moet 
in den verzamelstaat afzonderlijk worden ver
meld. Daartoe zal in dien staat de bestaande 
kolom ,,betaald bedrag" voortaan moeten wor
-den gespli tst _in 2 kolommen onderscbeidenlijk 
vermeldende het 1iitbefaald bedrag aan vergoe
aing en het uitbetaald bedra,q aan bi[)"slag. 

Zoo voor de ontvangst der gelden gebruik 
wordt gemaakt van bewijzen model EE of 
model XI, zal, indien onder de daarin ge
noemde ontvangen som een bijslag is begrepen, 
uit bet bewijs moeten blijken, hoe groot het 
bedrag van den bijslag is. 

Tevens deel ik U mede, ,dat bij bedoeld be
sluit het eerste lid van art. 28 van bet Land
storm-Besluit buiten werking wordt gesteld ten 
aanzien van het verblijf in werkelijken dienst 

van tot den landstorm behoorende dienstplich
tigen na 30 Juni 1916 tijdens de heerschende 
buitengewone omstandigheden. Derhalve geldt 
voor het verblijf onder de wapenen van 1 Juli 
1916 af het wettelijk maximum voor de land
stormvergoeding van f 2.- per dag niet enkel 
meer ten aanzien van de landstormplicbtigei:l, 
die in of v66r het jaar van hun verblijf in 
werkelijken dienst bun 31ste levensjaar vol
brengen of hebben volbracht, doch geldt dat 
maximum van genoemden datum af voor alle 
landstormplichtigen ongeacht hun leeftijd, 
evenals zulks ten aanzien van de militieplich-

en landweerplichtigen het geval is ten 
aanzien van het verblijf onder de wapenen van 
28 Juni 1_916 af (zie mijn brief van 30 Juni 
1916, afd. Dieustplicht, N°. 525 L.). 

Ik noodig U uit, ori:t voor zooveel Uw ge
meente betreft, belanghebbenden, op de wijze, 
welke U het meest doeltreffend voorkomt, in 
kennis te stellen zoowel met de thans bestaande 
gelegenheid tot hei geven van· een bijslag op 
de vergoeding als met de omstandigheid, dat 
tijdelijk het wettelijk vergoedings-maidmum 
van f 2.- per dag geld ten aanzien van aile 
landstormplich,tigen. 

De Minister van Oorlog, BosBO_OM. 

14 Juli 1916. BESLUIT, tot wijziging van het 
,,Reglement voor de machinisten-exa
mens", vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 December 1907 (Staatsblad n°. 354) .. 
s. 322. 

WLJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van '1 Maart 
1916, n°. 1471, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 Mei 1916, n°. 34; 

Gelet op het nader rapp·ort van Onzen voor
noemden Minister van 12 Juli 1916, n°. 5295, af
deeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan.: 
in het ,,Reglement voor de machinisten

examens", vastgesteld bij :ko_ninklijk besluit 
van 27 December 1907 (Staatsblad n~. 354) 
worden aangebracht de navolgende wijzigingen 

Art. I. Na het tweede }id van artikel 2 wordt 
ingevoegd een nieuw derde lid, aldus luidende : 

- ,,3. De leden worden door den voorzitter op
geroepen, naarmate de aard der werkzaambeden 
hunne tegenwoordigheid vereischt". 

Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. II. Aan artikel 6 wordt toegevoegd-een 

tweede lid, aldus luidende: 
,,Het examen voor het diploma C kan, ter 
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keuze van den candidaat, in twee gedeelten 
worden afgenomen, namelijk een theoretisch 
gedeelte en een practisch gedeelte". 

Art. III. Artikel 7, eerste lid, onder III en IV 
wordt gelezen als volgt : 

,,III. voor het voorloopig machinisten
diploma: 

a. het bewijs, dat hij gedurende ten minste 
drie jaren met vrucht heeft gewerkt als smid, 
bankwerker, draaier, ketelmaker, machine
steller en dergelijke, waarvan ten minste een 
jaar in eene machine- of motorfabriek aan den 
bouw of de herstelling van stoommachines, 
ketels of motoren, een en antler ter beoordeeling 
van den voorzitter, of 

b. het einddiploma van eene inrichting ter 
opleiding van machinisten, aan te wijzen door 
Onzen voornoemden Minister. In dit geval 
kan de Minister bovendien voorwaarden be
treffende werktijd ·stellen. 

Bewijsstukken van eenigszins omvangrijke af
metingen worden alleen op verlangen van de 
commissie op het examen vertoond ; van het 
bezit hiervan moet echter in de kennisgeving, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 4 worden 
ntelding gemaakt. 

De ):tierboven genoemde bewijzen van werk
tijd behoeven slechts eenmaal te worden over
gelegd. Bij later af te leggen examens kan de 
inzending achterwege blijven, tenzij de com
missie er andermaal inzage van verlangt. De 
voorzitter der commissie heeft de bevoegdheid 
om zich van de practische bekwaamheid van 
den betrokken candidaat te overtuigen, door 
hem te onderwerpen aan een proef in het prac
tisch werken, onder meer kunnende bestaan uit: 
lasschen van een stuk ijzer van ten minste een 
Engelschen duim dikte, een voorwerp goed 
vijlen en vlakken en een klep of kraan naar be
hooren inschuren, z66danig, dat deze dir.ht i~. 

IV. voor het diplomr, A: 
het bewijs, dat hij in het bezit is van een 

voorloopig machinisten-diploma, of zoo hij niet 
in het bezit daarvan is, de bewijzen van werk
tijd, zooals die yoor dit diploma worden ver
eischt, het bewijs, dat hij gedurende ten minste 
een jaar op stoom- of motorschepen in de 
groote vaart heeft dienst gedaan en gedurende 
dien tijd de werkzaamheden heeft verricht van 
machinist of dezen daarbij heeft bijgestaa.n. 

voor het diploma B : 
het bewijs, da,t, hij in het bezit van diploma A, 

gedurende ten minste twee jaren als zelfstandig 
wachtdoend machinist heeft dienst gedaan op 
stoom- of motorschepen in de groote vaart. 

voor het diploma C : 

het bewijs, dat, hij in het bezit van diploma 13' 
gedurende ten minste twee jaar als eerste 
machinist, dan wel drie jaren als zelfstandig 
dienstdoend machinist, op stoom- of motor
schepen in d,e groote vaart heeft dienst gedaan. 

Indien de candidaat het examen ter verkrij
ging van diploma C in twee gedeelten wenscht 
af te leggen, wordt voor de toelating tot het 
theoretisch gedeelte alleen vereischt het bezit 
van diploma .B ; voor de toelating tot het 
practisch gedeelte wordt clan gevorderd het 
hierboven voor het diploma C voorgeschreven 
bewijs, zoomede het bewijs, dat hij met goed 
gevolg het theoretisch gedeelte heeft afgelegd. 

A1s diensttijd zal ook gelden de tijd in die1ist 
doorgebracht : 

a. op schepen als bovenbedoeld, welke varen. 
onder vreemde vlag ; 

b. op schepen der Gouvernementsmarine in 
Nederlandsch Oost-Indii! en op koloniale vaar
tuigen en in Nederlandsch West-Indie, met di.en 
verstande, dat voor ,zooveel de_ze laatste be
treft, de diensttijd slechts zal gelden om tot het 
afleggen van het examen ter verkrijging van 
het diploma A te worden toegelaten; 

c. buitengaats op schepen der Koninklijke 
Marine; 

d. op schepen der Indische Militaire Marine". 
Tusschen de vijfde en zesde zinsnede van het 

tweede lid van artikel 7 worden ingevoegd de 
woorden: 

,,wordt het examen ter verkrijging van een 
diploma C in twee gedeelten afgelegd, clan 
wordt voor elk gedeelte vijf gulden betaald". 

Hot derde lid van artikel 7 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Onder den hierboven bedoelden diensttijd 
wordt verstaan de tijd aan boord van stoom
of motorsehepen doorgebracht, begrepen tus
schen de data van aan- en afmonstering en 
blijkende uit verklaringen, afgegeven door de 
ambtenaren, voor welke de aan- of afmonstering 
heeft plaats gehad, of uit z66danige andere be
scheiden als daartoe door den voorzitter van de 
commissie voldoende worden geoordeeld. 

De ter verkrijging van een diploma A, B en 
C voorgeschreven diensttijden moeten ten 
:m.inste voor de helft aan boord van stoomsche
pen zijn doorgebracht. 

Art. IV. Na het tweede lid van artikel 8 
wordt toegevoegd een nieuw derde lid, aldus 
luidende: 

,,3. Wordt het theoretisch gedeelte van het 
examen voor diploma C met gunstig gevolg 
afgelegd, dan wordt den candidaat door de 
commissie hiervan een bewijs afgegeven. 
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Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. V. Na het derde lid van artikel 9 worden 

toegevoegd een nieuwvierde lid,een uieuwvijfde 
lid en een nieuw zesde lid, aldus luidende : 
- ,,4. Hij, die zich gedurende het cxamen te
rugtrekt, wordt beschouwd als te zijn afgewezen 
tengevolge van een onvoldoend examen. 

,,5. Eenzelfde candidaat wordt niet mcer 
dan drie malen tot het examen voor hetzelfde 
diploma toegelaten, tenzij Onze Minister na 
ingesteld onderzoek beslist, dat de bedoelde 
candidaat op grond van bijzondere omstandig
heden nog verder tot het examen voor het
zelfde diploma zal warden toegelaten. 

0

,,6. Gedragingen van de candidaten of de 
toehoorders tijdens bet examen, welke naar 
het oordeel der commissie niet toelaatba,i,r 
moeten worden geacht, kunnen. uitsluiting van 
deelueming aan het examon en verwijdering 
van den betrokkene tongevolg·e hebben." 

Art., VI. De programma's, als bijlage I bij 
het ·Reglement gevoegd, warden vervangen 
door de programma's, welke als bi]lage bij dit 
besluit zijn gevoegd. 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den twceden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl.ad en van de Staats
coiirant waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 14den Juli 1916. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 3 Aug. 1916.) 

EXAMEN voor voorloopig machinisten diploma. 

1°. Nederlandsche taal. 
de candidaat moet een oriderwerp 'betref

fende zijn vak km1nen voorlezen en zijne ge
dachten, mondeling en schriftelijk met ~en lees
bare hand zonder grove fouten in de Neder
landsche taal kunnen uitdrukkcn. 

20. Wiskunde. 
a. rekenkunde: de vier hoofdregels met ge

heele en decimale getallen en gewone breuken, 
het metrieke stelsel en het Engelsche stelsel 
van maten en gewichten en de herleiding tot 
het metrieke stelsel, de meetkundige evenredig
heden en hare voornaamste eigenschappen,- de 
tweede-machtsworteltrekking, het oplossen van 

vraagstukken op bet vorenstaande betrekking· 
hebbende· (mondeling en schriftelijk) ; 

b. stelkunde : het stelkundig teekenschrift,. 
het herleiden van sommen, verschillen, produc
ten en quotienten van geheele v6rmen (mon
deling); 

c. meetkunde : iijnen, hoeken, hoeken ont
staan door de snijding van twee evenwijdige 
lijnen door een derde, verschillende soorten· 
van driehoeken en hunne voornaamste eigen
schappen, oppervlakken van driehoeken, de· 
eenvoudigste eigenschappen der veenioeken,. 
oppervlak en omtrek van den • cirkel (mon
deling). 

3°. Natuurkunde. 
· algemeene eigenschappen der lichamen, druk

king door vloeistoffen, soortgelijk gewicht van· 
vaste lichamen en vloeistoffen, barometers,. 
manometers, pompen, hevels, thermometers· 
voornaamste. eigenschappen van den stoom 
(mondeling en schriftelijk). 

4°. Werktuigkunde. 
de beginselen, wat betreft de eenparige en: 

eenparig veranderlijke beweging, samenstellen 
en ontbinden van krachten, arbeidsvermogen. 
Da eenvoudige werktuigen zonder wrijving. 
(mondeling en schriftelijk). 

Oplossing van vraagstukken, betrekking· 
hebbende op het bovenstaande sub 2, 3 en 4. 

5°. Handteekenen. 
· schetsen van eenvoudige machinedeelen. 

6°. Scheep8werktuigkunde. 
a. ketels : algemeene kennis der meest ge-. 

bruikelijke scheepsstoomketels en van hun toe
behooren, voldoende kennis der wettelijke· 
voorschriften op het gebruik van stoomtoe
stellen (mondeling en sch1iftelijk) ; 

b. stoommachines : algemeene kennis van de· 
meest gebruikelijke scheepsmachines en hulp
werktuigen en hare onderdeelen, kennis van 
den looii van den stoom in het werktuig (mon
deling en sehriftelijk). 

Ex.AMEN voor diploma A. 

1°. Al hetgeen vereischt wordt voor het
voorloopig machinistendiploma. 

2°. Natuurkunde. 
eenvoudige eigenschappen van de warmte,. 

stoomvorming, uitzetting van vaste lichamen, 
vloeistoffen en gassen, eenige kennis van de 
beginselen der electriijiteitsleer, de practische· 
behandeling van de aan board meest voor
komende electrische inrichtingen (mondeling· 
en schriftelijk ). 

3°. Werktuigkunde. 
samenstelling en ontbinding van koppels in· 
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het platte vlak, bepaling van het zwaartepunt 
van eenvoudige doorsneden en lichamen, eenige 
.kennis van de wrijving (mondeljng en schrif
telijk). 

Oplossing van vraagstukken, betrekking 
hebbende op hat bo·venstaande sub 2 en 3. 

40_ Scheepswerktuigkundf,.' 
a. ketels : de behandeling van scheepsstoom

ketels, ook _wat betreft het stoken zoowel met 
-vaste als vloeibare brandstoffen, voedings
toestellen, onderhoud van scheepsstoomketels 
-en verrichten van kleine voorzieningen daaraan 
-(mondeling en schriftelijk) ; 

b. stoommachines (zuigermachines en tur
binemachines) : werking en behandeling- onder 
-stoom; zoomede de beoordeeling van den toe
stand der machine en het verrichten van kleine 
voorzieningen gedurende de va~rt, de ver
,schillende inrichtingen voor voor- en achter
waartsche bewegingen en hunne behandeling, 
het gebruik van den indicateur, de gebruike-
1ijke voortstuwers en het verrichten van kleine 
herstellingen daaraan, toestelleIJ voor het laden 
-on lossen (mondeling en schriftelijk). 

EXA11EN voor diploma B. 

1°. Al hetgeen vereischt wordt voor diplo
ma A. 

20. Taalkennis. 
voldoen,de kennis der Engelsche taal, zoodat 

een tijdschrift over het vak kan worden begre
pen en men zich in die taal verstaanbaar uit 
kan drukken. 

30. Wiskunde. 
a. stelkunde : merkwaardige producten en 

qnotienten, herleiding van gebroken vormen 
en wortelgrootheden, de vergelijkingen van den 
-ee_rsten graad met een en meer onbekende, 
machtsyerheffing en worteltrekking_ (mondeling· 
en schriftelijk) ; 

b. meetlmnde : gelijk en gelijkyormigheid 
der driehoeken, de gelijkvormigheid der drie
hoeken, -cirkel, lijnen aan en in den· cirkel, het 

-meten van hoeken door middel van cirkelbo
_gen, het uitvoeren van eenvoudige construc
ties, oppervlakken, van eenvoudige vlakke 
figuren, de bena,mingen van de eenvoudigste 
lichamen (mondeling en schriftelijk). 

40_ Natuurkunde._ 
beginselen der calorimatrie, smelten en ver

-dampen, mechanisch warrµte-equiyalent,' stoom
vorming en eigenschappen van den stoom, 
-voldoende bekendheid met aan boord voorko
mende electrische -inrichtingen om op oordeel
kundige wijze · het beheer daarover te _ kunrien 
voeren (mondeling en schriftelijk). 

5-'. Werktuiglcunde. 
bepaling van het zwaartepurt van eenvou: 

dige lichamen, eenige meerdere kennis van de 
wrijving, evenwichtstoestanden, eenvoudige en 
samengestelde werktuigen (mondeling en schrif
telijk). 

Oplossing van vraagstukken, betrekking 
hebbende op het bovenstaande sub 3, 4 en 5. 

60. Scheepswerktuigkunde. 
a. ketels : de constructie der meest gebrui

•kelijke scheepsstoomkete~ en stoomg;,leidin! 
gen, voldoende kennis van de eig<'>nschappen 
en beproeving der meest gebruikelijke .materi-, 
alen, welke voor de vervaardiging der ketels 
en van hun toebehooreP worden gebezigd, de_ 
gebruikelijke hiµptoestellen op de voeding 
betrekking hebbende, als : verdampers, VOO~
war:fuers, enz., bekendheid met d'e meest voor:, 
komende gebreken aan scheepsstoomketels,
zoomede hoe daarin te VQorzien, vo!doende 
kennis van constructie en berekening van 
·veiligbeidskleppen. Meer uitgebreide kennisi 
der wettelijh:e voorschriften op het gebruik van 
stoomtoestellen (mondeling en schriftelijk) ; . , 

/;. stoommachines (zu1ger- 'en turbinemachi
nes): meerdere kennis van de inrichting van: 
het scheepsstoomwerktuig en zijne onderdeelen,' 
practische bekendheid met expansie en conden-, 
satie, voldoende kennis van de eigenschappen i 
en _de beproeving der meest gebruikelijke ma-; 
terialen vij den machinebouw,. het stellen van• 
stoomschuiven, het berekenen van diagrammen 
en eenige kennis in het Jez.en en beoordeelen '. 
daarvan, bekendheid met de meest voorkomen-, 
de gebreken en de wijze, waarop daarin wordt 
voorzien, op zee of in ·de haven, het ·stellen van· 
assen en van de voornaam_ste machlnedeelen, ' 
de hulpmachines zoowel · in de machinekamer 
als aan dek (mondeling en schriftelijk). ' 

c. · scheepsmotoren : algemeene kennis van : 
de meest gebruikelijke scheepsmotoren, de 
voornaamste ·deelen waaruit de motor bestaat, 
eenige kennis van de gronden, · waarop · de : 
werking berust (mondeling). 

70_ Brandstoffen enz. 
_ de verschillende soorten van brandstoffen, 

die bij stoomketels worden gebezigd, speciale 
inrichtingeil der ketels bij gebruik van sommige 
brandstoffen, voldoende kennis van het gebruik 
der brandstoffen, van de verschijnselen bjj de 
verbranding, zuinighejd in het: verbruik van 
brandstoffen, de oorzaken_ van zelfontbranding, 
het ontstaan van ontplofbare ga-ssen in steen- , 
kolenruimen en bekendheid met de daartegen 
te µemen voorzorgen. Voldoende kennis van ' 
de soorten olie, gebruikt in- scheepsmotoren, 
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ontvlammingspunt, soortelijk gewicht, calo
riscb vermogen, kennis van bet gebruik van 
de; smeerniiddelen, pakkings- en bekleedings
stoffen, eenige kennis van het practisch keuren 
van brandstoffen en inachinekamerbehoeften 
(mondeling). 

$D. Machineteekenen . 
. voldoende bedrevenheid in het opmeten en 

in teekening brengen van machinedeelen. 
90_ Scheepsbouw. 
de bouw van het stalen stoom- en motorschip 

en in bet bijzonder ter plaatse, waar de assen 
buiten boord komen- en waar zich de buiten, 
boords kranen en ·afsluiters bevinden, de be
vestiging van de werktuigen en het drukblok, 
de inricbting van lens- en ballastleiding (mon
deling). 

,, EXAMEN voor diploma G. 

1°. Al betgeen vereiscbt wordt voor' diplo-. 
ma B. 

THEORETISCH GEDEELTE. 

· 20. Taalkennis. 
zonder grove fouten een opstel maken w de· 

Engelscbe taal over een bet macbinevak _be
treffend oi1derwerp, waarvan de boofdpunten 
warden opgegeven. 

30_ TViskunde. 
-a. stelkunde : negatieve 'en gebroken expo

nent~n, de logaritbmen en hare toepassing' bij 
verschillende J?erekeningen, vergelijkingen yan 
den tweeden graad met een onbek~nde (mon
deling en scbriftelijk) ; 

b. meetkunde : het berekenen bij benadering 
van oppervlakken door gebroken lijnen begr!insd 
bet berekenen van opparvlakken en inhciuden 
van meetkundige lichamen en bij benadering 
van den inhoud van door gebogen vlakke~ be
grensde licbamen, de beginselen der goni()metrie 
en der platte trigonometrie (mondeling en 
schriftelijk). 

40_ Natuurlcunde. 
kennis der electrotechniek, voornamelijk in 

b~re toepassing op de electriscbe inrichtingen 
aan board, de inrichting en bet onderboud:der 
aan bocird · meest gebruikelijke afkoelingsma
cbines en de gronden,- waarop 'de werking daar
van berust, bet uitstroomen van vloeistoffen en 
gassen door opaningen (moncleling en scbrif
telijk). 

50, Werktuiglcunde. 
meerd_ere kennis vooral met betrekking tot 

de aan boor_d aanwezige w_erktuigen, zoomede 
bekendbeid met den weerstand tegen buigen en 
wringen bij eenvoudige-cloorsneden (mondeling 
en ·schriftelijk). 

PRAOTISCH- GEDEELTE. 

6°. Scheepswerlctuigkunde. 
a. _ ketels : grondige kennis van de inricbting 

der verschillende scheepsstoomketels en van 
bllli toebebooren, bekendheid met de bep:inselen 
van sterkteberekening der stoomketels, bereke
ning · van klinknaden en steunen, keil.riis van 
de vervaardiging en samenstelling der materi
alen, welke voor stoomketels en hun toebehoo
ren warden gebruikt, de bebandeling en de her
stalling van scheepsstoomketels, verklaring der 
voorkomende· gebreken (mondeling en schrif
telijk). 

N,B. De candidaat- zal eene beschrijving 
moeten geven van eene herstelling, bij ·voorkeur 
van een door hem persoonlijk bijgewoqnde ; 

b. stoommacbines (zuiger- en turbinema
chines): grondige kennis van de inrichting, de 
werking en de bebandeling van de verschillende 
scheepsstoomwerktuigen en _van het onderboud 
en het hustellen daarvan (mondeling en schrif
telijk). 
_ N.B. De candidaat dient hiervan mede te doen 

blijken door eene beschrijving van hem bekende 
uitgevoerde herstellingen, bij voorkeur van een 
door hem persoonlijk bijgewoonde. ~Cennis 
van de vervaardiging en samenstelling· der 
materialen, welke voor de scbeepsstoomwerk
tuigen warden,__ gebruikt, volledige bekendbeid , 
met indicateurdiagra=en en het beoordeelen 
daarvan, bekendheid met het stellen van 
scheepsstoomwerktuigen en de onderdeelen; 

c. - scheepsmotoren_: inrichting en bebande- · 
ling van de op zeescbepen gebruikelijke moto
ren; eenige kennis· van de grcinden, waarop 
hunne werking berust, kennis van de inrichting 
en werking van verstuivers en vergassers, eenige. 
kennis van de meest gebruikelijke motorolien, 
hare berging, ontvlammingspunt en maatrege
len tegen brand- en o_ntploffingsgevaar ; inrich
ting en behandeling der werktuigen voor de 
omkeering der beweging, kennis van_ de hulp
mcitoren als anderszins; welke bij de boofd
mo:toren bebooren, intjcbting en invulling van 
het machinekamer-journaal (mondeling en 
schriftelijk). 

70, Brandstoffen. 
bekendheid met het keuren van brandstoffen 

en, machinekamerbehoeften (moncleling). 
8°. Machineteelcenen. · 
vaardigbeid in het maken van werkteeke

ningen van·meer ingewikkelde machinedeelen. 
9°. Schee,psbouw. 
kennis van de inricbting en beproeving van 

bewaarplaatsen voor vloeibare brandstof en de 
beveiliging daarvan (mondeling). -
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Behoort bij Koninklijk besluit van 14 Juli 
19.16 (St,aatsblad .n°. 322). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

14 Juli 1916. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (St,aatsblad n°. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die vftn 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 323. 

15 Juli 1916. BESLUIT, houdende verbod vi,.n 
uitvoer van abrikozenpulp. S. 324. 

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

Staat noodig is, den uitvoer.van abrikozenpulp 
te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze l\'linisters van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 10 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. R 96 ; 

Dan Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1916, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voo1noem
de Ministers van 14 Juli 1916, Kabinet, Litt. 
a••. 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa.len: 
Eeniq --;artikel. 

· De uitvoer van abrikozenpulp is verboden 
van den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bjjzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 
· Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 

van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezontlen aan· den Raad van State. 

Katwijk, den 15den Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van F'inancien, ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeq. 17 Juli 1916.) 

15 Jiili 1916. BESLUIT, houdende verhod -van 
uitvoer van runderhorens. S. 325. 

(Tekst als S. 324.) 

17 Juli 1916. KONINKLIJK .BESLUI'l". 
Een op7,ichter belast met het onderhoud 

voor de provinciale gebouwen is als bur
gerlijk ambtenaar te· beschouwen, daar hi} 
benoemd is door Gedep. Staten, van een 
vaste aanstelling is voorzien en zijn wedde 
zoowel krachtens de vroegere artt. 105 en 
106 der Prov. wet als krachtens het tegen
woordige art. 106 uit de Staatsinkomsien 
is gekweten. 

·wrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkentle op de aanvrage om pensioen 

van F.- C. Koch te Zwolle, laatstelijk opzichter 
helast met het dagelijksch toezicht over het 
onderhoud der gehouwen voor het prov:inciaal 
bestuur aldaar ; 

Gezien het advies van den Burgerlijken 
Pensioenraad van Hl .Febrnari 1916 n°. 11; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de· 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Mei 1916, n°. 118 ; 

Op de •voordracht van Onzen· Minister van 
Financien van 13 Juli 1916 n°. 29 Pensioenen; 

0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in 
zijn voormeld ad vies Ons in overwei,ing heeft 
gege-rnn op de aanvrage afwUzend te beschik, 
ken, aanvoerende dat de helanghebbende 
in provincialen dienst is geweest, maar cla t 
hij niet heeft beh~ord tot de amhtenaren en 
bedi'enden bij de provinciale griffie, bedoeld in 
art. 131, 3• lid, der Provinciale wet, en derhalve 
voor de bepalingen omtrent pensioen niet als· 
burgerlijk amhtenaar kan worden aangemerkt ; 
weshalve de Pensioenraacl van, oordeel is dat 
hij aan geen enkele bepaling der wet aanspraak 
op pensioen kan ontleenen ; 

ciat, nada-t het advies van den Pensioenraacl 
in afschrift aan den helanghebhende was mecle
gedeeld, hij het verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht· 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de geschillen van hestuur, 
aanvoerende dat hij 36% jaar in Rijksclienst 
is werkzaam geweest ; 

0., clat de belanghehbende, die js henoemd 
door Gedeputeerde Staten der provincie 
0verijssel, die van eene vaste aanstelling is· 
voorzien en wiens wedde, zoowel krachtens
de artt. 105 en 106 der Provinciale wet in hare 
oorspronkelijke lezing als krachtens art. 106 
dezer zelfde wet zooals zij na hare wijziging 
hij de wet van 17 Juni 1905 (S. 210) luidt, uit 
de Staatsinkomsten is gekweten, krachtens· 
art. 2 der Burgerlijke Pensioenwet als burgerlijk 
ambtenaar moet worden heschouwd; 

dat hij bij besluit van Ged. Staten vn,n Over-
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ijssel van 16 November 1915, 2° Afd. n°. 
·6416/4616, met ingang van 1 Januari 1916 
-eervol is ontslagen ; dat zijn burgerlijke dienst
tijd volgens art. 14a der Burgerlijke Pensioen
wet een tijdvak uitmaakt van 26 jaren, 6 maan
den en 26 dagen ; dat hij den ouderdom van 
65 jaren heeft vervuld; dat bij gebreke in dit 
geval van den pensioensgrondslag, voor de 
berekening van het pensioen in aanmerking 
behoort te komen het 1/60° deel van de middel
som van de over de laatste vijf dienstjaren_ 
genoten wedde acl f 200 en 1/60° deel daarvan 
bedraagt f 3.33; weshalve hij volgens de 
artt. 3a en 14a der wet recht heeft op een 
pensioen van f 119; 

Gezien de bovengemelde wet ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan: 

te rekenen van 1 Januari 1916 aan F. C. 
Koch te Zwolle, laatstelijk opzichter belast 
met het dagelijksch toezicht over het onder
houd der gebouwen voor het provinciaal 
bestuur aldaar, een jaarlijksch pensioen toe 
te kennen van f 122. , 

Onze Minister van Financien is belas~, e_nz. 
(A. B.) 

18 Juli 1916. BESLUIT, tot wijziging van het . 
Koninklijk besluit cl.cl. 29 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. t3!J), houdencle bepalingen 
betreff£ nde de Commissie voor het genees
kundig onderzoek en de herkeuring van 
aan den dienst in de Kolonien verbonden 
of daa.rvoor besternd personeel. S. 326. 

WIJ WILHEf,\U:':A, ENZ. 
Op de voordracht van Ornr.en l\finister van 

Kolonien van 14 Juli 1916, Afdeeling 0 2, 

no. 24; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat het vijfde lid van artikel 2 
van Ons besluit van 29 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 436) wordt gewijzigd als volgt: 

5. De leden der Commissie worden - ook 
zonder dat door hen het verzoek daartoe wordt 
gedaan - als zoodanig ontslagen met het einde 
van het kalenderjaar, waarin zij den leeftijd 
van vijf en zestig jaren bereiken. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer, en dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaa tst. 

Katwijk, den 18den Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De, Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 3 Aug. 1916.) 

18 Juli 1916. BESLUIT, houdende uitbreiding 
van het verbod van uitvoer van tamme 
konijnen. S. 327. 

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

Staat noodig is gebleken, Ons Besluit van 22 
Juni 1916, B_taatsblad n°. 286, houdende verbod 
van uitvoer van tamme konijnen, nit te breiden. 
tot een verbod van uitvoer van alle konijnen, 
zoowel levend als geslacht, met uitzondering 
van wilde konijnen in het vel ; 

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

Op de voordracht van Onze J\<Iinisters van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van .7 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. M96 ; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
11 Juli 1916, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voorrioem
de Ministers van 17 Juli 1916, Kabinet, Litt. 
D100; 

Hebben goedgevonclen en verstaan te bepalen : 
Eenig artikel. 

Het Eenig Artikel van Ons Besluit van 22 
Juni 1916, Staatsblad n°. 286, wordt gelezen 
als volgt : ,,De uitvoer van alle konijnen, zoowel 
levend als geslacht, met uitzondering van 
wilde konijnen in het vel, is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behoudens Ons vooi: 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 cle 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staata
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Katwijk, den 18den Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 19 Juli 1916.) 

18 Juli 1916. BESL UIT, tot wijziging van het be
sluit van 30 Maart 1904, houdende nienwe be
palingen omtrent de ambtenaren der directe 
belastingen, invoerrechteu en accijnzen. 

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

Financien van 14 Juli 1916, n°. 98, afdeeling' 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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· 10. Aan a·rtikel 92 van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, aangevuld bij dat van 
4 Februari 1913, n°. 71, wordt toeg-evoegd: 

h. door de lrnmmiezen te water, gedurende 
het eerste jaar van hun dienst, voor uitrustings
kosten; 

2°. _Dit besluit wordt geacht in_ werking te 
zijn getreden op 1 Januari 1916. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Katwijk, den 18den Juli 1916. 
WILHEL~IIN A. 

De Minister van li'inanciiin, ANT. VAN GrJN. 

18 Juli 1916. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Waar de bepaling van art. 25 le lid der 
Gemeentewet het beginsel erkent, dat het 
Raadslidmaatschap voor de daarmede 
onvereenigbare betrekking, die aangcno. 
men is, moet wijken, moet dit beginsel 
ook toepassing vindeµ voor het geval van 
den Burgemeester-Secretaris, die .ophoudt 
Burgemeester te zijn; maar de vroeger 
Raliv aarde betrekking van Secretaris be
houdt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
P. Elenbaas Jzn. te Baarland tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 7 April 
1916, n°. 174, 3• Afd., waarbij het besluit 
van den Raad der gemeente Baarland van 
30 Maart 1916 tot zijne toelating als lid van 
dien Raad is vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juni 1916, n°. 185; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl. Zaken, van 12 Juli 
1916, n°. 4943, Afd. B.B. ; 

0. dat, nadat a.an A. Bruggeman, burge
meester en secretaris, tevens lid van den Raad 
der gemeente Baarland eervol ontslag als 
burgemeester was verleend, hij bij schrijven 
van 7 Januari 1916 den gemeenteraad heeft 
kennis gegeven, dat hij ,,ingevolge de bepalingen 
der Gemeentewet" opgehouden had lid te zijn 
van den gemeenteraad ; 

dat daarop eene verkiezing is uitgeschreven -
en als- gevolg de,arvan P. Elenbaas Jzn. bij 
Raadsbesluit van 30 Maart 1916 als lid van den 
gemeenteraad is toegelaten, tegen welk besluit 
A. de Mol, lid van den gemeenteraad, bezwaren 
bij Ged. Staten heeft ingebracht; 

dat Geel. Staten bij besluit van 7 April 1916, 

n°. 174, ~et raadsbesluit tot toelating van 
P. Elenbaas Jzn. hebben vernietigd ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de verkiezing gehouden is nadat aan den 
heer A. Bruggeman, gewezen Burgemeester
Secretaris, tevens raadslid, eervol ontslag was 
toegekend als Burgemeester, waardoor hij als 
Secretaris op grond van art. 25 der Gemeente
wet geacht werd van rechtswege het raadslid
maatschap verloren te hebben ;_ dat genoemd 
artikel wel aan de aanneming van de betrekking 
van gemeente-secretari~ dit rechtsgevolg ver
bindt, doch dat hier zoodanige aanneming niet 
aanwezig is, daar de heer Bruggeman de ge- , 
noemde betrekking reeds bekleedde, terwijl 
de wet aan het blijven bekleeden d-aarvan, ook 
nadat zij door het ontslag als Burgemeester 
in beginsel met het raadslidmaatschap onver
eenigbaar is geworden, geen rechtsgevolg ver
bindt; dat derhalve ten onrechte eene vacature 
in den gemeenteraad aanwezig is geacht ; 

dat van het besluit van Ged. Staten P. 
Elenbaas Jzn. bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat nit den brief van den oud
burgemeester slechts te lezen valt' dat hij ont
slag nam als raadslid, waardoor er dus eene 
-vacature ontstond ; dat - al leest men den brief 
op de wijze gelijk Ged. Staten van Zeeland dat 
in hunne beschikking deden - dan nog er 
eveneens eene vacature is ontstaan ; dat immers 
de Gemeentewet heeft willen bepalen dat het 
ambt van secretaris der gemeente niet ver- , 
eenigbaar is met het raadslidmaatschap ; dat 
deze opvatting van den wetgever moet worden 
gehandhaafd en ook moet worden toegepast 
op een raadslid tevens burgemeester, die als __ 
burgemeester ontslag bekomt ; dat op deze 
gronden de beslissing van Ged. Staten, als niet 
op de wet gegrond, client te worden vernietigd ; 

0., dat ingevolge art. 23, 1 e lid, /., cler Ge
meentewet de betrekking van ·secretaris der 
gemeente onvereenigbaar is met het lidmaat
schap van den Raad derzelfcle gemeente, be
houdens deze uitzondering, dat de Burgemeester, 
die Secretaris der gemeente is, de bevoegdheid 
heeft tevens lid van den Raad te zijn ; 

dat de Burgemeester-Secretaris, ophoudende 
Burgemeester te zijn, maar Se9retaris blijvende, 
in denzelfden toestand komt als hij, die een 
met het Raadslidmaatschap onvereenigbaar 
ambt aanneemt; 

dat derhalve, waar de bepaling van art: 25, 
1 e lid, der Gemeentewet het beginsel erkent, 
dat het Raadslidmaatschap voor de daarmede 
onvereenigbare betrekking, die aangenomen is, 
moet wijken, dit beginsel ook toepassing moet 
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vinden voor het. geval van den Burgemeester
Secretaris die ophoudt Burgemeestcr te zijn, 
maar de vroeger aanvaarde betrekking van 
Secretaris behoudt ; 

dat derhalve A. Bruggeman te recht aan den 
Raad der gemeente Baarland heeft bericht, 
dat hij had opgehouden lid van den Raad te 
zijn, en dat, nu P. Elenbaas Jzn. in de aldus 
ontstane vacature tot lid van den Raad is 
gekozen, hij als zoodanig behoort te warden 
toegela ten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland, te bevelen de 
toelating van P. Elenbaas Jzn. als lid van den 
Raad der gemeente Baarland. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

18 Juli 1916. KoNINKLIJK TIESLUIT. 

Het · is niet overeen te brengen met de 
eischen van een goecf financieel beheer, 
indien de GAmeenteraad bet nadeelig saldo 
waarmede de begrooting der gasfabriek 
sluit, gedeeltelijk wil dekken door het uit
trekken op de gemeentebegrooting voor 
een post onder de buitengewone uitgaven. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Almelo tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
8 Februari 1916, 2• Afd. n°. 604/488, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor 1916; 

Den Raad van State; Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad_vies van 
21_ Juni 1916, n°. 165; 

Op de voordracht .van Onzen Minister van 
· Staat, l\!Iinister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Juli 1916 n°. 4754 Afd. B. B. ; 

0 .. , dat Geel. Staten bij voormeld beslnit 
aan de begrooting hnnne goedkeuring hebben 
onthonden nit overweging dat daarop antler 
art. 77 der nitgaven als ,,uitgaven ter zake 
van .de gasfabriek" wordt geraamd een bedrag 
van f 16,000, welk bedrag blijkens de toe
lichting zal stre.kken tot gedeeltelijke dekking 
van het nadeelig saldo groat f 35,000, waarmede 
de begrooting der gasfabriek voor 1916 slnit; 
dat voorts onder het hoofdstuk ,,Buitengewone 
nitgaven" onder art. 169 als ,,nitgaven ter· zake 
van den oorlogstoestand" wordt geraamd een 
bedrag van f 100,000 nit welk bedrag blijkens 
de toelichting het overblijvende deel ad 
£ 19,000 van het• voormeld nadeelig saldo der 

gasfabriek zal warden voldaan; dat de begroo: 
ting van inkomsten en uitgaven der gemeente
gasfabriek voor 1916 is slnitende gemaakt door 
onder de inkomsten te ramen een bedrag van 
f 35,000 als ,,vermoedelijk nadeelig saldo door 
de gemeente aan de gasfabriek nit te keeren" ; 
dat de geraamde opbrengst van den gasverkoop
berust op een gasprijs van 6 cent per Ma. 
terwijl blijkens de toelichting de kostprijs van 
het gas ruim 8 cent per M3• bedraagt en ver
hooging van den gasprijs voor particnlieren met 
1 cent per M3• het verlies voor 1916, dat door 
de gemeente aan het bedrijf zal moeten warden 
nitgekeerd met f 18,527.38 zou verminderen ;: 
dat een ledrijf dat alshetonderwerpelijke, reed& 
sedert ta! van jaren in werking is, zijne eigen 
kosten behoort te dekken ; dat tengevolge van 
onvoorziene omstandigheden zulk een bedrijf 
over een enkel jaar een nadeelig saldo moge 
kunnen opleveren doch dat het in geen geval 
toelaatbaar kan warden geacht dat de begroo
ting van het bedrijf wordt sluitend gemaakt met 
een nadeelig saldo dat nit de gemeentekas moet 
warden betaald ; dat verkoop van het gas ruim 
25 % beneclen den kostenclen prijs - gelijk de 
gemeente Almelo doet - met het gevolg dat 
niet alleen de hoofdelijke omslag belangrijk 
moet warden verhoogd maar zelfs de bnitenge
wone dienst met een aanzienlijk bedrag moet 
worden belast, niet is overeen te brengen met 
de eisch van een deugdelijk financieel beleid ; 
dat de Raad der gemeente Almelo op de voren
staande gronden is uitgenoodigd de begrooting 
in dim zin te wijzigen dat geenerlei uitkeering 
nit de gemeentekas aan het gasbedrijf wordt 
geraamd ; dat de Raad in zijne vergadering van 
20 Januari 1916 besloten heeft aan deze uit
hoodiging geen gevolg te geven, daarbij aan
voerencle dat waar in vroeger jaren de winst,. 
welke het gasbedrijf opleverde niet is gereser
veerd maar in de gemeentekas is gestort, het 
een daad van goed financieel beleid is thans het 
verlies niet ten laste van het bedrijf of uitslni
tend van de gasverbruikers te brengen, maar 
dit te doen dekken door eene uitkeering van 
de gemeente, aangezien bij dezen maatregel 
het tekort gedragen wordt door dezelfde 
categorie van ingezetenen, die vroeger van qe 
winst hebben geprofiteerd, nl. de belasting
plichtigen, die in den hoofdelijkerr omslag zijn 
aangeslagen ; dat deze argumentatie van den 
gemeenteraad welke ook reeds in het algemeen 
in hooge mate aanvechtbaar is voor de gemeente. 
Almelo in het lijzonder alien zin mist en als 
geheel nietszeggend kan warden voorbijgegaan ; 
dat irnmers de in vroegere jaren gemaakte 
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winston van het gasbedrijf bezwaarlijk kunnen 
.zijn ten goede gekomen aan dezelfde c;tegorie 
van ingezetenen die thans het verlies zullen 
hebben te dragon,. nl. de belastingplichtigen 
in den hoofdelijken omslag der gemeente 
.Almelo, aangezien in die jaren de gemeente 
Ahnelo nog niet bcstond en het gasbedrijf 
toentertijd slechts geexploiteerd word door de 
gemeente Stad-Ahnelo, welker bevolking niet 
eens de helft uitmaakt van die der op l J anuari 
1914 U:it de gemeente Stad-Almelo en Ambt
Ahnelo vereenigde gemeente Almelo ; dat op 
grand van het bovenstaande de begrooting 
der gemeente Ahnelo voor 1916, zooals zij door 
den Raad dier gemcente is vastgcsteld, niet voor 
.goedkeuring vatbaar kan warden geacht ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Almelo bij Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende dat hij zich met de uitspraak van 
,Ged. Staten bezwaard acht ; dat op do begroo
ting van het gasbedrijf voor 1916 een nadeelig 
saldo van f 35,000 wordt geraamd, welk bedrag 
zich laat splitsen in : f 19,000 voor meerdere 
,exploitatiekoston, in verband met de hoogere 
prijzen voor de grondstoffen als een gevolg 
van den oorlogstoestand en f 16,_000 voor 
hoogere uitgaven aan rente, aflossing en arbeids
loonen; dat dit nadeelig saldo wordt gedekt 
door onder de ontvangsten van het bedrijf eene 
uitkeering uit de gemeentekas te ramen van 
£ 35,000 ; dat deze uitkeering naar de genoemde 
splitsing op de begrooting van uitgaven der 
.gemeente voorkomt onder art. 77 der gewono 
uitgaven en art. 169 der buitengewone uitgaven 
dat toch de Raad van meening is dat, waar 
in vroegere jaren de winst welke het gasbedrijf 
opleverde niet is gereserveerd maar in de 
,gemeentekas is gestort, het een daad van goed 
financieel beleid is thans het verlies niet ten 
laste van het bedrijf of uitsluitend van de gas
verbruikers te brengen, maar <lit te doen dekken 
door eene uitkeering der gemcente ; dat door 
dozen ·maatregel het tekort gedragen wordt 
door dezelfde categorie van ingezetenen die 
vroeger van de winst hebben geprofiteercl nl. 
de belastingplichtigen die in den hoofdelijken 
omslag zijn aangeslagen ; dat de motiveering 
van Ged. Staten moeilijk als argument tegen 
's Rijks standpµnt kan worden aangemerkt: 
daar het in dozen niet cle questie is of de argu
mentatie van den Raad aanvechtbaar is, n1aar 
of de onjuistheid daarv:1n door hen is aan
getoond ; dat de Raad voorts de aanjacht 
vestigt op het Koninklijk Besluit van 18 October 
1910,. waarin o. a. wordt overwogen ,,dat · cle 
bevoegdheid van Ged. Staten om hunne goed-

keuring aan eene begrooting of wij ziging ee-ner 
begrooting te onthouden, aan · geenerlei beper
king gebonden is en clus in clezen alleen te onder
zoeken valt, of onder de gegeven omstandig
heclen van die bevoegclheid een voor het cloel 
waarvoor zij werd toegekend, passend gebruik 
is gemaakt ; dat de Raad deze overweging tot 
de zijne makend, het aan ernstigen twijfel onder
hevig acht, of Geel. Staten door op de in hun 
besluit vennelde gronden aan de gemeente
begrooting clo goedkeuring te onthouden van 
hunne 1:,evoegdheid tot deze handeling een 
,,passencl gebruik" hebben gemaakt; clat do 
Raad tor motiveering dezer zienswijze opmerkt 
dat de exploitatie cler gemeentebedrijven uit
sluitend g~schiedt naar door den Raad vast te 
stellen regelen, welke niet aan de goeqkeuring 
van Geel. Staten zijn onderworpen, terwijl mede 
aan c1it College niet is toegekend de goed
keuring van de begrooting en rekening dier 
beclrijven ; dat Ged. Staten op de in hun. besluit 
vermelde gronden goedkeuring aan cle ·ge
meentebegrooting onthoudende claardoor in
vloed wenschen uit te oefenen op de begrooting 
van inkomsten , oor het gasbeclrijf en op den 
door den Raad vastgestelden gasprijs ; dat met 
betrekking . tot cleze inkomsten, hetzij direct 
of indirect .aan Geel. Staten geen medezegging
schap is toegekend en dus dit College door 
cle begrooting van het gasbedrijf binnen zijn 
invloedssfeer te trekkon, de bevoegdheicl welke 
hij aan art. 207 der Gemeentewet ontleent 
heeft overschreden ; · 

0., dat de gemeenteraad het nadeelig salclo 
waarmecle cle begrooting cler gasfabriek sluit, 
gedeeltelijk wil dekken door het uittrekken op 
de gemeentebegrooting voor een post oncler de 
buitengewone uitgaven; 

clat dit niet is overeen te brengen met cle 
eischen van een good financieel beheer en dus 
reeds uit dezon hoofde de onthouding der good
keuring aan de gemeentebegrooting behoort te 
worden gehandhaafcl ; 

Gezien de Gen1eentewet ; 
Habben goeclgevonden en verstaan : 

he_t beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 

is belast, enz (A. 13.) , 

21 Juli 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 15clen 
September 1913 (Staatsblad n°. 368) tot 
vaststelling eener regeling van de aanstel
ling, de bezoldiging en den dienst van de 
beambten en beclienden bij cle Krijgsraden 
van de Lanclmacht, bij den Zeekrijgsraad 
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bir,ncn het Rijk in Europa, bij de Audi
teurs-Militair bij de Krijgsraden van de 
Landmacht en bij den Fiskaal bij den 
Zeekrijgsraad binnen het Rijk in Eui·opa, 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van· 
den 2lsten November 1913 (Staatsblad 
n°. 415) en v~n den 22sten Jinuari 1915 
(Staatsblad n°. 23), intrekking van het be-

' paalde sub Ha van het Koninklijk besluit 
van den 12den April 1911 (Staatsblad 
n°. 114) en van het bepaalde sub Ha, 
2°. en 30,, van het Koninklijk besluit van 
den 13den November 1911 (Staatsblad 
n°. 336) en toepasselijk verklaring van de 
gewijzigde regeling, voorzoover zij de be
am bten betreft, op de beambten ter griffie 
van het Hoog Militair Gerechtshof en ten 
parkette bij dit College, alsmede nadere 
regeling van de bezolaiging der bedienden 
bij voormeld College en Parket. S. 328. 

WIJ W'ILHELMINA, ENZ. 

Op 9-e_ voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 27 Juni 1916, 4de afdeeling, 
no. 635; 

Overwegende, dat het wenschelijk is· te wij
. zigen Ons besluit van 15 September, 1913 
(Staatsblad n°. 368), tot vaststelling eener re
geling van de aanstelling, de bezoldiging en den 
dienst van de beambten en bedienden bij de 
krijgsraden van de Landmacht, bij den Zee
krijgsraad binnen het Rijk in Europa, bij de 
Auditeurs-Militair bij de Krijgsraden van de 
Landmacht en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgs
raad binnen het Rijk in.Europa, gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 1915 (Staatsblad 
n°. 23), in te trekken de bepaling sub 1915 
(Staalsb/arl n°. 23) en _in te trekken de bepaling 
sub Ha van Ons besluit van 12 April 1911 
(Staatsblad n°. 114) en het bepaalde sub II 
onder a 2e en 3e van Ons besluit van 13 No
vember 1911 (Staatsblad n°. 336) en de bij dit 
besluit gewijzigde regeling betreffende de be
ambten toepasselijk te doen zijn op de beamb
ten ter griffie van het Hoog Militair Gerechts
hof en ten parkette bij dit College, alsmede de 
bezoldiging van de bedienden bij voormeld 
College en Parket nader te regelen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1916, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Justitie van 19 Juli 1916, 4de afdeeling, 
n°. 581; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 
In Ons besluit van 15 September 1913 

(Staatsblad n°. 368) zooals dit is gewijzigd bij 

1916. 

Onze besluiten van 21 November 1913 (Staats
blad n°. 415) en 22 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 23) worden in het hoofden in de considerans, 
tusschen de woorden ,,bedienden" en- ,,bij" in
gevoegd de woorden: ,,ter griffie van het Hoog 
Militair Gerechtshof en ten parkette bij dat 
College", en in de artikelen de volgende wijzi
gingen gebracht : 

Art. I. In artikel 1 van Ons voormeld oesluit 
wordt in het eerste lid, sub le, in den eersten 
regel tusschen de woorden ,,eerste, tweede" met 
weglating van de komma, ingevoegd het woord 
,,of", vervallen de woorden ,,of derde" aan den 
aanvang van den tweeden regel en wordt 
tusschen de woorden ,,klasse" en ,,bij" in <lien 
regel ingevoegd de woorden: ,,ter griffie van 
en ten parkette bij het Hoog Militair Gerechts
hof, alsmede". 

In den aanhef van het tweede lid van ·voor
meld artikel word en de eerste regel en de eerste 
twee woorden van den tweeden regel vervangen 
door de volgende woorden: ,,Wanneer eene 
vacature is ontstaan van Rijksklerk ter griffie 
van het Hoog Militair Gerechtshof 9f ten 
parkette bij dat College, of van Rijksklerk 
of van bediende bij een Krijgsraad of bij een 
Parket van een krijgsraad, doet, onderscheiden
lijk het Hoog Militair Gerechtshof, de Advocaat
Fiskaal", en wordt na het woord ,, betrekking", 
in den laatsten regel, gelezen ,,benevens van 
hun geboortebewijs". 

Art. II. Aan artikel 2 van Ons voormeld 
besluit wordt een nieuw, derde, lid toegevoegd, 
luidende. : 

Ingeval een Krijgsraad zijn zetel heeft in een 
afzonderlijk gebouw of gedeelte van een ge
bouw, waarin een woning voor een concierge 
ontbreekt, terwijl in den dienst van· concierge 
niet reeds op andere wijze is voorzien, kunneri 
door Onzen :Minister van Justitie de huishou
delijke dieristen worden opgedragen aan een 
b_ij <lien Krijgsraad aangestelden bediende. 

Art. III. Artikel 3 van Ons voormeld besluit 
wordt gewijzigd en gelezen: 

De beambten en bedienden zijn in hun ambts
betrekking cindergeschikt aan den · President 
van het College of het Hoofd van het Parket 
waarbij zij zijn aangesteld. 

Art. IV. Artikel 4 van Ons voormeld besluit 
wordt gewijzigd en gelezen·: 

De dienst en werkzaamheden der beambten 
en bedienden worden geregeld door den Presi
dent· van het College of het Hoofd van het 
Parket, aan wien of aan hetwelk zij- in hunne 
ambtsbetrekking ondergeschikt zijn. 

De waarneming door den bode van de func

:25 
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tien van provoost-geweldige wordt geregeld 
door den President van den Krijgsraad en den 
Auditeur-Militair in onderling overleg. 

Alvorens in dienst te treden, leggen de be
ambten en bedienden in handen van den Presi
dent van het College of het Hoofd van het 
Parket aan wien of aan hetwelk zij in hunne 
ambtsbetrekking ondergesohikt zijn, den eed 
of belofte af, dat zij hunne betrekking getrou
welijk zullen waarnemen. 

Art. V. Artikel 5 van Ons voormeld besluit 
wordt gewijzigd en gelezen : 

Met maohtiging van Onzen Minister van 
Justitie en op de door dezen te bepalen maan
delijksohe belooning kunnen door het Hoog 
Militair Gereohtshof en de Presidenten van 
de Krijgsraden hulpsohrijvers en bedienden en 
door den Advooaat-Fiskaal, de 'Auditeurs
Militair en den Fiskaal hulpsohrijvers tijdelijk 
in dienst worden genomen. De hulpschrijvers 
hij het Hoog Militair Gereohtshof zijn aan den 
Griffier van dat College, .de overigen aan den 
Secretaris van den betrokken Krijgsraad of het 
betrokken Hoofd van het Parket ondergeschikt. 

De hulpschrijvers zullen ten minste den ou
derdom van 16 jaar moeten bereikt en dien van 
40 jaar niet mogen overschreden hebben. 

_ Aan hen wordt eene aanstelling uitgereikt, 
v:ermeldende hun naam en voluitgescbreven 
voornaam, hunne geboortedagteekening en die 
van hunne indiensttreding, alsmede het bedrag 
hunner maandelijksche belooning. 

Van elke, cioor Onzen Minister van Justitie 
vooraf goed te keuren verhooging van belooning 
wordt hun een schriftelijk b_ewijs verstrekt. 

_ Een gewaarmerkt afschrift van de aanstelling 
en van het bewijs der verhooging van _hunne 
belooning wordt aanstonds aan het Departe
ment van Justitie ingezonden. 

De belooning dezer hulpschrijvers en be
dienden wordt gekweten uit de jaarlijksche 
toelage wegens kleine onkosten. 

Art. VI. Artikel 6 van voormeld besluit 
__ wordt gewijzigd en gelezen : 

_ Tot Rijksklerk zijn benoembaar zij, die 
l•. den vollen ouderdom van 21 jaren bereikt 

en dien van 40 jaren nog niet overschreden 
hebben en voor het ambt lichamelijk geschikt 
worden geacht ; 

2°. ten minste 2 jaar als hulpschrijver ter 
griffie van of ten parkette bij het Hoog Militair 
Gerechtshof, bij een Krijgsraad of ten parkette 
bij een Krijgsraad of ter griffie van of ten par
kette bij een burgerlijk gerecht werkzaam zijn 

ge;'"!.'..,, wove, de Rjikekkdom f" oo,at, 

klasse betreft, voldaan hebben aan het, onder
zoek dat voor de Rijksklerken dier klasse ter 
griffie of ten parkette bij de burgerlijke gerech
ten door Onzen Minister van Justitie, krachtens 
artikel 28 sub 3e van het Reglement n'. IV 
op de .organisatie en de dienst der Deurwaarders 
en verdere regtsbedienden, wordt bepaald. 

In bijzondere gevallen kan van de bepaling 
sub 2° van dit artikel worden afgeweken. 

· Art. VU. In artikel 7 van Ons voormeld be
sluit vervallen in den zevenden regel van het 
eerste lid de woorden ,,of tweede'-' en wordt in 
den laatsten regel van dat lid ,,2°" vervangen 
door ,,3°". 

Art. VIII. Artikel 8 van Ons besluit wordt 
gewijzigd en gelezen : De Rijksklerken ter 
griffie van en ten parkette bij het Hoog Militair 
Gereohtshof, bij de Krijgsraden en ten parkette 
bij de Krijgsraden zijn verdeeld in twee klassen_ 

De jaarwedde der Rijksklerken van de tweede 
klasse bedraagt f 600.- en wordt verhoogd m1, 
een diensttijd als Rijkslderk van deze klasse 
van 2 jaar tot f 700.-; van 4 jaar tot f 800.-; 
van 6 jaar tot f 900.-; van 8 jaar tot f 1000.-; 
van 10 jaar tot f 1100.-. 

In bijzontlere gevallen kan een hoogere aan
vangswedde worden toegekend, waaraan, voor 
verkrijging van verdere verhooging, verbonden 
is de diensttijd bij het vorige lid bepaald. 

De jaarwedde der Rijksklerken van de eerste 
klasse bedraagt f 900.- en wordt verhoogd na 
een diensttijd als Rijksklerk van deze klasse 
van 2 jaar tot f 1000.-; van 4 jaar tot f 1100.-; 
van 6 jaar tot f 1200.-; van 8 jaar tot f 1300.-; 
van 10 jaar tot f 1400.-; van 12 jaar "tot 
f 1500.-. 

In bijzondere gevallen kan deze laatste be
zoldiging na een diensttijd van 14 jaar traps
gewijze verder worden verhoogd tot f 1800.-. 

Voor den aanvang der periodieke verhooging 
wordt de diensttijd gerekend te zijn aangevan
gen met den eersten van het kwartaal volgende 
op dat, waarin de benoeming is geschied. 

Aan den Rijksklerk ter griffie van en ten 
parkette bij het Hoog Militair Gerechtshof door 
Onzen Minister van Justitie als bureelohcf 
aangewezen, kan eene toelage worden verleend 
van ten hoogste f 250.-. 

Art. IX. Artikel 9 van Ons voormeld besluit 
wordt gewijzigd en gelezen: 

De bevordering tot Rijksklerk der eerste 
ldasse kan geschieden, nadat de beambte ge
durende ten minste zes jaar al Rijksklerk der 
tweede klasse werkzaam is geweest. Is hij 
langer dan zes jaar werkzaam geweest dan 
wordt hem bij zijne bevordering toegekend de 
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jaarwedde cler eerste klasse in bedrag volgende 
op het bedrag cler jaarweclde door hem in cle 
tweede klasse verkregen. · 

Aan de bij de bevordering toegekende jaar
wedden is, ter verkrijging van verdere verhoo
ging, verbonden de diensttijd daarvoor bij 
artikel 8, vierde lid, bepaald: 

De diensttijd ter verkrijging van verdere ver
hooging van wedde wordt gerekend een aan
vang te nemen met den eersten dag van het 
kwartaal, volgende op dat, waarin de bevor
dering is geschied. 

In bijzondere gevallen kan de bevordering 
tot de eerste klasse ook na korter dan zes jaar 
dienst in de tweede klasse, of de benoeming tot 
Rijksklerk eerste klasse dadelijk bij eerste aan
stelling geschieden en al dan niet eene hoogere 
aanvangswedde worden toegekend. Daarbij is 
toepasselijk de bepaling van het tweede lid 
van dit artikel. 

Bij de beoordeelin§ der gevallen van bevor
dering en benoeming tot de eerste klasse zal, 
behalve op de regelen van formatie, vervat in 
artikel 10, in het bijzonder zijn te letten op 
den aard en omvang der te verrichten werk
zaamheden. 

Art. X. De artikelen 10, 11 en 12 van Ons 
besluit vervallen. 

Art. XI. Artikel 13 van Ons voormeld besluit 
wordt artikel 10, gewijzigd en gelezen: 

Er kunnen worden aangesteld ten hoogste : 
A. ter griffie van het Hoog Militair Gerechts

hof: 
3 Rijksklerken, waarvan ten hoogste 1 der 

eerste klasse, die als Bureelchef door Onzen 
Minister van Justitie kan warden aangewezen; 

B. ten parkette van den Advocaat-Fiskaal: 
- 2 Rijksklerken, waarvan ten hoogste 1 der 

eerste klasse, die als Bureelchef door Onzen 
Minister van Justitie kan worden aangewezen ; 

C. bij elken Krijgsraad, Auditeur-Militair en 
bij den Fiskaal : 

2 Rijksklerken, waarvan ten hoogste 1 der 
eerste klasse. 

Art. XII. Artikel 14 van Ons voormeld be
sluit wordt artikel 11. 

In dit artikel vervallen in den vierden regel 
de woorden ,,of betrekking" en worden in den 
zelfden regel ingevoegd tusschen de woorden 
,,den" en ,,President" de woorden ,,President 
van het Hoog Militair Gerechtsbof, den Advo
caat-Fiskaal bij het Hoog Militair Gerechtshof, 
of van den". 

Art. XIII. Artikel 15 van Ons voormeld be
shut wordt artikel 12. 

Tusschen de woorden ,,bij" in den eersten 

regel en ,,de" in den aanvang van den tweeden 
regel worden ingevoegd de woorden ,,het Hoog 
l\liilitair Gerechtshof, den Advocaat-Fiskaal,". 

Art. XIV. Artikel 16 van Ons voormeld 
besluit· wordt artikel 13, gewijzigd en gelezen : 

De jaarwedden van de bedienden bedragen: 
I. voor de bedienden bij het Hoog lVIilitair 

Gerechtshof en bij den Krijgsraad te 's-Graven
hage: 

a. voor de concierges (kamerbewaarder bij 
het Hoog l\liilitair Gerechtshof) ten minste 
f 800.- en ten hoogste f 950.-; 

b. voor de boden ten nrinste f 800.- en ten 
hoogste f 1000.- ; 

c. bij bekleeding van de betrekkingen van 
concierge (kamerbewaarder) en bode door een 
persoon, ten minste f 1000.- en ten hoogste 
f 1200.-; 

d. voor een knecht of portier, ten minste 
f 600.- en ten hoogste f 800.- ; 

II. v:oor de bedienden bij de overige Krijgs
raden, 

a. voor de concierges en de boden ten rinste 
f 700.- en ten hoogste f 900.-; 
· b. voor een knecht of portier ten minste 

f 600.- en ten hoogste f 700.- ; 
Aan den bediende, aan wien door Onzen Mi

nister van Justitie worden opgedragen, de 
diensten bedoeld bij het bij artikel II van dit 
besluit aan artikel 2 van Ons voormeld besluit 
toegevoegde derde lid, wordt eene toelage toe
gekend van ten hoog~te f 200.- ; 

Aan de concierges kan boven hunne wedde 
het gen,ot van vrije woning en vrij gebruik van 
vuur en licht worden toegekend. Voor de 
toepassing van de Burgerlijke Pensioenwet 
wordt dit genot begroot op eene waarde van ten -
hoogste f 300.-. 
~)\.rt. XV,f Artikel 17 van Ons voormeld besluit 
'\rordt artikel 14, gewijzigd en -gelezen: 
i:i'i"De · aanvangsjaarwedden- van de bedienden 
worden telkens na twee jaar dienst, verhoogd 
met f 50.- totdat de voor de betrekking of 
tegelijkertijd -bekleede betrekkingen, · vastge
stelde hoogste wedde beieikt zal zijn. 
!f. Bij de benoeming van een bediende in den 
loop van een kwartaal wordt, voor de verkrij
ging der eerst volgende verhooging van wedde, 
de diensttijd geacht te zijn aangevangen met 
den eersten dag van het kwartaal, volgende 
op dat, waarin de benoeming geschied is. 

Art. XVI. Artikel 18 van Ons voormeld 
besluit wordt a'rtikel 15. 

In den tweeden regel worden tusschen de 
woorden ,,gerecbt" en ,,gevestigd" ingevoegd 
de woorden ,,of parket". 
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Art. XVII. Artikel 19 va:n Ons voormeld 
besluit wordt artikel 16. 

Het laatste lid van dat artikel wordt ver-· 
vangen door de volgende nieuwe drie leden: 

Het•uitoefenen van een beroep, zonderverlof 
van den President van bet College aan wien zij 

· ondergeschikt zijn, is den· bediende,:; verboden. 
Onze Minister van ,Justitie ontvangt ter

stond bericht van bet verleend verlof en is 
bevoegd bet te o llen tijde in te trekken. 

Op hen, die bij de inwerking treding van dit 
besluit in dienst zijn en een beroep uitoefenen, 
zijn, zoo lang zij in dezelfde )letrekking dienen, 
de bepalingen _der voorgaande beiae leden niet 
van toepassing. 

Art. XVIII. Artikel 20 va,n Ons voormeld 
besluit wordt artikel 17. 

Art. XIX. Artikel 21 van- Ons- voormeld 
besluit wordt artikel 18. 

In den tweeden. regel van bet eerste lid wordt 
vobr bet cijfer ,,8" gelezen ,,14". 

Art. XX. De artikelen 22 tot en met 28 van 
Ons v:oormeld besluit worden onderscheidenlijk 
artikelen 19 tot en II1et 25. 

Art. X)CT. Ingetrokken worden!ie bepalingen: 
a. sub Ila van Ons besluit v,tn .12 April 1911 

(Staatsblad n°. 114) ; ' 
b . . sub Ila 20. en 30, van Ons bl)sluit v:an 

13 November 1911 (Staatsblad n°. 336). 

Overgangsbepalingen. 

Art. 1. De op 31 December 1915 in dienst 
zijnde Rijksklerken derde klasse worden gl)acht 
met ingang van 1 J anuari 1916 te zijn aangesteld 
in de tweede _klasse. _ 
. De op 31 December 1915 in dienst_ zijnde 

R_ijksklerken der tweede klasse blijven, vo,or 
bevordering tot de eerste klasse, vrijgesteld van 
he1/ onderzoek, bedoeld in a~ikel 28 ~al!, hEJt 
Reglement IV, laatstelijk gewijzigd· bij Ons be
sluit van 6 lVIei 1916 (Staatsblad n°. 183) ; 
- ~- De bezoldiging van de op 31 December 

1915 in dienst zijnde Rijksklerken wordt, met .. 
ingang van 1 Januari 1916 en 1917 telken,s ver-
hoogd met f 50.-. . : · · 

,Voor z~oveel •en zoolang de bezoldiging -van' 
een Rijksklerk in dienst op 31 December-1917 
minder bedraagt dan de jaarwedde waarop hij, 
krach~ens de bij <lit besluit vastgestelde regeling 

\ aanspraak zal kunnen maken, wordt deze jaar
wedde door hem verkregen door trapsgewijze 
verhooging met ten. boogste f 100.- met in
gang van elk volgend jaar. Na bet bereiken 
van deze jaarwedde worden volgende. verhoo
gingen verkregen op den bij dit besluit vast
gestelden voet. 

De jaarwedde van een Rijksklerk op ·:n De
cember. 1915 in. dienst, welke op den da,g der 
inwerkingtreding van <lit besluit, volgens voor
gaande regeling niet bet minimum bedraagt, 
bij <lit besluit, voor de klasse, waarin hij dan 
dient, vastgesteld, wordt, met ingang van <lien 
dag, op 'dat minimum gebracht, waarna verdere 
verhooging plaats vindt op den voet als bij bet 
eerste en tweede lid van dit artikel is bepaald; 
Zoolang na toepassing van het eerste lid van dit 
artikel, de verkregen jaarwedde bet aan deri 
beambte volgens artikel VIII van <lit besluit 
toekomend bedrag overschrijd,t, worcit het be
drag der overschrijding als eene persoonlijke 
toelage genoten. ' 

Onder bezoldiging bedoeld in dit artikel,' 
wordt verstaan, de som der inkomsten, ver
meld · bij a.e. artikelen 26 en 32 aangehaald 
sub II in Ons besluit van den 13 November1 

1911 (Staatsblad n°. 336) en bij de artikelen 8, 
en Ii van Ons. besluit van 15 September 1913, 
(Staatsblad n°. 368). ' 

A1s diensttijd wordt, voor de toepassing van' 
het tweede lid. van dit artikel, .aangemerkt .de 
tijd doorgebracht, na 18-jarigen leeftijd, voor· 
de· inwerkingtreding van Onze besluiten in bet: 
voorgaande lid vermeld, als klerk en, na die ' 
inwerkingtreding, als hulpschrijver ter griffie' 
van. of · ten parkette bij het Hoog Milita,ir : 
Gerechtshof of bij een Auditeur-Militair. 
: Aan de bedienden in dienst op 31 December , 

1915, die op of na dien datum, doch voor de 
inwerkingtreding van dit besluit, eene lagere 
aanvangswedde genoten, dan voor hen bij dit 
be,sluit is vastgesteld of lagere periodieke-ver-. 
hooging ontvingen dan hun v'olgens dit besluit 
toekoi:nt, wordt, met ingang van l .Januari 1916 
en 1917 telkens.de helft van het verschil.toe-, 
gekend. '. 

··Wij behouden·Ons voor te bepalen, dat, met 1, 

het oog op de tijdsomstandigheden; de tweede , 
helft van het verschil, bedoeld bij het voorgaan
de. lid en de bij. het. eerste lid van dit artikel 
bedoelde verhooging met 1 J anuari 1917, niet . 
zal worden toegekend. ' 

3. Zoolang de wedde ·van een Rijksklerk op 
31 December 1915 in dienst bij de toepassing , 
van het voorgaande artikel lager is dan de bij 
het vijfcie lid van dat artikel bedoelde som. 
der irikomsten, die hij zou hebben· ontvangen 
in de klasse waarin hij op 31 December 1915 
diende waren de artikelen 26 en 32, aangehaald 
sub II in Ons besluit van 13 Nov:ernber 1911 
(Staatsblad no. 336) en 8 en 11 van. Ons 
beslnit .van 15 September 1913 (Staatsblad 
n°. 368) van kracht gebleven, geniet hij 
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eene persoonlijke toelage ten bedrage van het i 
..,erschil. 

Bij de vaststelling van het verschil. wordt 
niet in rekening gebracht, de verhooging 'I-an 
bezoldiging verkregen krachtens het bepaalde 
bij het eerste lid van het voorafgaande artikel 2. 

4. De Rijksklerken op 31 December 1915 in 
dienst, blijven in het genot der toelage, bepaald 
bij artikel 31, aangehaald sub II in Ons besluit 
van 13 November 1911 (Staatsblad n°. 336) en 
bij 12 van Ons besluit van 15 September 1913 
(Staatsblad n°. 368), zoolang de bij dat artikel 
bedoelde bijdrage door hen verschuldigd is. 

Art. XXII. Dit besluit trecdt in• werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van hot Staatsblad·, en van de 
Staatscourani waarin het is geplaatst .. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
gepbatst, en van hetwelk afschrift zal ·worden 
gezonden aan den Raad van Stn,te en aan de 
Algemeene Rekenkam~r. 

Katwijk, den 2lsten Juli 1916. 
. WILHELM1NA. 

De 1Winister van Justitie, B. ORT, 

(Uitgeg. 29 J1tli 1916.)' 

22 Juli 1916. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel IX cler wet van 21 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 303). - S. 329. 

WIJ ·WILHELTu)INA, ENZ. 
Op de voorclracht van Onzen Minister van 

Financii'n van 19 Juli 1916, n°. 103, afdeeling 
Pensioenen ; 

Gelet op art. IX der wet van 21 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 303) en op Ons besluit van 10 Oc
tober 1913 (Staatsblad n°. 387); 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
A. Met betrekking- tot de W eduwenwet 1,oor 

de ambtenare;, 1890 (tekst bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 21 Juli 1~94 (Staatsblad 
n°. 136)): 

1. In het derde en in het negende lid van 
art. 14 wordt voor ,,art. 27" telkenmale gelezen 
,,art. 39"; 

2: In het tweede lid, lit. a, van art. 18 wordt 
voor ,,art. 36" gelezen ,,art. 48" ; 

3. In· art. 22 wordt voor· ,,artikelen 21, 30 
en 31" gelezen ,,artikelen 36, 42 en 43" en voor 
artikel 22", ,,artilrnl 37" ; 

B. Met betrekking tot de W eduwenwet voor 
de onderwijzers 1905 (Staatsblad n°. 153) : 

1. In het derde lid van art. 18 wordt voor 
,,art. 27" gele~en ,,a.rt. 39" _; 

2. In art. 22 wordt voor ,,artt. 21, 30 en 31" 
gelezen ,,artt. 36, 42 en 43" en voor ,,art. 22", 
,,art. 37"; 

C. Met betrekking tot de Pensioenwet voor 
zijdelingschen Staatsdienst 1912 (Staatsblad n°. 
134): 

1. In het vijfde lid van art. 2 wordt voor 
,,artikel 9bis" gelezen ,,artikel 15" ; 

2. In het eerste lid van art. 5 wordt voor 
,;art. 37" gelezen ,,art. 49" ; 

3. In het eerste lid van art. 6 wordt voor 
,,art. 9bis" gelezen ,,art. 15" ; 

4. In het vierde lid van art. 6 wordt gelezen : 
voor ,,art. 14", ,,het eerste lid van art. 26", voor 
,,het laatbte lid van art. 16" ,,art. 31" en voor 
,,art. 17" art. 32" ; 

5. .In art. 7 wordt voor ,,het laatste lid"' ge
lezen ,,het voorlaatste li:l" ; 

D. Met betrekking tot de Pensioenu;et voor 
de bi:)zondere leeraren 1913 (Staatsblad n°. 298) : 

1. In het eerste lid van art. 23 wonlt voor 
,,art. 13bi8" gelezen ,,art. 23" ; 

2. In het eerste lid van art. 24 wordt voor 
,,art. l3ter, gelezen ,,art. 24" ; 

3. Jn art,. 34 wordt voor ,,17'', ,,5bis", .,18", 
,,28", ,,19", ,,22", ,,20", ,,21", ,,23", ,,30" en 
,,31" gelezen respectievelijk ,,32", ,,6", ,,33", 
,,40", ,,34", ,,37", ,,35", ,,36", ,,38", ,,42" en 
,,43"; 

E. Met betrekking · tot de wet· tot regeling 
i·an het lager onderwijs (tekst bekend gemaakt 
bij On8 besluit van 26 Juni 1905 (Staatsblad 
no. 219)): 

1. In art. '14 wordt voor .,8, 9, tweede, 
derde en laatste lid, 12, derde lid, 18 tot en 
met 24 en 26 tot en met 31" gelezen: ,,13, 14, 
tweede, derde en laatste lid, 33 tot en met 43" ; 

2. In· art. 71 wordt voor ,,9, tweede, derde en 
laatste lid, 18 tot en met 24 en 26 tot en met 31" 
gelezen : ,,14, tweede, derde en laatste lid, 33 
tot en met 43" ; 

F. in art. 2 der wet van 30 December 1905 
(Staatsblad n°. 395) wordt voor ,,artikel 9bis, 
gelezen ,,artikel 15'". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Katwijk, den 22sten Juli 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 1G Aug. 1916.) 

22 Juli 1916. BESLUIT, houdende wijziging 
van de ,, Oorlogsinstructie Stellingcom -
mandanten". S. 330. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 17 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. LlOO en van 20 Juli 1916, Bureau S, n°. 65; 

Gezien bet Koninklijk Besluit van 8 Septem
ber 1909 (Staatsblad n°. 305), houaende nadere 
vaststelling van de Instructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van Afzon- · 
derlijke Forten, voor tijd van Oorlog of van 
oorlogsgevaar, sedert herhaaldelijk gewijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In. de Instructie, behoorende bij ge

noemd Koninklijk Besluit woraen de volgende 
wijzigingen gebracht: 

1°. In de bijlage I van de instructie wordt 
het gestelde onder IV vervangen door : 

,,IV. DE STELLING VAN DE MONDEN DER 

MAAS EN DER ScHELDE : 

,,omvattende;. 
,,a. De stelling van de Monden der Maas 

en van het Haringvliet. 
,,A. Te land. 

,,In de provincie Zuidholland de gemeente:n : 
,,Abbenbroek, Brielle, Dirksland, Geervliet, -

Goedereede, 's Gravenzande, Heenvliet, Heke-. 
lingen, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Her
kingen, 1\folissant, Nieuwenhoorn, Oostvoorne, 
Ouddorp, Oudenhoorn, Rockanje, Rotterdam 
(onderdeel Hoek van ,Holland), Rozenburg, 
Sommelsdijk, Spijkenisse, Stellendam, Vier
polders, Zuidland, Zwartewaal. 

,,B. Te water. 
,,D3 vaarwaters der Stelling.<-
,,Westelijke grens : de lijn loopende in recht 

westelijke richting van de gemeentegrens tus
schen 's Gravenzande en Monster naar de lijn 
van 80 d.M. langs de Zuidhollandsche kust, 
verder in algemeene strekking langs deze lijn 
tot een punt ter hoogte van de uiterton van het 
Slijkgat en van daar aansluitende aan de meest 
westelijke punt van den vasten wal van. het 
eiland Goeree ; 

,,Oostelijke grens : in den Nieuwen Waterweg 
de gemeentegrens van 's Gravenzande tot haar 
ontmoetingspunt met de gemeentegrens van 
Rozenburg, voorts deze laatste grens in het 
Schcur en in de verbinding tusschen Scheur 
en Botlek; 

,,In de Oude Maas cie gemeentegrenzen van 
Sp\jkenisse en Hekelingen, in het Spui de 
gemeentegrenzen van Hekelingen en Zuidland ; 
in hot Haringvliet de grens tusschen de ge
meenten Nti.mansdorp en Zuici -Beijerland en 
eene lijn tusschen het Zuidelijk uiteinde van 
die grens en het Noordeljjk uiteincte van den 

Schenkeldijk ten Noorden van het dorp Oolt 
gensplaat." 

,,b. De werlcen aan de Wester-Schelde. 
,,Het land- en watergebied van de provincie 

Zeeland." 
2°. In de bijlage II van ae Instructie vervalt 

het onder VI, VII en VIII vermelde. 
3°. In de bijlage III van de Instructie wordt 

het gestelde onder IV '\'ervangen door : 

,,IV. DE STELLING V.AN DE MONDEN DER 

1\L\..As EN DER SCHELDE. 

,,a. De stelling van de Monden der Maas en 
van het Haringvliet. · 

,,De vesting Brielle. 
,,Het werk op den Penscherdijk. 
,,Het .werk op den Noorddijk. 
,,De vesting Hellevoetsluis. 
,,Het fort aan den Hoek var Holland. 

,,b. De werken aan de Wester-Schelde. 
,,Het fort de Ruijter. 
·,,De kustbatterij bij Neuzen. 
,,Het fort Ellewoutsdijk. 
2. Dit Besluit treedt in werking met ingang 

van den 16den Augustus 1916. 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

zijn, iecler , oor :i:ooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan Onze Ministers 
van. Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Waterstg,at en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, en dat in het Staatsblad :oal worden 
geplaatst. 

Katwijk, den 22sten Juli 1916. 
WILHELIIHN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOl\I. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 27 Juli 1916.) 

22 Juli 1916. BESLUIT, tot wijziging der 
,,Oorlogsinstructie Onder-Commandanten 
van· stellingen". S. 331. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 17 Juli 1916, Kabi
net, Litt. L100, en ,an 20 Juli 1916, Bureau S, 
n°. 65; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 14 Augus
tus 1911 (Staatsblad n°. 277), gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 8 November 1915 (Staats
blad n°. 463) ; 

Hebben goedge,ono.en en verstaan te bepalen : 
Art. 1. DJ tweede alinea van Artikel 1 van 

de Instructie, vastgesteld bij het hiervoren in 
de eerste plaats aangehaalde Koninklijk Be 
sluit, zal worden gelezen als volgt : 
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,,Daze instructie is niet van toepassing voor 
den Onder-Commandant van de Stelling van 
Hellevoetsluis, noch voor de commandan,ten 
van de sectoren en voor den Commandant van 
het ordercteel ,,Amsterdain" der Stelling van 
Amsterdam, voor welke autoriteiten eene bij
zonciere instructie reeds in tijd van vrede door 
den · betrokken Stellingcommanclant wordt 
vastgesteld.'' 

2. Dit Besluit treedt in werking met ingang 
van den 16den Augustus 1916. 

Onze :Ministers van Oorlog en van :Marine 
zijn, ietler voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van <lit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze :Ministers van 
Jri'stitie, van Binnenlandsche Zaken, van Wa
terstaat en van Lan<1bouw, Nijverheid en 
Handel, en dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Katwijk, den 22sten Juli 1916. 

WILHELl'IIJNA. 

De JJ1-inistei· van Oorlog, BosBOOM. · 

De Jl1inister van 11-iarine, J. J.' RAMBONNET. 

( Uitgeg. 27 ,Juli 1916.) 

22 Juli 1916. BESLUIT, houdende nadere 
aanwijzing der gebieden, waarin door de 
Territoriale-bevelhebbers het militair ge
zag zal worden uitgeoefend. S. 332. 

WLT WILHELl'IIINA, ENZ. 
Op de voordracht van On'l;en Minister van 

Oorlog van 17 Juli 1916, Kabinet, Litt. L•Go; 
Gezien het rapport van Onzen :Minister van 

:Marine van 20 Juli 1916, Bureau S, n°. 65; 
Gezien de Koninklijke Besluiten van 22 Ja. 

nuari 1904 (Staatsblad n°. 10), van 18 Novem
ber 1912 (Staatsblad n°. 349) en van 30 Sep
tember 1915 (Staatsblad n°. 4.13) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, om -
gPlet op bet gestelde in de tweede alinea van 
art. 2 van de instructie, vastgesteld bij en be
doeld onder 1°. van het Koninklijk Besluit 
van 22 ,Januari 1904 (Staatsblad n°. 10), zooals 
dit artikel is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 30 September 1915 (Staatsblad n°. 413) -
het gebied, waarin door de Territoriale bevel
hebbers - zijnde de autoriteiten, bedoeld in 
de eerste alinea van gemeld art. 2 - bet militair 
gezag zal worden uitgeoefend, nader aan te 
wijzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 o. in te trekken het Koninklijk Besluit van 

18 November 1912 (Staatsblad n°. 349); 
2°. te bepalen : 
Art. 1. a. Het gezagsgebied van den ;,Ter-

ritoriale-bevelhebber in Friesland enz." omvat 
de provincien Friesland, Groningen en Drenthe ; 

b. Ilet gezagsgebied van den ,,Territoriale
bevelhebber in Overijssel enz." omvat de pro
vincie Overijssel, de provincie Gelderland, ten 
noorcien van het Bijlandsche Kanaal, het Pan
nerdensche Kanaal en den Neder-Rijn, en de 
Provincie Utrecht, oostelijk van de oostgrens 
der Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 

c. Ilet gezagsgebied van den ,,Territoriale
bevelhebber in Noordbrabant, enz." omvat de 
provincie Gelderland, ten zuiden van het Bij
landsche Kanaal, het Pannerdensche Kanaal 
en den Neder-Rijn, alsmede de provincien 
Limburg en Noordbrabant, en wel ten opzichte 
van !1e provincien Gelderland en Noordbrabant, 
voor zooveel betreft het gebied, niet behoorende 
tot de Nieuwe Hollandsche Watei:linie ~f tot 
de Stelling van 't Ilollandsch Diep en het 
Volkerak; 

d. Het gezagsgebied van den ,,Territoriale
bevelhebber in Holland enz." omvat de provin
cien Noordholland en Zuidholland, met uit
zondering van het gebied, behoorende tot de 
Stelling van den Helder, de Stelling van Am
sterdam, de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, 
de Stelling van 't Hollandsch Diep en het 
Volkerak en de Stelling van de :Monden der Maas 
en van het Haringvliet, en voorts de provincie 
Utrecht, 'voor zoover betreft het gedeelte, ge
legen ten westen van het gebied der Nieuwe 
Ilollandsche 1iV aterlinie. 

3. De Territoriale-bevelhebbers genieten als 
zoodanig een toelage naar reden van f 600.
' s jaars, 

Onze :Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Marine, van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid ,en Handel en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Katwijk, d·en 22sten Juli 1916. 

WILHELMINA. 

De 11-1 inister van Oorlog, BOSBOOM. 

25 Juli 1916. 
uitvoer 
s. 333. 

(Uitgeg. 27 Juli 1916.) 

BESLUIT, houdende verbod van 
van zwavelhoudende ijzeraarde. 

WIJ WILHELl'IIINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het beiang van den 

Staat_ noodig is, den uitvoer van zwavelhou
dende ijzeraarde te verbieden ; 
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Gezien de wet van 3 A:ugustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
_ Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 17 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. EIO0; 

Den Raad van State_ gehoord (advies van 
18 Juli 1916, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van· Onze voor
noemde Ministers van 22 Juli 1916, Kabine~, 
Litt. ElD3; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De ·uitvoer van zwavelhoudende ijzeraarde 
is verboden van den dag der afkondiging van 
<lit Besluit. ' 

Wij behouden Ons voor <lit verbod tijdelijk 
op te 'heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
'Yorden gezonden aan den Raad van State. 

Katwijk, den 25sten Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De .Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
J)e Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

PosTIIUl\U. 
(Uitgeg. 26 Juli 1916.) 

25 Juli 1916. BESLUIT; houdende verbod 
uitvoer van gedistilleerd en likeuren. S. 334. 

(Tekst als S. 333). 

28 Juli 1916. BESLUIT, tot na.dere w1Jz1gmg 
van art,. 1, 8°., van het Koninklijk besluit 
van 6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45), 
tot uitvoering van de artikelen 1, 4 en 5 
cler ,,Trekhonclenwet" 1910 (Staat.sblad 
n°. 203). S. 335. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
19 Juni 1916, n°. 4590, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 ,Juli 1916, no. 19); 

Gelet, op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Mini,,ter van Binnenlandsche 
Zaken, van 22 Juli 1916 n°. 5258, afdeeling 
Binnonlanrisch .Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
to bepalen: 

Art. 1. In artikel 1, 3°., van Ons besluit vai1 
6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45) gewijzigd 
bii Onze besluiten van 12 Juni 1911 (Staats
blad n°. 143), 28 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 431) en van 24 Juni 1915 (Staatsblad n°. 
289), wordt in plaata van ,,1 September 1916" 
(tweemaal) gelezen ,,1 September 1917". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is .gep!aatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welil: gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en in af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van' 
State. 

Katwijk, den 28sten Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binn.enl. Za.ken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 22 Aug. 19] 6.} 

28 Juli 1916. BESLUIT, tot vaststelling van 
eene tijdelijke uitzondering op artikel J, 
§ 4, van het Koninkljjk besluit van 30 Sep
tember 1907 (Staatsblad n°. 260), laatstelijk 
gewijzigu bij dat van 15 November 1915 
(Staatsblad n°. 4.70), tot nitvoering van het 
Algemeen Postverdrag tran Rome. S. 336. 

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

Waterstaat van 23 Jnni 1916, n°. 31, Af
decling Posterijfm en 'J'elegrafie ; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is tcgemoet 
te komen aan de hezwaren, welke voor de 
Netlerlandsche geadresseerden zullen voort
vloeien nit het in werking treden van eene. ver
hooging van het in I:uitschland voor het. 
Duitsch-Nederlandsch grensverkeer geldencl 
tarief der brieven ; 
. Gelet op artikel 25 uer wet van 15 Ar,ril 1891 

(Staa.tsblad n°. · 87), laatstclijk gewijzigd bij de 
wet van 27 Augustus 1914 (Staatsbla.d n°. 427), 
alsmede op het den 26sten Mei 1906 te Rome 
gesloten Algemeen Post,verdrag, welk Verdrag 
den 14den Mei 1907 is bekrachtigd; 

Den Raad. van State gehoord (advies van 
11 Juli 1916, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister, van 25 Juli 1916, n°. 31, 
Afdeeling Postcrijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be· 
palen: 

Eenig artikel. 
Goed te keuren, dat met afwijking in zoover 
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van het bepaalcle bij artikel 1, § 4,_, 01i1 Ons 
besluit van 30 September 1907 (Staaf.,/Jlad n°. 
260), laa,t;stelijk gewjjzigd bij clat van 15 No
vember 1915 (Staatsblad_n°. 470), in het verkeer 
met Duitschland tusschen kautoren, welke, in 
een rechte lijn gemeten, niet meer clan 30 Kilo
meter van elkancler verwijderd zijn, van 
1 Augustus 1916 af tot een door Onzen Minister 
van Waterstaat nader te bepalen tijclstip, voor 
ontoereikend gefrankeerde brieven eenmaal bet 
ontbrekende port worclt gehevcn als bedoelde · 
brieven toereikend ziju gefrankeercl volgens be~ 
in genoemd verkeer thans geldend tarief. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de. N ederlandsche Staal"3cou
rant zal worclen geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegecleeld. 

Katwijk, den 28sten Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De lYiinister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 8 Aug. 1916.) 

28 Juli 1916. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Terecht hebben Gedep. Staten aan :le 
begrooting cl.er gemeente Spaarndam hunne 
a;oedkeuring onthouden, omdat daarin de 
uitgaven hooger zijn geraamd clan de ont
vangsten en dus een deel der uitgaven 
niet is gedekt. 

WIJ WILHELMINA. ¥-NZ. 

Beschikkende op het berocp, ingeste]d door 
den Raad dn gemeente Spaarndan.. tegen het 
Lesluit van Gedrputeerde Staten van Noord
Rolland van 15 Maart ·1916, n°. 125, waarbij 
goedkeuring is ontbouden aan de begrooting dier 

gemeente voor het jaar 1916 ; 
Den Raad van State; Afcleeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juni 1916, n°. 188 ; 

Op de voordracht i,an Onzen Minister van 
Staat. :Minister van Binnen]andsche Zaken 
-van 22 Juli 1916, n°. 49.J.2, afd. Binn. Bestuur; 

0., dat het besluit van Geel. Staten steunt 
op de overweging dat op ile begrooting de.r 
gemepnte Spaarndam voor 1916 de inkomsten 
zijn geraamd op f 113,363.255 en de uitgaven 
op f llb,162.51, zoodat de uitgaven de inkom
sten met ( 1 799.256 overtreffen ; dat de Raad 
niet bereicl is gevonden de inkomsten in even
wicht met de uitgaven te brengen, hetgeen 
onder mee1 zou kunnen geschieden door de 
opbrengst van den hoofdelijken omslag te 
verhoogen ; dat do belastingdrnk in de ge
meente Spaarndam in ··ergelijking met dien 
in andere gemeenten in de p1ovincie Noord-

Holland niet overdreven kan warden genoemd, 
zoodat tegen eene verzwaring van <lien clruk 
geen onoverkomelijke bedenking kan bestaan ; 
dat G. S. aan eene begrooting, waarbij. de, 
uitgaven de inkomsten o,ertreffen en rnitsdien 
een gedeelte der uitgaven ni,,t is gedekt, hunne 
goedkeuring niet kunnen hechten ; 

dat de gemeenteraad in beroep aam oert 
dat de meerderhPid van den Raad van oordeel 
is dat, waar h< t grootste gedeelte van de 
belastingolicht,igen tot den werkenden stan:I 
behoort, het in het algemeen ongewenscht en 
in het l,ijzonder in de tegenwoordige tijds
omstandigheden oncloenlijk is om den hoofde
lijken omslag te verhoogen ; hetgeen bc,vendien 
niet afdoende zou ·zijn, tenzij 6 % geheven zo11 
warden ; dat deze ongunstige toestand · der 
geldrniddelen reeds jarenlang gcduud heeft, 
zoodat slechts met. de grootste nioeite in het 
gewone onderhoud is i,oorzien, doch dat hct 
door de .•1itgaven verb:mden aan de uitvoering 
der nieuwe wetten en den buitengewonen 
toestand onmogelijk wordt het gemeentebeheer 
naar Lehooreon te voeren · en het personeei · 
voldoende te bezoldigen ; dat de Raad niet bij 
machte is andere bronnen van inkomsten aan 
te .wijzPn noch posten op de Legrooting van 
uitgaven te doni vervallen, daar dezc naar zijn 
oordeel alie behooren tot de in art. 205 cler 
Gemeentewet genoemcle, terwiji hij. noocl
gedwongen den post van f 260 voor krank
zinnigen verpleging en van f 240 voor het 
ophalen van vuihlis deed vervalkn ; dat de 
Raad mitsdien zich nint in staat acht aran het 
verlang•Jn van Ged. Staten tot het in evenwicht 
brengen der gewone uitgaven en ontvangstPn 
voor 1916 te voldoen; 

O., dat Geel. Staten terecht aan de begroo
ting der gemeente Spaarndam voor het jaar 
1916, nu daarin de .uitgaven hooger zijn ge
raamd dan de ontvangsten en clus een dee] der 
uitgaven niet is gedekt, hunne goedkeuring 
hebben onthouclen; 

Gezien de Gemeontewet ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan: . 

met handhaving van het bestrrden besluit 
van Geel. Staten van Noord-Hollancl het·daar
tegen ingesteld beroep ongegrond. te verklaren. 

Onze l\1inister -van Binnenlandsche Zaken. 
is belast, enz. (A. B.) 

29 Juli 1916. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeenten Maasbracht, 
W essem; Linne, Beegden, Roernwnd en 
Maa8niel, noodig voor den aanleg van 
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twee stuwen, sluizen met kanalen, grand
en andere werken ten behoeve van de ka
nalisatie van een 6edeelte van de rivier de 

. Maas. S. 337. 

29 J1ili 1916. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
·emplacement Wageningen ·van den spoor
weg Ede-Wageningen. S. 338. 

29 Juli 1916. WET, tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het i,,. ex
ploitatie brengen van een spoorweg van 
H or-n naar Deurne. S. 339. 

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

<lat het wenschel\ik is den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen van een 
spoorweg van Horn naar Deurne; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een ren

teloos voorschot beschikbaar gesteltl ten be
drage van een derde van de kosten von aanleg 
en het in exploitatie brengen, a.ooh tot geen 
hooger bedrag dan f 290,000, ten behoeve van 
-een spoorweg van Horn naar Deurne. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt antler voorwaarden door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe
-gekend aan den concessionaris voor den aanleg 
van de'n aldaar genoemden spoorweg, doch niet 
dan naclat door belanghebbenden bij dien aan
leg daarvoor, ten genoegen van Onzen Minister 
van_ Waterstaat voldoende ondersteuning zal 
. zijn verleencl, antler geene and.ere voorwaarden, 
dan waarop de goedkeuring - van genoemden 
i\iinister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 

WILHELMINA. 

De Minist,er van Wat,erstaat, ·c. LELY. 
(Uitgeg. 14 Aug. 1916.) 

29 Juli 1916. WET, tot aanvul!ing en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
s. 340. 

Bij d~v.e wet wordt ecn artikel ingevoegd. 
Tenvo]g3ge hiervan wordt het totaal der 

Ilde Afcleeling, alsmede het eindcijfer van 
:genoemd hoofdstuk verhoogd met f _15,625_ 

29 Juli 1916. WET, tot wijziging van artikel 
411 der Invaliditeitswet. S. 341. 

Rijl. Hand. ·2• Krnner 1915/16, n°. lll9, 1-6. 
Hand. irl. Hll5/l6, /;/adz, 2335-2389 . 
Hand. l • Kamer Hll 5/16, 1,/adz. 515, 516, 521. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in ovcrweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het derde lid van artikel 
411 der Invaliditeitswet te wijzigen ; 

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

In het derde lid van artikel 411 der Invali
diteitswet wordt het woord ,,Drie" vervangen 
door ,,Zes''. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

De J;finist,er van Waterstaat, 
De Minister van Justitie, 
De Minister van -Financien, 

(Uitgeg. 

0. LELY. 
B. ORT. 

ANT. van GrJN. 
15 Aug. 1916.) 

29 J1tli 1916. vVET, b.ouuende aamulling van 
de Wet tot regeling der brievenposterij. 
(Jnstelling van ee11 postckeque- en giro
dienst.) S. 342. 

Bijl. Hand. 2° Kamer Hl14/l5, n°. 286, 1-6; 
1915/16, ri 0 • 51, 1-3. · 

Hand. id. 1915/16, bladz. :2490-2493. 
Hand. l• Kamer 1915/16, bladz. 516-518, 522. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het algemeen pelang wenschelijk is 
den dienst der posterijen uit te breiden met 
cheque- en giro-dienst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. Tusschen de artikelen 19 ~n 20 der 

wet tot regeling der brievenposterij, waarvan 
de tekst laatstelijk is bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 9 October 1908 (Staatsblad 
no, 316), wordt ingevoegd : 

Artilcel l9bis. I. Op de voorwaarden door 
Ons vast te stellen en tegen betaling van door 
Ons te regele\l rechten wordt op postkantoren 
gelegenheicl gegeven tot starting van en beschik
king over gelden in rekening-courant. 

II. Over de saldo's der in het vorige lid be
doelde rekeningen-courant, wordt tot een 
maximum van f 10,000 aan het einde van elk 
kalenderjaar, alsmede bij het afloopen dier 
rekeningen, te goed gedaan eene rente van 
1 ½ % per jaar, berekend over ronde sommen 
van f· 100 of veelvouden daarvan, die een volle 
kalendermaand hebben uitgestaan. 

III. Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 der 
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wet van 24 Januari 1815 (Staatsblad n°. 5) 
is op de saldo's der in het eerste lid bedoelde 
rekeningen-courant niet van toepassing. 

IV. De som van de saldo's der in het eerste 
lid bedoelde rekeningen-courant kan, voor zoo
veel die wordt aangenomen voor uitbetalingen 
niet noodig te zijn, rentegevend belegd worden. 

V. De in het vorig • lid bedoelde belegging 
geschiedt volgens door Ons te. stellen regelen 
door tusschenkomst van de directie der Rijks
postspaarbank. 

Voor de bemoeiingen te dier zake :ml aan de 
genoemde in,.telling eene vergoeding warden 
uitgekeerd, waarvsn het bedrag door 01!S 
word t vH stgesteld. 

Door Onze Ministers van Waterstaat en van 
;Financien zal worden beps,ald op welke wijze 
de bewaring van de belegde gelden zal geschie
den. 

VI. Alle stukken, welke in den sub I hier
boven omschreven dienst gebezigd worden 
zijn · vrij' van zegelrecht. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra_venhage, den 29sten ,Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Waterstaat, C. LELY. 

De .Minister vap, Financien, ANT, VAN G1JN. 
(Uitgeg. 15 Aug. 1916.). 

29 Juli 1916. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1916. (Bij
dragen aan bet Koninklijk Nationaal 
Steuncomite 1914). S. 343. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der IV de 

afdeeling, alsmede het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk, verboogd met f 1,450,000. 

29 Juli 1916. WET, houdende goedkeuring van 
de overeenkornst van ruiling van domein
grond onder Klundert, gesloten met jorik
vrouwe C. J .. J. W. van den Santheuvel 
van Hoogeveen, echtgenoote van W .. R. A. 
C. graaf van Rechteren Limpurg te Arnhem. 
s. 344. 

29 Juli 1916. WET, tot nadere wijziging van 
de Visscherijwet. S. 345. 

Bijl. Hand. _2° Kame,· 1915/16, n°, 393, 1-4. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 2494. 
Hand. 1° Kamer 1915/16, bladz. 516, 518, 519. 

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

dat het wenschelijk is de Visscherijwet (wet _van 
6 October 1908, fftaatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 66) 
nader te wijzigen; 

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

Het derde lid van artikel 15 der Visscherijwet 
wordt gelezen als volgt : 

3. V66r 1 Juli 1921 wordt een ontwerp van 
wet bij de Staten:Generaal ingediend, waarbij 
dit artikel wordt herzien. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 14 Aug. 1916.) 

29 Juli 1916. WET, · tot verhooging van het 
Mende hoofdstuk der Staatsbegroot,ing voor 
het dienstjaar 1916. (Kosten. wegens· huis
vesting van den Rubbervoorlichtingsdienst.) 
s. 346. 

Bij de,m wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der IV de 

~fdeeling, alsrnede:het eindcijfer van voornoemd 
hoofdstuk, verhoogd met f 26,645. 

29 Juli 1916. WET, tot verlenging en herstel 
van in de Merkenwet genoemde termijnen. 
s. 347. 

Bij/. Hanel. 2° Kame,· 1915/16, 11°. 251, 1-13. 
Hand. irl.' 1915/16, bladz. 2335. 
Hand. I e Kiinie,· 1915/16, bladz. 4fl2, 518, 520. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in oterweging genomen hebben, 

dat in verband met de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden de wenschelijkheid 
is gebleken, dat eene voorziening wordt getrof
fen met betrekking tot verlenging of herstel 
van bij de Merkenwet genoernde termijnen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
. Art. 1. De in de Merkenwet genoemde ter

mijnen, welke niet betrekking hebben op de 
hehandeling van een geschil betreffende een 
merk voor den r~chtor, kunnen door den direc
teur van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendorn op een met redenen ornkleed verzoek 
ingediend door of namens den rechthebbende 
telkens voor een tijdsverloop van ten hoogst; 
vier maanden worden verlengd of hersteld. 

2. Een verzoek tot herstel moet binnen drie 
maanden na het -verloopen van den termijn, 
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waarvan herstel wordt verlangd, warden in
gediend. 

3. De termijuen, die 1 Augustus 1914 nog 
loopende waren en die, welke sedert Pog zijn 
verloopen, kunnen alsnog door den in artikel 1 
bedoelden direeteur worden hersteld, mits een 
daartoe met redenen omkleed verzoek binnen 
drie maanden na het in werking treden dezer 
wet door of namens den reehthebbende tot 
dien directeur wordt gericht. 

4. Het herstellen van een termijn heeft vol
ledig herstel van rechten tengevolge. 

5. 1. Deze wet treedt in werking met in
ging van den d~g volgende op dien harer af
kondiging. 

2. Zoodra de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden zullen hebben opgehouden te 
bestaan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

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

De 1Vlinister van Justitie, B. OoR'l'. 
De .Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uit.g~g. 10 Aug. 1916.) 

29 Juli 1916. WET, tot verlenging: en herstel 
van in de Oetrooiwet g:enoemde termijnen. 
s. 348. 

Bijl. Bernd. 2• Kmne1' 1915/[6, n°. 251, 1-13. 
Hanel. id. 1915/ 16, bladz. :.!335. 
Hand 1• Kamer 1915/16, bladz. 492, 518, 520. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in verl:>and met de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden de wensehelijkheid is 
gebleken, dat eene voorziening wordt getroffen 
met betrekking tot verlenging of herstel van 
bij de Octrooiwet (Staatsblad 1910, n°. 313) 

genoemde termijnen ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz, 
Art. 1. De in de Octrooiwet (Staatsblad 1910. 

n°. 313) genoemde. terndjnen, welke niet be
trekking hebben op de behandeling van een 
geschil betreffende een octrooi voor den rechter, 
kunnen door den Oetrooiraad, op een met 
redenen omkleed verzoek ingediend door of 
namens den rechthebbende, telkens voor een 
tijdsverloop van ten hoogste zes maanden 
warden verlengd of hersteld. 

2. Een verzoek tot berstel moet binnen drie· 
maanden na het verloopen van den termijn, 
waarvan herstel wordt verlangd, warden in
gediend, tenzij het verzoek betreft een termijn,. 
als bedoe]d in artikel 49, eerste lid, der Octrooi
wet 1910 (Staatsblad n°. 313). 

3. De termijnen, die 1 Augustus 1914 nog 
loopende waren en die, welke. sedert nog zijn. 
verloopen, Jrunnen alsnog door den Octrooiraad 
warden hersteld, mits voor zooveel betreft. 
andere termijnen clan die bedoeld in artikel 49, 
eerste lid, der Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
n°. 313) een daartoe met redenen omk).eed 
verzoek binnen drie maanden na het in werking: 
treden dezer wet door of namens den recht
hebbende tot dien Raad wordt rericht. 

4. Het herstellen van een termijn heeft vol
ledig herstel van rech ten tengevolge. 

5. 1. Deze wet treedt in werking met ingang. 
van den dag volgentle op dien harer afkoncliging. 

2. Zooclra de tegenwoordige buitep.gewone 
omstandigheden zullen hebben opgehouden te· 
bestaan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet warden getlaan, waarbij de in
t.rekking van deze wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
· WILHELMINA. 

De lJiin. van Landbouw, Nijverheid en Hanclel,. 

De "Minister van Justitie, 

De 1vlinister van Kolonien, 

POSTHU1\Ll.. 

B. ORT. 

TH. ·B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 10 Aug. 1916.) 

29 Jitli 191Cl. WET, tot het !anger in dienst 
hontlen van dienstplichtigen bij de land
weer. S. 349. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... docn te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den ter
mijn, gestelcl bij art. 1 der wet van 31 December 

1914 (Staatsblad n°. 650), gewijzigd bij de 
wetten van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), 
29 Juli 1915 (Staatsblad n°. 343) en 31 De
cember 1915 (Staatsblad n°. 563) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 31 December 

1914 (Staatsblad n°. 650), gewijzigd bij de wet
ten van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), 
29 Juli 1915 (Staat-~blad n°. 343) en 31 Decem
ber 1915 (Slaalsblad n°. 563), wordt voor '"31 
Juli 191G" gelezon: ,,31 December 1916". 
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2. Daze wet treedt in werking met ingang 
-van 31 Juli 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

De Jliinister van Oorlog, BosBbOM. 
(Uitgeg. 29 Juli 1916.) 

:29 Juli 1916. WET, tot verbooging van de be
grooting van inkomsten en uitga ven van' 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1916. S. 350. 

29 Juli 1916. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het zesde hoofdstuk -der Staats
begrooting vom het dienstjaar 1916 
(Buitengewoon krediet). S. 351. 

Bij deze wet wordt een nieuwe afdeeling 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk der Staatsbegrooting ver
hoogd met f 2,900,000. 

29 Juli ,1916. WET, houdende bekrachtiging 
van eene overeenkomst met de Babat
Djombang Stoomtram lYiaatschappij tot 
aankoop van hare onderneming. 

Wijziging en verhooging van de begroo
ting van uitgaven van· Nederlandsoh-lndie 
voor net dienstjaar 1916. S. 352. 

29 Juli 1916. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916. S. 353. 

Bij deze wet wordt een artikel. verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

VIIde Afdeeling, alsmede het eincicijfer van dit 
hoofdstuk, verhoogd met f 350,000. · 

29 Juli 1916. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Btaatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. S. 354. 

Bij deze wet' worden eenige artikeleµ ver
hoogd. 

~engevolge hiervan worden de .totalen van 
de 2de, 3de, 6de, 7de, Sste, 9de en lOde afdee
ling van het vorengenoemde hoofdstuk respec
tievelijk verhoogd met f 8,300; f 7,500; f 14,700; 
f 48,500 ; f 21,500; f 10,500 en f 5000, alsmede 
het eindcijfer. van dit hoofdstuk met f 116,000. 

29 Juli 1916. WET, tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1915. S. 355. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel veranderd, wordt een artikel ingevoegd 
en wordcn eenige artikelen verhooird .. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
het totaal van de Iste Afdeeling met f 28,700 

en daardoor gebracht op f 476,699.67; 
het totaal van de Ude Afdeeling met f 5,000 

en daardoor gebracht op f 124,850 ; 
het totaal van de IV de Afdeeling met f 99,500 

en daardoor gebracht op f 18,132,500; 
het totaal van de VIde Afdeeling met 

f 42,000 en daardoor gebracht op f 2,843,166; 
het totaal van de YIIIste Afdeeling met -

f 18,000 en daardoor gebracht op f 2,882,117; 
het totaal van de XIIde Afdeeling met 

f 3,425,195 en daardoor gebracht op f 43,550,006; 
en het eindcijfer met f 3,61~,395 en daar

door gebracht op f 106,239,350.75½), 

29 Juli 1916. WET, houdende goedkeuring van 
de onderhandsche overdracht door ruiling 
van onroerende goederen te H ekkens ( Ot
terBum) aan P. W. Hendriks te OtterBum. 
s. 356. 

29 Juli 1916,, WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door 
ruiling van gronden te Doesburg' aan 
B. Ubbink, a!daar. S. 357. 

29 Juli 1916. WET, tot wijziging en verhooging 
van de begrooting van inkomsten en uit
ga ven van het Leeningfonds 1914 voor het 
dienstjaar 1916. S. 358. 

29 Juli 1916. WET, tot het !anger in dienst 
houden van ingelijfrlen bij de militie. 
s. 359. 

_ WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten': • 
: A!zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden voor sommige groepen van m.ilitieplich
tigen verlenging noodig maken van den termijn,, 
gesteld in art. 1 der wet van 31 Deceml:>er 1915 
(Btaatsblad n°. 562); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ingelijfden bij de militie bij de be

reden korpsen, bij het korps torpedisten, bij het 
korps pantserfortartillerie en bij de zeemilitie, 
voor wie ingevolge art. 99 der Militiewet de 
dienst bij de militie zou zijn geijindigd op 31 Juli 
1914 of op een lateren dag, worden in dien 
dienst gehouden tot 31 December 1916 of tot 
een vroegeren door Ons aan te wijzen datum. 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang
van 31 Juli 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

I°916., 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Bosnomr. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 29 Juli 1916.) 

29 Juli 1916 .. WET, tot verlenging van den 
duur van d_en uienstplicht- bij den land
storm. S. 360. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweginig genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden: het noodig maken de gelegenheid te 
scheppen om tot den landstorm behoorende 
dienstplichtigen, voor wie de dienstplicht bij 
den landstorm met 31 ·Juli 1916 zou eindigen; 
daarvan !anger deel te doen uitmaken. 

Zoo is het, da,t Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. 1. De dienstplichtigen bij den landstorm, 

voor wie volgens art.· 3, tweede lid, der Land
stormwet de dienstplicht bij den landstorm zou 
eindigen op 31 Juli 1916, blijven tot den land
storm behooren tot 31 December 1916. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 Juli 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister va~ Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Marine, ,J. ,J. RAMBONNET. 
De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 29 Juli 1916.) 

29 Juli 1916. WET, tot wijziging der wet van 
31 Juli 1915 (Staatsblad no. 345), tot naq.ere 
uitbreiding van den landstorm, enz. S. 361. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ ..•. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweginig genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de wet van 31 Juli 1915 
(Staatsblad n°. 345) te kunnen toepassen niet 
enkel omlandweermannen, maar ook om dienst
plichtigen van de militie met verlof te kunnen 
Iaten gaan; 

Zoo.is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de beweegreclen van de wet van 

31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 345) wordt in de 
plaats van ,,de onder de wapenen staancle land
weermannen" gelezen: ,,onder de wap~nen 
zijnde dienstplichtigen". 

2. Deze wet ·treeclt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Jlfli 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van 6orlog, BosBOOM. 
De Jlfinister van Marine, J. ,J. RAMBONNET. 
De Min. van Staa.t, Jlfin. van Binnenl. Zaken, 

CORT V • . D. LINDEN. 
( Uitgeg. 29 Juli 1916.)· 

29 Juli 1916. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van ve1·duurzaamde groenten. S. 362. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van verduurzaam
de groenten nader te regelen ; 

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 18 Juli 1916, Kabinet, 
Litt. IJ100 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1916, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoerri
de Ministers van 28 Juli 1916, Kabinet _Litt. 
Fl06; 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
intrekking van Onze Besluiten van 16 Maart 
1915 (Staa.tsblad n°. 156), van 11 September 
1915 (Staatsblad n°. 392) en van 16 October 
1915 (Siaatsblad n°. 430), te bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van zuurkool en van alle groenten · 

in gezouten of gedroogden toestand of op 
andere wijze verduurzaamd, welke in verschen 
toestand niet mogen warden uitgevoerd, is 
verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wij beh.ouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Fin.ancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
za1 worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1916. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN, 
De Min. va,i Landbouw, Nijverheid en Handel, 

PosTHUil'IA. 
(Uitgeg. 31 Juli 1916.) 
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29 Juli 1916. BESLUlT, houdende verbod van 
uitvoer van karwijolie, papaver- of m.aan
zaadolie en vette of geslagen m.osterdolie. 
s. 363. 

(Tekst als S. 362.) 

29 Juli 1916. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van de artikelen 3, 5 en 19 
van de wet tot regeling der brievenposterij 
(Staatsblad 1908, n°. 316), gewijzigd bij 
de wet van 27 Augustus 1914 · (Staatsblad 
no. 427). S. 364. 

Bfjl. Hand. 2° Kamer 1915/16, n°. 305, 1-10. 
Hand. id. 1915116, bladz. 2506-2515, 2521-

2529, 2533, 2534. 
Hand. 1• Kamer 1915/16, bladz. 499, 518, 

520, 521. 
WIJ WILHELMINA, JiJNz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijziging 
van de artikelen 3, 5 en 19 van de wet tot 
regeling der brievenposterij (Staatsblad 1908, 
n°. 316), gewijzigd bij de wet van 27 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 427) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 3 der wet 

tot regeling der brievenposterij (Staatsblad 1908, 
n°. 316), gewijzigd bij de wet van 27 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 427), wordt gelezen als 
volgt: 

,,Het port der brieven bedraagt, bij vooruit
betaling, voor elke briefkaart 3 cent ; 

voor · elken anderen brief : 
van een gewieht van niet meer 

dan 20 gram . . . . . . . . . . 5 cent, 
.boven 20 tot en met 100 gram . 10 
en voorts· voor elk meerder gewicht van 

100 gram of een gedeelte van 100 gram, 5 cent 
daarboven ; behoudens dat het port van een 
brief, te bestellen binnen den kring van het 
post- of hulppostkantoor, waaD die ter post is 
bezorgd, bedraagt, bij vooruitbetaling, voor 
elke briefkaart 2 cent ; voor elken anderen brief : 

van niet meer dan 20 gram . . . 3 cent, 
boven · 20 tot en met 100 gram . . 6 

. en voorts voor elk meerder gewicht van 
100 gram of een gedeelte van 100 gram, 3 cent 
daarboven." 

2. Het eerste lid van artikel 5 van voormelde 
wet wordt gelezen als volgt : 

,,Het port der gedrukte stukken bedraagt 
1 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram." 

3. Het eerste en. tweede lid van artikel 19 
der voormelde wet warden gelezen als volgt : 

,,De invordering van gelden op quitantien, 
wisselbrieven, assignatien en antler handels-

papier, een do.or Ons te bepalen bedrag niet te 
boven gaande, kan geschieden tegen :yooruit
betaling van een recht van vijf cent voor elk 
a1zonderlijk in te vorderen bedrag niet hooger 
dan f 1, van 7½ cent voor elk bedrag tusschen 
£ 1 en f 25 en van 15 cent voor elk bedrag van 
f.25 en hooger. 

Bij de uitbetaling is bovendien wegens het 
bedrag, ingevorderd door eenzelfde postkan
toor, het recht verschuldigd, dat is vastgesteld 
voor een postwissel van gelijk bedrag." 

4. Deze wet treedt op een nader door Ons 
te bepalen dag in werking. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1916, 

WILHELMINA. 

De :Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 15 Aug. 1916.): 

29 Juli 1916. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 7 Maart 
1914 t~ 's-Gravenhage tusschen Nederland 
en ·auatem.ala gesloten ·verdrag, regelende 
de toelating vari. consulaire ambtenaren 
van genoemde Republiek in de Neder
landsche koloniiin en overzeesche bezit
tingen. S. 365. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 7 Maart 1914 te 's-{lravenhage 

tusschen N ederland en Guatem.ala gesloten 
verdrag, regelen,de de toelating van COI\Sulaire 
ambtenaren van genoemde Republiek in· de 
Nederlandsche · kolonien en overzeesche be
zittingen,, van welk verdrag een afdruk met 
vertaling bij dit besluit is gevoegd ; 

Overwegende dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging op 26 Juni 1916 heeft plaats· 
gehad; . 

Op de voordrach_t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Juli, 
1916, 1\o, 31762, Directie van het Protocol;. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voorzegd verdrag en de verta!ing daarvan .. · 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Ouzo l\'I:inisters, Hoofden van Depa,rteme11ten 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1916. 

WILHELMINA. 

De Min. van Buitenl. Zaken, J. LounoN,. 

(Uitgeg. 8· Aug'. 1916.) 
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Sa Majeste la Reine des Pays-Bas, desirant 
resserrer Jes liens d'amitie existant entre le 
Royaume des Pays-Bas et_ la Republique dti 
G.ua temala et assurer a ux relations ae commerce 
eta blies en tre les deux nations le developpement 
le plus ample, et voulant satista:ire au desir 
exprime par Ie Gouvemement du Guatemala, 
a consenti a admettre des fonctionnaires con
.sulaires du Guatemala dans les principaux 
ports des colonies neerlandaises, sous la r~serve 
toutefois de faire de cette concession l'objet 
-d'Uile convention speciale, determinant d'une 
maniere claire et precise les droits, devoirs · et 
immunites · de . ces fonctionnaires consulaires 
dans Jes dites colonies. 

A cet effet Sa Majeste la Reine des Pays,Bas 
a nomme le Jonkheer J. LounoN, Son Jl,finistre 
des Affaires Etrangeres,_ 

et Son Excellence le President de la Repu
blique du Guatemala Monsieur Jost MARIA 
LARDIZABAL, Charg~ d' Affaires de la Republi
que pres le Gouvemement des Pays-Bas, 

lesquels, du~ent autorises a cet effet, sont 
,couvenus d~s articles suivants : 

Art. :1. Des Consuls-Generaux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires du Guate
·mala seront adµiis dans _tous les ports des 
-possessions d'outre-mer ou colonies ·des Pays
Bas, qui sont ouverts aux nav_ires de toutes 
Jes nations. 

2. Les Consuls-Generaux, Consuls, -Vke
Consuis et Ag~nts Consulaires • du Gu~temala 
seront considere~ comme des_ agents commer-.
ciaux,_ protecteurs du .commerce de leux's 
nationaux dans leur ar:r:ondissement consulaire. -
Ils resideront dans le,port de la colonie indique. 
-dans leur commission et serorit soumis aux lois 
tant civiles que penales de cette colonie, sa:u.f 
les exceptions que la presente convention etablit 
-en. ]eur faveut. 

_ 3;- Avant d'etre admis a l'exerci_ce de leu:rs 
fonctions et de jouir des immunit_es qui y sont 
attachees, Jes Consuls-Generaux, Con~u)s, Vice
·Consuls et Agents_ ConsuJaires doivent presenter 

"au Gouvemement-de Sa Jl,fajeste la Reine des 
Pays-Bas· · une comm1sSion, indiquant leur 
.arronqissement consulaire. et le li~u de leur 
residence. 

Du moment que I'exequatur sera contre~igne 
-par le .Go11-vemeur de la colonie, Jes dits_ foncti-
-onnaires consulaires de tout grade auront dro'it 
a la protection du Gouvernement -e_t a l'a;sis.' 
tance des auterites locales pour assurer le libre 
-exerci~e de ieurs fonctions. -

· Le"Gouvemement se reserve la faculte de 
:retirer I'ex_equatur-ou de ·1e faire retirer par le 

Gouverneur de la colonie, en indiquant les: 
-motifs de cette mesure. 

4. Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice-: 
Consuls et Agents Consulaires sont autorises a· 
placer au-dessus de la porte exterieure ae leur
demeure un ecusson aux armes de leur pays, 
avec la legende: ,,Consulat-General, Consulat,: 
Vice:Consulat OU Agence Consulaire du Guate-• 
mala". .- ' 

II est bien entendu que cette marque exte
rieure ne pourra jamais etre consideree comme, 
donnant _droit_ d'asile, -ni comme· pouvant' 
soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux: 
poursuite's de la justice territoriale. 

5. II est neanmoins. entendu que les archives'. 
et documents relatifs aux affaires ·consulaires' 
seront proteges contre toute recherche, e~ qu' .: 
aucune autorite- ni aucun magistrat rie pourra 
Jes visiter, les saisir · ou ·s'en enquerir d'une: 
maniere quelconque et·sous aucun pretexte. 

6. , Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice-' 
Consuls et Agents Consulaires ne sont investisl 
d'aucun caractere diplomatique. 

Aucune demande ne pourra etre adressee_au 
Gouvernement Neerlandais que par l'entremise· 
de !'agent diplomatique accredite a La Haye .. 
- En cas d'urgence Jes Consuls-Generaux,r 

Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires 
pourront recourir directement au Gouvemeur'. 
a·e la possession ou de· la colonie, prouvant; 
l'urgence et.en exposant.les motifs,:pour lesquels 
la -demande rie saurait etre adressee aux: 
autorites subaltemes ; ou en demontrant ·que: · 
Jes demandes, anterieurement ardessees a ces 
autorites, seraient restees 'sans effet. 

7. Le passeport, delivre OU vise. p[!,r Jes: 
fonctionnaires consuiaires, ne dispense nulle- · 
ment le porteur de !'obligation de se munir de' 
tous les actes requis par Jes lois ou reglements' 
locaux pour voyager ou s'etablir - dans les' 
colonies et ne-porte aucun prejudice a l'exercice: 

·du droit· que possede le Gouvernement de la: 
colonie d'y interdire le sejour ou d'en ordonner: 
l'eloignement de tout. individu muni d'un l 
passeport. 

8. Toutes Jes op~rations relatives au ·sauve
tage des navires du Gu!iteinala naufrages surl 

. les cotes d'une des colonies neerlandaises seront. 
dirigeesjpar les Consuls-Generaux, Cons~ls, Vice- , 
Consuls ou Agents Consulaires du Guatemala.! 

L'intervention des autorites locales aura 
seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir, 
Jes interets des .sauveteurs,. s'ils sont etrangers. 
aux equipages.naµfrages et assurer !'execution-; 
des dispositions a observer pour l'entree et la 
sortie des marchandises sauvees. 
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En !'absence et jusqu'a l'arrivee des Consuls
Generaux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
Consulaires, les autorites locales devront 
d'ailleurs prendre ti:mtes les mesures neces: 
saires pour la protection des individus et la 
conservation des effets na ufrages. 

II est de plus convenu que les marchandises 
sauvees ne seront tenues a aucun droit de dou
ane a moins qu'.elles µe soient admises a la 
consommation interieure .. 

9. Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice
Consuls et Agents Consulaires pertvent reqrterir 
l'assistance des autorites. locales pour J'arresta
tion, la detention et l'emprisonnement desdeser
teurs des na vires du Guatemala, marchandsou de 
guerre, pour autant que l'extradition des deser
teurs de ces na vires a ete stipulee pat t:taite. 

A cet effet, ils s'adresseront par ecrit aux 
fonctionnaires competents et si la preuve est 
rapportee par les registres du navire, les roles 
d'equipage ou par tout autre document artthen
tique, que les hommes reclames faisaierit partie 
de !'equipage, Fextradition sera accordee a 
moins que l'individu dont ii s'agit, ne soit sujet 
neerlandais. 

Les autorites locales seront tenues d'exercer 
toute leur autorite pour faire arreter les deser
teurs. Apres leur· arrestation, ceux-ci seront 
mis a la disposition des dits· fonctionnaires 
consulaires et pourront etre detenus a la requi
sitio~ et aux frais de ceux qui les reclament, 
pou~ etre ensuite renvoyes a bord des navires 
auxquels ils appartiennent, ou d'un · autre 
navire de·Ia meme nation. -Neanmoins si ces 
deserteurs rie son t pas reii voyes dans les trois 
mois, a partir du jour de leur arrestation, ils 
seront mis en liberte et ne pourront plus etre 
arretes du meme chef. 

II est entendu toutefois que l'extradition du 
deserteur qui aurait commis quelque criine, 
<lelit ou contravention, sera reniise jusq_u'a 
ce que le tribunal colonial ou metropolitain, 
saisi de l'affaire, ait rendu la sentence et que 
celle-ci ait ete executee. · 

10. Lorsqu'un sujet du Guatemala vient a 
deceder sans heritiers ou executeurs testamen
taires connus, les autorites neerlandaises, 
chargees d' a pres · Jes lois de la colonie de l' ad• 
ministration de la succession, en donneront 

.a vis a ux fonctionnaires consulaires a fin de 
transmettre aux interesses les informations·, 
necessaires. 

11. Les Consuls-Generaux, Consuls, -Vice
Consuls ou Agents Consulaires du Guatemala 
seront, a la requete du capitaine ou de l'officier 
qui le remplace, exclusivement charges de 
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l'ordre interieur a bord des navires de com
merce de leur nation. 

Ils connaitront ~euls de tons Jes differends, 
qui se seront eleves en mer OU qui s'eleveront 
dans les ports ent;e le capitaine, les efficiers 
et Jes hommes de l'equipage, y compris ceux 
qui concernent le reg!ement des salaires et 
l'execution des engagements reciproquement 
consentis. 

Les tribunaU:x ou Jes autres autorites de la 
colimie ne pourront a aucun titre s'immiscer 
dans ces differends a moins qiie ceux-ci ne 
soient de nature a troubier la tranquillite et 
l'ordre public a terre ou dans le port, ou que 
des personnes etrangeres a !'equipage, ne s'y 
trouvent melees. 

12. Pour arttant qu'au Guatemala les menies. 
faveurs sont accordees reciproq;ement aux· 
Consuls-Generaux, Consuls, Vice-Consuls et 
Agents Consulaires des Pays-Bas, les Consuls
Generaux, -Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires du Guatemala, qui n'exercent pas 
le commerce ni aucune fonction ou profession· 
a utre q ue leurs fonctions consulaires, seron t 
exempts du logement militaire,- de l'impot 
personnel et de toute imposition generale OU 

municipale ayant un caractere personnel, a 
moins qu'ils ne soient sujets neerlandais ou 
qu'ils n'habitent deja le Royaume des Pays-Bas 
ou ses colonies !ors de leur nomination. Cii"tte 
exemption ne pent jamais s'etendre aux droits 
de douane ou autres irrtpots irtdirects ou reels. 

13. Les Consuls:Gen'eraux; Consuls, Vice
Consuls et Agent.s Consi.lfaires ·au Guatemala 
jou:iront de tous les autres privileges, exempti
ons et immunites dans les colonies neerlandaises 
qui ·pourraient etre a·ccordes par la si.lite aux 
agents d_u meine rang de la nation la plus 
favorisee. . 

14. La preserite convention est conchie pour 
un terme de cinq ans, a partlr du 90eme 
jour apres 1'6change des ratifications, .. 

A moins qu'trne des Hautes Parties coii.trac
tant.es n'ait notifie a l'autre, au··moins un an 
avant ce terme, son intentioil d'en faire cesser 
les effets, la convention .restera en vigueur 
jusqu'a l'expirat1on d'une annee apres la 
denonciation faite par l'une des Hautes parties 
contractantes. 

En foi de quoi, Ies plenipotentiaites respectifs 
ont signe la presente convention et y ont 
appose le sceau de leuts.armes. 

Fait, eh double·- exemp!aire, a La Haye, 
le _7 mars 1914. 

J. LOUDON. 

JOSE M. LARDiZABAL, 

:!o 
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VERTALlNG. 

Hare-i\fajestejt de Koningin der Nederlanden, 
,~ensch~nde, .een,sdeels, de tusschen het Ko-- \ . - -
ninkrijk der Nederlanden en. de Republiek 
Guatemala bestaande vriendschapsbanden hech-
tPr t.e maken en aan de tusschen beide volken 
gevestigde handelsbetrekkingen de meest moge-. 
lijke uitbreiding te verzekeren, - en anq.erdeels 
daarbij tevens genegen om aan het door . de· 
Regeering van Guatemala te kennen i,egeven 
vedangen te voldoen, heeft toegestemd in het 
toelaten van consu!aire ambtenaren van Gua
temala in .de- voornaamste_ havens dei::. Neder
landsche kolon~en, onder voorbehoud evenwel 
deze vergunnin'g te regelen bij een bijzonder 
verdrag, waarbij de rechten, ·verplichtingen en 
vrijdommen dier consulaire a·mbtenaren in d.e 
gezegde. kolonien dnidelijk en nauwkeurig 
worden· omschreven. 

Te dien -einde heeft Hare Majesteit cie Ko
ningin der Nederlanden benoemd Jonkheer 
J. Loudon, Hoogstderzelver Minister -van 
Buitenlandsche Zaken, 

en Zijne Excellentie de President der Repu
bliek _ Guatemala den Heer Jose_ Maria Lardi
zabal, Zaakge!astigde der Republiek bij de 
N eder!andsche Regeering, 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, omtrent 
de volgende artikelen zijn over<'lengekomen : 

Art. 1. Er worden Consuls-Geperaal, Con
suls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten van 
Guatemala toegelaten in al de havens van de 
overzeesche bezittingen of· kolonien der Neder·
landen, welke open zijn voor de schepen" van 
a!le landen. 

2. · De Consu!s-Gep.eraal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van Guatemala 
worden beschouwd als hande!sagenten ter 
bescherming van den handel hunner lanctge
no;ten in hun, consulair ressort. Zij houcien 
verblijf iIJ. de haven der kolonie. in hunne. 
c_ommissie genoemd en zijn onderworpen zoowel 
~an de burgerlijke als aan de strl!,fwetten dier 
kolonie, behoudens de uitzonderingen, die dit 
verdrag te hunnen gunste vastste!t. 

3. Alvorens tot de uitoefening hunner werk
zaamheden te worden toegelaten en het genot 
te hebben van de vrijdomm~n, , die daaraan 
verbonden zijn, moeten de Consuls-Generaal, 
Consuls, vice-Consuls en Consulaire Age_nten, 
aan de Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlan,den eene commissie over
leggen, houdende aanwijzing van hnn con
sulair res·sort en van· hun standplaats. 

Zoodra het exequatur medeonderteekend is 

door dan Gouverneur der kolonie, hebben de 
genoemde cons-ulaire ambtenaren van alien 
rang recht op de bescherming der. Regeering 
e11 op den bijstand der plaatselijke overheid 
ter verzekering van de vrije _uitoefening van 
hunne werkzaamheden. 

Da Regeering behoudt zich de bevoegdheid 
voor het exequatur in te trekken of het te doen 
intrekken, door den Gouverneur der kolonie, 
met opgave der redenen van dien maatragel. 

4: De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten zijn bevoega 
boven de buHendeur hunner woning een schild 
te plaats<:ln met hetwapen van hmi,ne Regeering, 
voorzien van het opschrift : Consulaat-Genera_al, 
Consulaat, Vice-Consulaat of Consulair · Agent, 
sohap van Guatemala. 

Het is we! te verstaan dat dit. uitwendig 
teeken nooit zal kunnen worden beschouwd 
als geveiide reoht van asyl, noch als kunnende 
de woning en hare bewoners onttrekken aan 

. de vervolging der plaatselijke justitie. 
5. Het staat echter vast, dat de archieven 

en bescheiden betreffende de consulaire zaken 
tegen elk onderzoek beschermd zijn, en dat geeI_l 

. overheid of ambtenaar die op eenigerlei wijze 
· of onder eenig voorwendsel zal · kunnen onder
: zoeken, in beslagnemen of inzage er van nemen. 
· 6. Da Consu!s-Generaal, Consuls, Vice
Con,suls en Cohsulaire Agenten hebben, geencr:

_ lei diplomatiek k;arakter. 
Geene aan_vrage kan tot, de Nederlandschec 

· Regeering . worden gerioht anders dan door. 
, tusschenkomst "\'an den diplomatieken agent 
te 's Gravenhage gevestigd. 

, .In spoedeischende gevallen kunn,en, de Con:. 
· suls-Getieraal, Consuls, .Vice-Consuls of Con-. 
• sulaire Agenten zich rechtstreeks wenden tot 
den Gouverneur der, bezitting of kolonie, met 

· aantooning van het spoedeischende der zaak 
,en met uiteenzetting der redenen waarom de 
: aanvrage niet kan worden gedaan aan de 9nde~
' geschikte overheden, of·aantoonen,de dat vroe-· 
:gere tot die overheden gerichte aanvragen 
: zonder gevolg zijn gebleven. 

7. Het dom de consulaire ambtenaren af
'gegeven·of voor gezien geteekend paspoort out, 
j slaat den houder geenszins van de verpliohting·· · 
• om zich te voorzien van al!e de stukken, door 
'de wetten of plaatselijke _reglementen tot het 
; reizen of zich vestigen in de koloniiin gevorderd, 
,en Jaat onverkort het recht, dat het Gouver
:nement der kolonie bezit, om er het verblijf 
te ontzeggen aan,. of er de verwijdering te ge·- · 

:Jasten v_an den .persoon in het, bezit van ee~ 
paspoort. ·-
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8. Alie verrichtingen tot redding van schepen 
van Guatemala .:.welke schipbreuk geleden 
hebben op de kust van eene der Nederlandsche 
kolonien, worden bestuurd door de Consuls
Generaal, _Consuls, Vice-Consuls of consulaire 
ambtenaren van Guatemala. 

De. tusschenkomst der plaatse]ijke overheden 
geschied t alleen om de orde te handha ven, 
om te waken voor de belangen der berge·rs, 
indien zij niet tot de bemanning der veronge
!ukte schepen behooren, en om de uitvoering 
te verzekeren van de bepalingen, welke bij den 
in- en uitvoer van de geredde goederen nage-
]eefd moeten worden. · 

Bij afwezigheid en tot aankomst van de Con
su!s-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Con
sulaire Agenten, moeten de plaatselijke over
heden overigens alle noodige maatrege]en nemen 
voor de bescherming der personen en tot be
houcl dor goederen van het verongelukte schip. 

Daarenboven is ov:ereengekomen dat. van 
de gercdde goederen geenerlei in- en uitgaande 
rechten verschuldigd zijn, tenzij zij tot het 
binnen!andsch verbruik worden t.6egelaten. 

9. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls en Consulaire Agenten kunnen de hulp in
roepen van de p]aatselijke overheden voor 
het aanhouden, gevangennemen en in verze
kerde bewaring houden van deserteurs van 
koopvaard~j of oor!ogsschepen van Guatemala, 
voor zoover de uitlevering van desorteurs van 
bedoelde schepen bij verdrag is bedongen. 

Te dien einde wenden zij zich schrifte!ijk tot 
de bevoegde ambtenaren en indien door het 
scheepsregister, de monsterrol of elk ander 
authentiek stuk het bewijs geleverd wordt, dat 
de opgeeischte personen dee] uitmaakten van 
de_ bemanning, za] de uitle_vering worden toe
gestaan, tenzij de betrokken persoon Neder
landsch onderdaan zij. 

. De plaatselijke overheden zijn gehouden ge
bruik te maken van alle in hunne macht zijnde 
midde]en tot aanliouding der deserteurs. Na 
hunne aanhouding warden deze laatsten ter 
beschikking geste]d van de genoemde consu
laire ambtenaren, en kunnen, op aanvrage en 
op kosten van degenen die hen opeischen, ge
vangen worden gehquden om vervolgens terug 
te wor·den gezonden aan board der schepen 
tot welke zij behooren of aan boord van een 
ander sclii.p van dezelfde natie. Indien echter 
deze desertetirs niet teruggezonden zijn . binnen 
drie maanden van af den dag hunner aan
houding, worden zij in v_rijheid geste!d en 
kunnen om deze!fd_e redenen niet weder in 
hechtenis worden genomen. 

Intusschen wordt de uitlevering van. een 
deserteur, die ee~ig. strafbaar feit gep!eegd 
mocht hebben, opgeschort totdat de betrokkeri· 
ko!onia!e of Nederlandsche rechtbank uitspraak 
heeft gedaan en daaraan uitvoering is gegeven. 

10. Wanneer een onderdaan va:n Guatemala· 
kom:t te ,over!ijden, . zonder bekende erfgena
men of uiter~te wilsuitvoerder~ na • te late1i, 
geven de Nederlandsche overheden,,"_ krachtens. 
de wetten der kolonie met het beheer van den 
boedel belast, daarvan kennis aan de consu!aire 
a~bt~na;en, ten einde' d~ noodige in!ichtingen 
aan de belanghebbenden te doen toekomen. 

11. De Consuls-Genera-a], Consuls, · Vice," 
Consuls of Consu!aire Agenten van Guatemala. 
zijn op ver~oek van den ge;agvoerder · of van 
dengene die hem vervangt, uitsluitend beiast 
met de haµdhaving d_!lr inwendige tucht. aan 
boord van de koopvaardijschepen · hunner 
natie. 

Zij zijn uitsluitend bevoegd tot kennisneming 
van alle geschillen ontstaan op zee of in de 
haven tusschen den schipper, de officieren en 
de overige leden der b~manning met inbegrip 
van die, welke betrekking hebben op de regeling 
der gage_ en de uitvoering der wederzijds aan
gegane verbintenissen. 

De rechtbanken of andere overheden der 
kolonie mogen zich uit geenerlei hoofde in die 
geschillen mengen, tenzij deze van dien aard 
mochten zijn dat de openbare rust en orde aan 
wa] of in de haven daardoor_mocht worden ver
stoord, of dat personen, niet tot de bemanning 
behoorende, daarin ~ochten betrokken zijn. 
, 12. Voor zoo_ver in Guatemala aan de Con
~uls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Con
_sulaire Agenten van. Nederland wederkeei:ig 
deze!fde gunsten worden toegestaan, zijn de 
Consu]s-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en 
Consulaire Agenten van Guatemala, welke, be: 
houdens zoover hun consulairen werkkring 
betreft, .geen handel drijven, geen betrekking 
hebben en geen beroep uitoefenen, vrijgesteld 
van inkwartiering, personeele be]asting en van 
a,lle Rijks- of gemeentelijke belasting van 
personee!en aard, tenzij zij N ederlandsch 

. onderdaan zijn of reeds tijden,s hunne benoeming 
in Nederland of zijne ko]oniiin en bezittingen 
woonachtig waren. Die vrijdom kan zich 
nooit uit,strekken_ tot in- en uitgaande rechten 
of andere indirecte of reee]e belastingen. 

13. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consu!aire Agenten van Guatemala 
zullen in de Neder!andsche kolonien genieten 
van alle andere voorrechten, vrijstellingen en 
vrijdommen, welke in het vervolg aan de Agen: 

26" 
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ten va11 denze!fden rang van de meest begun
stigde natie mochten warden toegekend. 

14. Dit verdrag zal van kracht blijv_en ge
durende een termijn van vijf jaren van af den 
90sten dag 11a de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging, welke zal pla$ts vinden bimw11 
de11 termijn van twaalf maanden of zoo moge
lijk vroegor. 

Tenzij een der Hooge contracteerende Par
tijen aan de andere Partij ten minste een jaar 
v66r het verloop van gezegden termijn, haar 
voornemen mocht te kennen geven om de wer
king ervan te doen ophouden, zal het verdrag 
van kracht blijven gedurende een jaar te 
rekenen van de opzegging door een der Hooge 
contracteerende Partijen. 

Ten blijke waarvan, de wederzijdsche ge
volmachtigden dit verdrag hebben ondertee-· 
kend en van hu11 zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel te 's-Gravenhage, den 
7den Maart van het jaar een dnizend negenhon
derd en veertien. 

(L. S.) J. LOUDON. 

JOSE M. LARDIZABAL. 

29 Juli 1916. WET, tot voorbeboud der be
voegdheid tot toetreding van N ederland 
tot het'op 19 Maart 1902 te Parijs tusschen 
D1iitschland, Oostenrijk, Belgie, Spanje, 
Frankrijk, Grielcenland, Hongarije, Lich
tenstein, Luxemburg, .iJfonaco, Noorwegen, 
Portugal, Zweden en Zw{t~erland gesloten 
verdrag tot bescherming van de voor den 
landbouw nuttige vogels. S. 366. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••.• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor Nederland toe te
treden tot het op 19 Maart 1902 te Parijs 
tusschen Duitschland, Oostenrijlc, Belgii!,-Spanje, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Lichtenstein, 
Luxemb1irg, Monaco, Noorwegen, Portugal, 
Zweden en Zwitserland gesloten verdrag tot be
scherming van de voor den landbouw nuttige 
vogels; 

Mede overwegende dat dit verdrag wette
)ijke rechten betreft ; 

Gelet op artikel 59, tweede en derde lid, der 
Grondwet; 

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

W~j behouden Ons voor de bevoegdheid tot 
toetreding voor Nederland tot bet nevens deze 
wet in afdruk gevoegde op 19 l\faart 1902 te 
Parijs tusschen Duitschland, Oo-stenrijk, Belgie, 
Spanie, · Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Lichtenstein, Luxemb1irg, .iJfonaco, Noorwegen, 

Portugal, Zweden en Zwitserland gesloten · ver
drag tot bescherming van de voor den land
bouw nuttige vogels. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gmvenhage, den. 29sten Juli 

1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LouDON. 

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

( Uitgeg. 2 Sept. 1916.) 

CONVENTION pour la protection des oiseaux 
utiles a l' agricul/11.re. 

Art. 1. Les oiseaux utiles a !'agriculture, 
specialement les insectivores et notamment les_ 
oiseaux enumeres clans ·la liste n°. 1 annexee 
a la pres~nte Convention, laquelle sera suscep
tible ci'additions par la legislation de chaqne 
pays, jouiront d'une protection absolue, de 
fai,on qu'il soit interdit de les tuer en tout 
temps et de quelque mauiere que ce soit, d'en 
detruire les nids, ooufs et couvees. · 

En attendant que ee resultat soit atteint 
partout, dans son ensemble, les Rautes Parties 
Contractantes s'engagent a prendre on a pro
poser a leurs legislatures respectiv~s les dispo
sitions necessaires pour assurer !'execution des 
mesures comprises dans les articles ci-apres. 

2. Il sera' defendu d'enlever les nids, de . 
prendre les ooufs, de ea pturer et de detruire les 
couvees en tout temps et par des moyens 
quelconques. 

L'importation et le transit, le transport, le 
eolportage, la mise en vente et l'achat de ces 
nids, ooufs et couvees, seront interdits. 

Cette interdiction ne s'etendra pas a la des
truction, par le proprietaire, usufruitier ou leur 
mandataire, des nids que des oiseaux auront 
construits dans ou contre les maisons d'habi
tation ou les batiments en general et dans l'in
terieur des cours. Il pourra de plus etre 
deroge, a titre exceptionnel, aux dispositions 
du present article, en ce qui concerne les ooufs 
de vanneau et de mouette. 

3. Seront prohibes la pose et l'emploi des 
· pi~ges, cages, filets, lacets, gluaux,_ et de tous 
autres moyens quelconques ayant pour objet de 
faciliter la capture ou la destruction _en masse 
des oiseaux. 

4. Daus le cas ou les Hautes Parties Con
tractantes ne se trouveraient pas en mesure 
d'appliquer immediatement et dans leur inte
gralite les dispositions· prohibitives de !'article 
qui precede, Elles pourront apporter des atte-
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nuations jugees ·necessaires auxdite" prohibi- I faire des exceptions aux dispositions de la 
tions, mais Elles s'engagent a restreindre presente Convention : 
l'emploi des methodes, engins et moyens de 1°. Pour les oiseaux que la legislation du 
capture et de destruction, de fagon a parvenir pays permet de tirer ou de tuer comme etant 
a realiser peu a peu les mesures de protection nuisibles a la chasse ou a la peche ; 
mentionnees dans l'article 3. 2°. Pour les oiseaux que la legislation du 

5. Outre les defenses generales formulees a pays aura designes comme nuisibles a l'agricul
l'article 3, il est interdit de prendre ou de tuer, ture locale. 
du ler mars au 15 septembre de chaque annee, A defaut d'une liste officielle dressee par la 
les oiseaux utiles enumeres dans la liste n°. 1 legislation du pays, le 2°. du present article sera 
annexee a la Convention. applique aux oiseaux designes dans la liste 

La vente et la mise en vente en seront inter- N°. 2 annexee a la presente Convention. 
dites egalement pendant la meme periode. 10. Les Hautes Parties Contractantes pren-

Les Hautes Parties 0ontractantes s'engagent, dront les mesures propres a mettre leur legis
dans la mesurc ou leur legislation le permet, a lation en accord avec les dispositions. de la 
prohiber l'entree et le transit desdits oiseaux presente Convention dans un delai de trois ans 
et leur transport du ler mars au 15 septembre. a partir du jour de la signature de la Conven
, La duree de !'interdiction prevue dans le tion. 
present article pourra, toutefois, etre modifiee 11. Les Hautes Parties 0ontractantes se 
dans les pays septentrionaux. communiqueront, par l'intermediaire du Gou-

6. Les autorites competentes pourront _!},g.- vernement Frangais, les lois et les decisions 
corder exceptionnellement aux proprietaires ou administratives qui auraient deja ete rendues 
exploitants de vignobles, vergers et jardins, ou qui viendraient a l'etre daµs leurs Etats, 
de pepinieres, de ·champs plantes ou ensemen- relativement a l'objet de la presente Conven
ces, ainsi qu'aux agents·preposes a leur surveil- tion. 
lance, le droit temporaire de tirer a l'arme a 12. Lorsque cela sera juge necessaire, les _ 
feu sur les oiseaux dont la presence semit Hautes Parties Contractantes se feront repre
nuisible · et causerait un reel dommage. senter 1L une reunion internationale chargee 

Il restera toutefois interdit de· mettre en d'examiner Jes questions que souleve i'execu
vente er de vendre les oiseaux tues dans ces tion de la Convention et de proposer les 
conditions. modifications dont !'experience aura demontre 

7. Des exceptions aux dispositions de cette l'ntilite. 
Convention pourront etre accordees dans un 13. Les Etats qu_i n'ont pas pris part a la 
interet scientifique ou de repeuplement par les presente Convention sont admis a y adherer 
autorites competentes, suivant les cas et en sur leur demande. Cette adhesion sera notifiee 
prenant toutes les precautions necessaires pour par la voie diplomatique au Gouvernement de 
eviter les abus. la Republique Frarn;aise et par celui-ci aux 

Pourront encore etre permises, avec les me- autres Gouvernements signataires. 
mes conditions de precaution, la capture, la 14. ·La presente Convention sera mise 
vente et la detention des oiseaux destines a en vigueur dans un delai maximum d'un 
etre tenus en cage. Les permissions devront an a dater du jour de l'echange des ratifica-
etre accordees par Jes autorites competentes. tions. 

8. Les dispositions de la presente Convention Elle restera en vigueur indefiniment entre 
ne seront pas applicables aux oiseaux de basse- toutes les Puissances signataires. Daus le cas 
cour, ainsi qu'aux oiseauxgibier existant dans ou l'une d'Elles denoncerait la Convention, 
les chasses reservees et designes comme tels cette denonciation n'au.rait d'effet qu'a son 
par la legislation du pays. egard et seulement une annee apres le jour ou 

Partout ailleurs la destruction des oiseaux- cette denonciation aura et6 notifiee aux autres 
gibier ne sera autorisee qu'au moyen des armes Etats Contractants. 
a feu et a des epoques determinees par la loi. 15. La presente Convention sera ratifiee, 

Les Etats Contractan.ts sont invites a inter- et les ratifications seront echangees it Paris 
dire la . vente, le transport et le ~ransit des clans le plus bref delai possible. 
oiseaux-gibier dont la chasse est defendue sur 16. La disposition du deuxieme alinea de 
leur territoire, durant la· periode de cette inter- !'article 8 de la presente Convention pourra, 
diction. exceptionnellement, ne pas etre appliquee dans 

9. Chacune des Parties Contractantes pourra Jes provinces septentrionales de la Suede, en 
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raison des conditions climatologiques toutes 
speciales ou elles se trouvent. 
· En foi r1e quot, les Plenipotentiaires respectifs 
l'ont signee et y ont appose leurs cachets. 

Fait a Paris, le 19 mars 1902. 
(L. S.) Signe: DELCASSE. 

RADOLIN. 
Pour I' Autriche et pour la Hongrie, 

L' A mbdssadeur d' A utriche-H ongrie : 
(L. S.) Signe: A. WoLRENSTEIN. 

Baron D' ANETRAN. 
F. DE LEON y CASTILLO. 
N. S. DELYANNI. 
VANNERUS. 
J. DEPELLEY. 
T. DE SouzA RozA. 
AKERMAN. 
LARDY. 

LISTEN°. 1. 

0ISEAUX UTILES. 

Rapaces nocturne_s : 
Oheveches (Athene) et Chevechettes (Glau-

cidium). · 
Ohouettes (Surnia). 
Hulottes ou Chats-Huants (Syrnium). 
Effraie commune (Strix flammea L.). 
Hiboux brachyotte et Mayen-Due (Otus) 
Scops d' Aldrovande ou Petit-Due (Scops giu 

Scop.). 
Grimpeurs : _ 

Pies (Picus, Gecinus, etc.) ; toutes les especes. 
Syndactyles : 

Rollier ordinaire ( Ooracias garrula L.) 
Guepiets (Me;ops). 

Passereaux ordinaires : 
Huppe vulgaire (Upupa epops)
_Grimpereaux; Tichodromes et Sitelles (Oer-: 

thia, Tichodron1a Sitta). 
Martinets (Oypselus). 
Engoulevents (Oaprimulgus). • 
Rossignols (Luscinia). 
Gorges-Bleues .(Oyanecula). 
Rouges:Queues (Ruticilla). 
Rouges-Gorges (Rubecula). 
Traquets (Pratincola et Saxicola ). 
Accenteurs · (Accentor). 
Fauvettes de toutes sortes, telles que: · 

Fauvettes ordinaires (Sylvia) ; 
FauveJ;tes ·babillardes (Ourruca); 
Fauvettes icterines (Hypolais) ; . : 
Fauvettes aquatiques, Rousserolles, Phrag- 1 

mites, Locustelles (Acrocephalus, ·Cala- i 
modyta, Locustella), etc. ; ! 

Fauvettes cisticoles (Oisticol~). 
Pouillots (Phylloscopus). 

• Roitelets (Regulus) et Troglodytes (Tro
glodytes). 

1"Iesanges de toutes sortes (Parus, Panurus, 
Orites, etc.). 

Gobe-Mouches (Muscicapa). 
Hirondelles de toutes sortes (Hirundo, Ohe-

lidon, Ootyle). 
Lavandieres et Bergeronnettes · (Motacilla, 
· Budytes). 
Pipits (Anthus, Oorydala). 
Becs-Croises (Loxia ). · 
Venturons et Serins (Citrinella et Serinus ). 
Chardonnerets et Tarins (Carduelis et Chry-

somitris). 
Etourneaux ordinaires et Martins (Sturnus, 

Pastor, etc.). 
Echassiers: 

Cigognes blanche et noire (Oiconia). 

LTSTE N°. 2. 

0ISEAUX NUISIBLES, 

Rapaces diurnes : 
Gypaete barbu (Gypaetus barbatus L.) 
Aigles (Aquila, Nisaetus); toutes les especes. 
Pygargues (Haliaetus); toutes les especes. 
Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus). 
Milans, Elanions et Nauclers (Milvns, Elanus, 

Na uclerus) ; tou tes les esp eces. 
Faucons : Gerfauts, Pelerins, Hobereaux, 

Emerillons (Falco) ; toutes les especes, a 
l'exception · des Faucons kobez, cr~sserelle 
et cresserine. · 

Autour ordinaire (Astur palumb arius L.). 
Eperviers (Accipiter). 
Busards (Circus.) 

Rapaces Nocturnes : 
Grand-Due vulgaire (Bubo maximus Flem.). 

Passereaux Ordinaires : 
Grand Corbeau (Corvus corax L.).
Pie voleuse (Pica rustica Scop.). 
Geai glandivore ( Garrulus glandarius L. ). 

Echassiers : 
Herons cendre et pourpre (Arde~.) 
Butors et Bihorea,ux (Botaurus et Nycti'. 

corax.). 
Palmiperles. 

Pelicans (Pelecanus.) 
Cormorans (Phalacrocorax ou Graculus. ). 
Harles (Mergus.). 

· Plongeons (Colymbus.). 

29 Juli 19l!i. KONINRLIJR BESLUIT. 
Waar eenige gemeenten, ·wier gemeen

schappelijke regaling van het · oeheer · en 
onderhoud van een weg op grond van een 
vi·oeger genomen K. · B. is vervallen, niet 
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hebben voldaan aan een bepaling van dit 
K. B. om binnen 4 maanden de· gevolgen 
der bedoelde opheffing te regelen, worden 
die gevolgen bij een K. B. geregeld. 

WIJ WlLTlEL:\IlNA, ~;Nz. 

Gezien Ons besluit van 28 October 1915 
(S. 443), · waarbij is beslist : 

1°. dat de in 1857 door de gemoenteraden 
van Ooltgensplaat, Oude Tonge, Micldelh~rnis, 
Stad aan 't Haringvliet en Dan Bommel 
getroffen gcmecrnichappe!ijke regeling van het 
beheer en onderhoud van een ?rintwcg tusschen 
genoemcle gemeonten vervalt zes maanden 
ha dagteekening van Ons· besluit ;· 

2°. dat de Raden van genoemde gemeenten 
hinnen vier maanden na dagteekening v2,n het 
besluit, met - inachtneming ,ran het bepaalde 
b:ij art. 121 cler Gemeentewet, do gevo!gen van 
het vervallen dier regeling nader zullen moeten 
regelen,. zullendo die nadero rrgeling, zoo zij 
niPt binnen genoemden term:ijn tot stand is 
gekomen, geschieden door· Ons ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Juni 1916, n°. 151; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, :Minister van Binnenlandsche Zaken van 
25 ,Juli 1916 no. 4751, Afd. B. B.; 

0. dat nadat de onder 2,. van Ons bo- en
aangehaald besluit gestelde termijn- op 28 Fe
brua:ri 1916 vusti-eken was de betrokkeh 
gemeentebesturen aan Geel: Staten hebben 
medegecleeld dat z:ij niet tot 09e1eenstemming 
z:ijn gekomen omtrent de. g.,,olgen van ;het 
vervallrn: der regeling van 1857 ; · 

dat, terw:ijl eh• ge.neenteraden , an Ooltgens
p!aat, Oude 'I onge, Stacl aan 't Haringvliet 
en Den Bonimel er geen bezwaar tegen heboen 
dat elk clezer gemeenten het 0p haar gebied 
gelegerr wegsgedee!te in beheer eri onderhoud 
o ,erneemt, "ersehil ,·an iii'eening -bestaat ten 
aanzien van h, t wegsgecleelte Jang 4700 M. 
gPlegen · op het gebied de1 · gemcente Middel
harnis tusschen den Schenkelclijk en het gebied 
der 6emeonte Den Bommel ; 

cJat van den Schenkeldijk ai tot het snijclen 
van den Lievev1ouwepolderschen clijk met den 
zijtak naar de haven , an Stad aan 't Haring
vliet de weg loopt - langs de grens tusschen 
Midcldharnis. en -.Stacl aan. 't Hatingvliet en 
binnerr de gemeente M1ddelhamis is gelegon ; 
:. dat in 1857 is· bevaald dat. MicJdelharnis voor 
het onderho·ud :van -h.t ·op, zijn ·geliiecl ~ elegen 
gecleelte jaarlijli:s :.. 325 zop hebben te voldoen 
en Stad .aan '-t· H11,, ing,,liet :zou l:ijpassen hetgeen 

diontonge ro!go a[l,n -hot· aandcel vah · Middel
harnis rnocht ontbreken ; 

clat de gen eente Stlld ·aan 't Haring,liet 
meent dat het 4700 M. lange· wegsgedeelte moet 
komen ten laste , an de gEmee'nte Middelharnis 
terwijl deze laatste gemeente meent te kunnen 
volstaan niet de betaling vari f 325 'i, jaars; 
' dat naar de me·ening , an ·Geel. Staten van 
Znid-Holland eene aannemel\jke ciplossirig van 
clit verschilpnnt is te verkr(jgen door het in 
de gerneente Micldelharnis gelei,en wegsgeclee!te 
tusschen de gem,.enten J\fidclelliarnis en Stoel 
aan 't Haringvliet te verdeelen en we! z66 dat 
Middelharnis claar ,an 3250 M. en Stad aan 
't Haring, liEJt on1,cvPer 1450 M. te oncler
h,,uden kr:ijgt ; 

dat ten aanzieri van het voorste] van Gede
puteerde Staten is aange,oerd door de gemeente 
Middelliarnis rlat er · getm gronc bestaat o~ 
haar zwaartler clan te voren te belasten en dobr 
de gemeente Stad aan 't Haring,liet _ dat iij 
er zich niet mede kan vereenigen cJat P"lle voor 
haar onbillijke bepaling van de venallen 
regeling als rechtsgrond z·ou word, n ::1angeno
men- -voor eene nienwe regeling ; 

' dat Geel. Staten , oorts van oordcel zijn dat 
de splitsing van den tot dus, er gemeonschappe
lijk onderhouden wog · n?dere regeling nooc,ig 
maakt ten: opzichte van het pensioen \ an het 
pe1soneel dat·met hct onderhoud van den weg 
is belast geweest ; 

0., dat nu de gemeenschappel:ijke regeling 
van 1857 is vervallen, het met de in do Gcn,oen
tewet omtrent het beheer en onderhoud drr 
gemeentewegen gestelde regelen het meest in 
ov,.reenstemming n,.oet _ worclen gc;tcht -fin het 
ook het meest wenschelijk ,oorkomt dat aan 
elke der: vijf ge~neenten het op haar eigen 
gebiecl gelegen gedeelte van den weg in beheer 
en onderhoud overga;tt ; 

c1a:t ~at:letreft zopwc,1-het pensioon van den 
gewezen _ wegwerker- 0. , an cler Vliet als de 
bijdragen bedoeld in art. 64 der Pen~ioenwet 
voor de geilleente-ambtenaren 1913 die ver
schuldigd mochten zijn voor inkoop van dienst
tijd van ander personcel _clat we_rkzaam is 
gow~~st aan het ge,ncenschappelijk onderhoud 
van den in_ dit besluit bedoelden weg,- deze 
biil\jkheidshalve behooren te worden gedragen 
door"cie geme;,;11-ten Don Bon_;imel, Ooltgonsplaat, 
Oucle-'1onge· en Stad- aan -'t Haringvli(?t , in 
dezelfde verhoucling waarin elke clier gemeentcn 
volgens ,h; ·vervallen re,geling in het onderhoucl 
van-· den · ,veg hebben bijgeclragen ; 

Gezien.cle°'Gemeentewet _ en de Pensioenwct 
I voor de ge.neente-ambtenaren 1913; 
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Hebbcn goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1°. clat te rekenen van den 28 April 1916 

elke der gemeP1,1ten llfiddelharnis, Stad aan 
't Haringvliet, Den Bommel, Ooltgensplaat en 
Oude-Tonge belast is met bet beheer en onder
houd van het op haar gebied gelegen gedeelte 
van den grintweg loopende van den bestaanden 
Schelpweg van Middelharnis ]angs Stad aan 
't Haringvliet ovpr De11 Bommel naar Oolt
gensplaaL en van beide laatstgenoemde plaatsen 
naar Oucl-Tonge ; 

2°. dat het pensioen van den voormaligen 
wegwerker C. van der Vliet en de bijdragen 
bedoel,;l. in art. 64 der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 die verschulcligd 
mochten zijn voor inkoop van cliensttijd van 
antler personeel clat werkzaam is geweest aan 
het gemeenschappelijk onderhoucl , an den in 
dit besluit bedoelden weg, ten laste komen 
van_de gemeehten Den Bommel, Ooltgensplaat 
Oude-Tonge en Stad aa,n 't Haringvliet in de 
\ erhouding waarin elke dier gemeep.ten volgens 
de vervallen regeling in het onderhoud van den 
weg heeft bijgedragen met dicn verstande clat 
voor de vaststelling van het aandeeJ da t· de 
gemeente Stad aan 't Haringvliet zal hebben 
te voldoen in dit pensiucn en• clezc: bijclragen 
de weggedeelten op hot gebiecl van Middelharnis 
gelegen mode in aanmerking zullen komen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is be]ast, cnz. (A B.) 

1 Augustus 1916. BESLUI'f, betreffende de 
sierkte van de lichting der zeemilitie 
van 1917. S. 367. 

WIJ WILR.JJ;LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van 29 Juli 1916 Afdeeling B no. 70; 

Gelet op artikel 4, tweede en vierde lid, der 
Militiewet (Staatsblad 1912 n°. 21) en op 
artikel 4 der wet van 27 Mei 1916 (Staats
b/ad n°. 206) ; 

· Hebben goedgevonden e11 verstaan : 
· Te bepalen, dat van de lichting der militie 
van 1917 600 man zullen worden ingelijfd bij 
de zeemilitie. 

Onze Minister van Marine is belast met 
. de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den lsten Augustus 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van l\Jarine, J_. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 19 Aug. 1916.) 

3 Augustus 1916. BESLUIT, tot WIJZ1gu1g en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
13 November 1905 (Staatsblad n°. 302), 
ter uitvoering van artikel. 48 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs. S. 368. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van_ 4 Juli 1916, n°. 10583/3, afdecling Onder
wijs; 

Overwcgende, dat ten gevolge van de bepa
lingen der wet van 24 ,Juni 1916 (Staatsblaa 
n°. 297) aanvulling noodig" is van de bij Ons 
besluit van 13 November 1905 (Staatsbla(l° 
n°. 302) gegeven voorschriften ter uitvoering. 
van artikel 48 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
25 Juli 1916, n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor,
noemden Minister van 31 Juli 1916, no. 12161, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonclen en verstaan, te be-
pa,len: · 

Art. I. Artikel 1 van Ons besluit van 13 No
vember 1905 (Staafsblarl 11°. 302) wordt gelezen 
als volgt: · 

,,Jaarlijks in de eerate helft der maand Fe
bruari doen Gedeputeerde Staten aan Onzen 
Minister, die met de uitvoering der wet tot 
:regeling van het. lager onderwijs is belast, op
gaa,f, van de op 1 Januari van dat jaar in de
onderscheidene gemeenten hunner provincie
gevestigde openbare lagere scholen. 
- Die opgaaf vermeldt: 

1 °. de gemeente en de plaats in de gemeente, 
waar , elke school is geve,stigd, zoomede de
\dasse der tabel, bedoeld in artikel 5 van de wet 
tot regeling der 'personeele belasting, waartoe
de gemeente of bet gedeelte der gemeente, waar. 
binnen de school is gevestigd, behoort ; 

20. het aantal kinderen, dat aan elk aer 
sub 1 °. bedoelde scholen op den vijftienden dag 
der maand Januari van·dat jaar als werkelijl,: 
schoolgaande bekend stond : 

a. in totaal, 
b. van zes jaren en daarboven ; 
3°. de vakken, waarin aan elk dier ~cholen 

onderwijs wordt gegeven ; 
4°. het bedrag van het schoolgeld, dat per 

jaar en per leerliiJ.g geheven wordt, voor iedere 
school afzonderlijk ; 

5°. het aantal onderwijzers dat, ingevolge het 
bepaalde bij de artikelen 23 en 24 der wet, aan 
elke school moet verbonden zijn en ingevolge 

I artikel 48, eerste lid, sub 1 °., laatste alinea, voor 
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de berekening van Rijksbijdrage in aanmerking 
komt; 

6°. het aantal onderwijzers aan elk der scho
len op 1 Januari van dat jaar verbonden boven 
het minimum bij artikel 24 der wet gesteld, voor 
zoover dat voor de berekeniilg der Rijksbij
drage in aanmerking komt; 

7°. het aantal der mannelijke onderwijzers 
tot bijstand van het hoofd, die op 1 Januari van 
dat jaar den leeftijd van acht en twintig jaren 
hebben bereikt en op dien datum hetzij gehuwd 
waren, hetzij als weduwnaar .inwonende min
derjarige kind~ren hadden, voor zoover dat 
aantal onderwijzers voor Rijksbijdrage ju 

aamrerking komt; 
8°. de som, door het Rijk overeenkomstig 

artikel 48 der wet verschuldigd voor de onder
wijzers sub 5, 6 en 7 bedoeld, per school en per 
gemeente. 

Ten aanzien van scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs en voor meer uitgebreid lager 
onderwijs, als bedoeld in artikel 2bis, derdc 
en vierde lid, der wet, wordt in deze opgaaf 
bovendien vermeld, of zij voldoen hetzij aan de 
eischen, gesteld in het eerste lid onder 1 o. b, 
vijfde zin,mede van artikel 48 der wet, hetzij 
aan de eischen. gesteld in het eerste lid onder 
1 °. b, zevende ·z.insnede van d.at wetsartikel. 

Scholen, waar bet schoolgeld tachtig gulden 
of meer per leerling en per j aar bedraagt, 
warden in die opgaaf niet opgenomen." 

Art. II. Artikel 5 v.in Ons besluit van 
13 November 1905 (Staatsblad n°. 302) wordt 
gelezen als volgt : 

,,Jaarlijks in de maand Januari, zoodra de 
rekening over het voorlaatste jaar van elke 
gemeente in hunne provincie is vastgesteld, 
doen Gedeputeerde Staten aan Onzen voor
noemden Minister opgaaf ; 
. 1 °. van de in elke gemeente hunner provincie 
in het voorlaatste jaar bestaan hebbende open
bare lagere scholen, met vermelding van de 
plaats in de gemeente, waar elke school was 

·. ge;-estigd, zoomcdc· van de klasse. a.er tabel, 
bedoeld in artikel 5 van de wet tot regeling der 
personeele belasting, waartoe de gemcente of 
hot gcc!eelte . dcr gemecnte, waar binnen de 
s-:ihool is gevestigd, behoort ; 

2°. van het aantal kinderen, dat aan elk 
rler sub l 0 • bedoelde scholen op den vijftienden 
dag der maand .Tanuari van het. voorlaatste 
jaar, of indien de school na genoemden datum 
in den loop van dat jaar geopend is, op den 
laatsten dag der maancl volgende op die der 
openiU[;, als werkelijk ,choolgaande bekend 
btond : 

a. in totaal, 
b. van zes jaren en daarboven ; 
3°. van de vakken, waariu aan elk dier 

scholen onderwijs werd gegeven ; 
4°. van het bed.rag van de totale opbrengst, 

der schoolgelden per school, alsmede per leer
ling en per· jaar; 

5°. van de namen, de voornamen en de dag
teekeuing van geboorte van het hoofd en van. 
de onclerwijzers, die in het voorlaatste jaar aan. 
de school verbonden zijn geweest en voor de 
barekoning van de rijksbijdrage in' aanmerking 
komen,. met aanduiding van de akten van be -
kwaamheid, die zij bezaten, het aantal dienst,
jaren, dat iugevolge ai·tikel 26 der wet voor 
ieder hunner a1, dien8ttijd in aanmerking 
kwam, het tijdvak gedurende hetwelk zij in 
dat faar aan de school werkzaam zijn geweest 
en bovendien voor de mannelijke onderwijzers, 
bedoeld in het ecrste lid van artikel 48, sub 1 °. 
litt. o dcr wet, het tijdvak gedurende hetwelk 
z\j in dttt jaar, hetzij gehuwd warcn, hetzij als 
weduwnaar inwonende minderjarige kinderen 
hacldcn; 

6''. van de som, die door het Rijk overeen
komstig art-ikel 48 der wet verschuldigd is voor 
elken onderwijzer, per school en per gemeente ~ 

7°. ·van de som, die, blijkens cie vastgestelcle 
rekeniug der gemeente, door haar is uitgegeven 
voor het stichten, verbouwen en aankoopen 
van schoollokalen, het aandeel, dat in die· 
k0sten ten laste van ancleren is gekomen of op 
andere wijze is gevondcn, het zuiver bedrag, 
waarvan de rijksvergoeding van 25 pCt. ver
schuldigd is en het bed rag· dier vergoeding ; 
· 8°. van het bedrag, waarop de waarde is 
bepaald van den grond, welke reeds eigendom 
der gemeente zijnde, gebruikt is geworden voor 
het stichten van schoollokalen, welke in den 
loop van het voorlaatste jaar voltooid zijn op
gelcverd, zoomeue van het bedrag der rijks
Yergoeding in die waarde. 

Ten aanzien van scholen voor· nitgebreid 
lager onderwijs en voor meer uitgebreid lager 
onderwijs, als bedoeld in artikel 2bis, derde 
en vierde lid, der wet, wordt in deze opgaaf 
bovendien vermeld, of zij voldoen hctzij aan 
de eischen; gesteld in het eerste lid antler 1 °., b, 
vij /de zinsnede, van artikel 48 der wet, hetzij 
aan de eisclien, gesteld in het ecrste lid onder 
1 o,, b, ze,;ende zinsnede, van dat wetsartikel. 

Scholen, waarvan de schoolgelden gemiddeld 
tachtig gulden of mecr per leerling en per jaar 
opleveren, worden in die opgave alleen op
genomen met betrekking tot de kosten snb 7 
en 8 vermeld. 
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Ten aanzien van gemeenten, wier rekening 
-op bovengenoemd tijdstip nog niet is vastge
ateld, geschiedt de opgaaf ill het eerste lid van 
<lit artikel bedoeld, telkens binnen veertien 
<lagen na vaststelling der rekening." 

Art. III. De aal).vulling, bij dit besluit aan
gebracht in artikel I van Ons besluit'van 13 No
vember 1905 .(Staatsblad n°. 302), wordt voor 
het eerst t~egepast. op de opgaven -b(:treffencle 
het dienstjaar 1917. 
· De aanvulling, bij dit _ besluit aangebracht in 
artikel.5 van Ons besluit van 13 November 1905 
(Staatsblad n~. 302), wordt voo; p.et eerst ~oe
gepast op de opgaven betreffende _het dienst
jaar 191~ en zulks te _rekenen van 1 Juli 1916 af. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staq,tsblad zal worden geplaatst 
!)11 waarvan afs_chrift zal worden gezonden aan 
den Raad van_ State. 
: Soestdijk, _den 3den- Augustus 1916. 

WIL:IIELMINA. 
De 1Win. v~n Staal, Min. van Binnenl. Zalcen, 

CORT V, D. LINDEN. 
(Uitgeg. 17 Aug. 1916.) 

3 Augustus 1916. _ BESLUIT,_ tot wijziging en 
aanvulling van het Kon~klijk be1,luit van 
13 November 1905 (Siaatsblad n°. 303), 
ter uitvoering van artil~el 59 der wet tot 
regeling yan het Lager Onderwijs. S. 369. 

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

Staat, Minister van-Binnenland_sche Zaken, van 
4 Juli 1916 n°. 10583/3, afdeeling Onderwijs; 

Ove wegende, dat ten gevolge van de be
palingen der wet van ~-! Juni-1916 (Staatsblad 
n°. 297) aanvulling noodig is van de bij OI).s 
besluit van 13 November 1905 (Staatsblad 
r-.,0. 303) gegeven- ,oorschriften. ter. uitvoering 
van artikel 59-der wet tot regelin_g va,n het lager 
onderwijs; 

Den Raad van State gehoorp.,: advies van 
25 Juli 1916 n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden_ Minister van 31 Jnli 1916, n°. 12161, 
afdeeling Oi;iderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaa11 to bepalen: 
Art. I. Ons besluit _van 13 November 1905 

(Staatsblad n° .. 303),, ;i,angevul(j. bij dat van 
2 Juni 1910 (Staatsblad_n°. 153),- wordt nader 
aangevuld ale volgt : 

I o. Iri artikel· I. 
a. In het eerste lid onder 2°. alsmede in het 

aerde lid onder 2:,. wordf;_ in plaats van :. ,,met 
nitzonoering van die, bedoeld in het _ vierde 

lid van artikel , 24 der wet," gelozen : ,,met 
inachtneming van het bepaalde in het vierde 
lid van artikel 24 der wet,". 

b. Aan het tweede lid alsmede aan het 
vierde- lid wordt -eene niimwe zinsnede toege- · 
voegd, luidende : 

,,Indien de opga,ve betreft. eene school voor 
uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in ar
tikel 2bis, derde lid; der wet, ~ordt daarin 
bovendien ver_meld, hoeveel uren per week in 
elke der hoogste twee klassen onderwijs wordt 
gegeven in ten minste twee der vakken, onder l, 
m, n en p genoemd inartikel-2 derwet.-·• · Betren 
de opgave eene school voor meeruitgebreidlager 
onderwijs, als bedoeld in artikel 2bis, .vierde lid, 
der wet, clan wordt daarin bovendien vermeld: 

a .. hoeveel uren per week in elke van de hoog
ste drie klassen, overeenkomen,de met een gelijk 
aantal der hoogste leerjaren van een negen
jarigen leertijd, onderwijs wordt gegeven in•.ten 
minste drie der vakken onder l, m, n, p en u 
genoemd in artikel 2 der wet ; 

b. hoeveel uren per week in elk van deze 
vakken in elke van die klassen afzonderlijk 
onderwijs wordt gegeven ; 

c. aan hoeveel van de in het vorig lid onder 
3°. bedoelde kinderen_ in die drie klassen te 
zamen het onderwijs in de onder a genoemde 
vakken .wordt gegeven. 

Leerjaren of klassen, boven..._het leerjaar -het
welk geaoht :kan worden het negende · 1eerjaar 
eener lagere school te zijn, worden in deze op
gaaf buiten aanmerking gelaten." 

2°. In a.rtikel 3 wordt aan de tweede alinea 
de volgena~ volzin toege, oegd : 

,,Wordt aan de school uitgebreid lager onder
wijs of meer uitgebreid lager onderwijs gegeven, , 
clan wordt op_ den rooster bovendien aange
teekend, wie der aan de school verbonden onder
wijzers aan elke klasse en.voor elk nur_afzonder
lijk onderwijs geeft in een of meer der vakken 
ovder l, m, .11, p en u genoemd fo artikel 2 der 
wet", en word t tusschen_ het derde en het vierde 
lid een nieuw lid ingevoegd, luidende.:-

,,Indien de rooster van lesuren in den loop 
van het schooljaar wordt gewijzigd, clan wordt 
een nieuwe rooster _in tweevoud aan den arron
dissements-schoolopziener toegezonden ten min
ste tien dagen voor de wijziging wordt toege
past. Is -de -wijziging een gevolg van ver
andering of aanv:ulling. van -het. leerplan, _dan 
wordt bij den hieuwen rooster .het gewijzigd 
leerplan _overgelegd. "·. 

30, · In artikel·lO. 
a. Het .tweede lid sub .3° .. wordt gelezen 

als volgt: 
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,,3°. of voldaan is aan het bepaalde bij ar
tikel 59, eerste lid, sub 2°., 3°. en 4°., laatste 
-zinsnede, der wet tot regeling van het lager 
.onderwijs, wat sub 3°. betreft, voor zooveel 
noodig met inachtneming v;i,n het bepaalde 
bij artikel III der wet van 14 Juli 1910 (Staats
-Olad no. 202) ;". 

b. Iri' het tweede lid, sub 5°. wordt in plaats 
van : ,,met . uitzondering van die; bedoeld in 
het vier~fo lid van artikel 24 dl;)r wet" gelezen : 
;,met inachtneming .van het bepaalde in het 
vierde lid van· artikel 24 der wet". 

c. Aan het tweede lid wordt het volgende 
toegevoegd : 
· ,,Ten aanzien van .scholen voor uitgebreid 

lager onderwijs, a]s bedoeld in artikel 2bis, 
derde lid, der wet, en ten aanzien van scholen 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, als be
doeld in het vierde lid van dat we.tsartikel, 
wordt in deze opgaaf :bovendien vermeld : 

·A. ten aanzien va·n scholen voor ,uitgebreid 
lager onderwijs, het ·aantal uren per week, ge
durende hetwelk in elke van de hoogste twee 
klassen onderwijs is gegeven in ten .minste 
:twee der vakken onder l, m, n en p genoem4 
in artikel 2. der ·wet ; 

B. ten aanzien ~an scholen voor meer uit
gebreid Jager onde~ijs, het aantal uren per 
week gedurende hetwelk in elke van de hoogste 
<lrie klasscn, O'l,ereenkomende met een gelijk 
aanta,J der hoogste leerjaren van een negen
jarigen leertijd; ·onderwijs •is· gegeven in- ten 
minste drie der vakken onder l, m, n, p en u 
genoem_d in artikel 2· der wet;\ hoeveel uren 
per week iri elk van deze vakken en in elke van 
die klassen afzonderlijk onderwijs is gegeven, 
·alsmede aan hoeveel van de leerlingen, bedoeld 
in bet tweede lid onder 4°., van dit artikel, dat 
onderw\js in die drie · klassen is gegeven.". 

4°. In artikel ll. 
a. In. het eerste lid onder 5°. wordt in plaats 

van: ,,met, uitzondering van die, bedoeld in 
het vierde lid van artik~l 24 der wet" gelezen : 
,,met inachtneming van het bepaalde· in het 
·vier.,_ Ji.I ,,n artikel 24 der wet\' .. 

b. Aan het eerstc lid .wordt de· volgende 
volzin ·toegevoegd: 

,,Geldt de aanvrage eene s.chool voor uitge
_breid lager onderwijs, als becloeld in artiJrnl 2bis, 
derde lid, der wet, dan wordt daarin boyendien 
.vermeld·, of ; oldaan ·is.a.an.de eischen,"gesteld 
in artikel 48, eerste lid, 1°., b, i!ijfde zinsnede 
der w_ot·; indien ·de aanvrage geldt eene school 
,voor meer uitgebreicl lager ornJerwijs, als bedoeld 
in artikel 2bis, .vierde lid, der .wet, clan: wordt 
•tevens .daarin vermeld, · of vold~an is aan de 

eischen, gesteld i11 artikel 48, eerst13 lid, 1 °., b, 
zevende zinsnede, der wet." . 

Art. II. Ten aanzien van scholen, voor uit
gebreid lager _onderwijs, als becloelcl in. artikel 
2bis, derde lid, der wet, alsmede ten aanzien 
van scholen voor meer uitgebreid lager onder
:wijs, als bedoeld in het vierde lid van dat 
wetsartikel,. wordt de opgave volgens het bij 
<lit besluit gewijzigd.artikel I van Ons besluit 
van 13 Noverr.ber 1905 (Staatsblad no. 303) 
voor de eerste ma.al ingezonden i~ de ma.and 
September 1916, en zulks voor zooveel betreft 
den toestand van de school op 1 Juli 1916. 

De opgaaf•overeenkomstig het bij. dit ,besluit· 
gewijzigd artikel 10 van Ons besluit van 13 No
vember 1905 (Staatsblad 11°. 303) alsmede de aan
vraag overcenkomstig het bij dit besluit gewij
zigd artikel 11 van Ons besluit va,n 13 November 
1905 (Staatsblad n°. 303) worden voor de eerste 
maal ingezo11den in de ma.and Januari 1917. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoe_ring. van <lit besluit, het
welk in het Staatablad en gelijktijdig in de 

· N ederlandsche Staatscourant zal worden ge
plaa tst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestd\jk, den 3den Augµstus 1916. 
WILHELMINA. 

De 1vlin. van Staat, Min. ·van Binnenl. Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1916.) 

3. _Au_qustus 1916. ·BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en 
W ethouders van Jutphaas dd. 8 December 
1913, n°. 7, waarbij aan d_e N aamlooze 
Vennootschap Spiritusfabriek ,,Astra", 
gevestigd te Arnsterdmn, .. en hare recht
verkrijgenden vergunning werd verleend 
tot het oprichten· van eer{ spiritusfabriek 

. in de geme.ente Jutphaas, aan het Merwede
kanaal op perceel kadastraal bekencl 
Sectie E, n°. 1038. S. 370. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht. "an Onzen Minister van 
Landbcmw, •Nijverheid en Hi,mdel van 3 J_uli 
1916, afdeeling Arbeid, n°. 446H, tot ver
nietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethoi:tders van Jutphaa.• dd. 8 December 
1913, n°. 7, waarbij aan de Naamlooz"' Vennoot
schap Spiritusfabriek ,,Astra",. gevestigd te 
Amsterdam; en hare reC'htverkrijgen_den ver
gunning werd verleend tot het oprichten van, 
een spiritusfabriek in-de gemeente Jutphaas, 
aan het Merwedekanaal op het perceel, kadastraal 
bekend sectie E no. 1038 ; 
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Overwegende, dat, naar luid van artikel 6, 
eerste lid, der Hinderwet, schriftelijk kennis 
had moeten worden gegeven van· het verzoek 
om vergunning tot het oprichten van voor
noemde inrichting aan de eigenaars en ge
bruikers van elk der perceelen, onmiddellijk 
grenzende aan dat, waar de inrichting zou 
worden opgericht ; 

dat die kennisgeving evenwel niet tot al die 
personen is gericht ; 

Overwegende, dat tengevolge van dat verzuim 
het ·besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Jutphaas van 8 December 1913, n° .. 7, niet 
voldoet aan de eischen, voor een dergelijk 
besluit bij de Hindenvet gesteld en op. ·grond 
van strijd met de wet behoort te worden 
vernietigd ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

25 ,fuli 1916, n°. 49 ; 
G-elet op het nader rapport van · Onzen 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 31 Juli 1916, n°. 584 H, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaari : 
hct besluit van Burgemeester en Wethouders 

van ,T,tfphaas van 8 December 1913, n°. 7, 
waarbij aan de ,.Naamlooze Vennootschap 
Spiritusfabriek ,,Astra", gevestigd te Amster
dam, en hare rechtverkrijgehden vergunning 
is verleend tot het oprichten van een spiritus
fabriek in de gemeente Jutphaas, aan het Mer
wedekanaal, op het perceel, lrndastraal bekend 
Sectie E, n°. 1038, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Landbouw, N1jverheid 
en Handel 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. • 

Seostdijk, den 3den Augustus Hll6. 
. WILHELMINA. 

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

(Uit,qeg. 15 Ai,g. 1916.) 

3 Augustus 1916. KoNINKLIJK BESL'D'IT. 

Een besluit , van een gemeenteraad tot 
het in bewaring geven van gelden behoeft 
niet de goedkeuring van Gedeputeerd'e 
Staten. 

Wr.J WlLH~~L:IUN A. En. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Sittard tegen het 
bosluit van Ged. Staten van Limburg van 
25 Maart 1916. 1 e Afd. La. 1844/3 H. waarbij 
goodkeuring is onthouden aan het besluit van 

dien' Raad van 19 Januari 1916, strekkende· 
tot tijdelijke belegging van f 25000 bij de 
Zuid-Nederlandsche Handelsbank te Sittard en 
f 25000 bij de Bossche Hanzebank te 's-Her
togenbosch tegen een jaarlijkschen interest. 
van 4 % en onder de in het Raadsbesluit 
aangegeven voorwaarde. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juli 1916, n°. 205; · 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, ll'Iinister van Binnenlandsche Zaken 
van 31 Juli 1916, n°. 5148 Afd. B. B. ; 

0. dat bij besluit van 19 Januari 1916 de 
raad der gemeente Sittard, uit overweging 
dat door de Bossche Hanzebank te 's-Hertogen
bosch op 1 Februari 1916 zal worden gestort 
ht>t resteerend bedrag op de geldleening van 
f 250,000 zijnde nog f 60,00.0 waarvan slechts 
f 10,000 dadelijk benoodigd zijn, heeft besloten 
de overige f 50,000 in bewaring te gevcn tegen 
een rente van 4 % 's jaars en wel f 25,000 bij 
de Zuid-Nederlandsche Handelsbank gevestigd 
te Sittard en f 25,000 bij de Bossche Hanzebank 
tc ·s-Hertogenbosch onder bepaling dat deze 
gelden mot acht dagen opzegging, of geheel 
gedeeltelijk ter beschikking van de gemcente 
Sittard worden gestelcl ; 

dat, nadat do goedkeuring op bovengemeld 
Raadsbesluit was gevraagd, Ged. Staten bij 
besluit van 25 J\'Iaart 1916, 1e Afd. La. 1844/3 H. 
de goedkeurin-g hebben geweigerd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat eene belegging van gelden bij eene ,particu
liere bankinstelling, zij het ook slechts tijdelijk, 
voor hnn College niet die waarborgen van 
zekerheid oplevert welke redelijkerwijze voor 
eene belegging van gemeentegelden veroischt 
worden; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van de Gemeente Sittard bij Ons in beroep is. 
gekomen aanvoerende dat voor het in bewaring 
geven ,an gelden naar zijn oordeel geen goed
kouring van Ged. Staten gevorderd wordt on 
<lit toch zeker niet kan vallen onder eene der 
handelingen genoemd in art. 194 letter c der 
Gemeentewet ; dat deze zijne meening steun 
vindt in de Kon. Besluiten van 15 December 
1870 (S. 196) en 21 Februari 1896 (S. 28) dat, 
daargelaten de vraag of wel krachtens een 
wettelijk voorschrift de goedkeuring van Ged. 
Staten op voornoemd raadsbesluit·· gevorderd 
wordt hij zich met de motiveering van Ged. 
Staten tot weigering der goedkeuring niet kan 
vereenigen ; dat de Raad toegeeft dat er parti
culiere bankinstellingen · kunnen zijn welke 
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:niet den gewenschten of noodzakelijken waar
borg zouden geven doch dat daarom nog niet 
ten nadeele van het particulier bankbedrijf 
:gegeneraliseerd mag warden en de beide bank
.instellingen de eene heeft reeds aan de gemeente 
f 250,000 geleend - hem als zeer soliede 
bekend- staan, zoodat het in het belang der 
.gemeente is de niet voor dadelijk gebruik 
benoodigde gelden ad f 50,000 bij elk clier 
bankinstellingen voor de helft of f 25,000 
tijdelijk te beleggen, waarvoor eene rente wordt 
vergoecl, berekend tegen 4 % 's jaars; 

0. dat ingevolge art. 146 der Gronclwet de 
besluiten cler gemeentebesturen rakende zoo
•danige beschikking over gemeente-eigendom, 
-of zoodanige burgerlijke rechtshandelingen; 
als de wet aanwijst aan de goeclkeuring van 
-Ged. Staten zijn onderworpen ; 

dat in art.194 van de Gemeentewet met name 
is aangewezen, welke beschikkingen over 
:gemeente-eigendom en andere burge,rlijke rechts
hanclelingen deze goedkeuring behoeven ; 

dat claarin niet. zijn opgenomen besluiten 
,an gemeeritebesturen tot het in bewaring 
:geven van gelden ; 

clat mitsdien het besluit van den Raad de 
goedkeuring van Ged. Staten niet behoeft ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Limburg te beslissen dat 
het besluit van den Raad der gemeente Sittarcl 
van l!l Januari 1916 de goeclkeuring van Geel, 
Staten niet behoeft. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

4 Augustus 1916, BESLUIT, houdena.e verbod 
van uitvoer van hout. S. 371. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van alle hout 
te verb ieden ; 

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 31 Juli 1916, 
Kabinet, Litt. po7; 

Den Raad ~van State gehoord (advies van 
] Augustus 1916, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Augustus 1916, Ka
binet, Litt. F 109 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
onder intrekking van Onze Beslliiten van 

8 Juli 1915 (Staatsblad n°. 312), van 16 Augus 
tus 1914 (Staatsblad n°. 414), van 22 October 
1914 (Staatsblad no: 502), van 29 December 1915 
(Staatsblad n°. 522) en van 3 Maart 1916 
(Staatsblad n°, 102), te bepalen : 

Eeni,q A1·/ikel. 
De uitvoer van alle hout 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 vei·leenen; , 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handal zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staals
blad zal warden geplaatst en waarvan ufschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1916. 
WILHELMI.NA. 

De Ministe1· van Oorlog, BosBob1r. 
De Minister van Financie'n, ANT. v AN GrJN. 

De Min. van Landbouw, Nijvrrheid en Randel, 
POSTHUMA. 

(Uilgeg. 8 Aug. 1916.) 

4/9 A ug,.stus 1916 .. MISSIVE van de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Finan
cien aan de Gedep. Staten der proviucien, 
botreffende pensionneeren van gemeente
politiepersoneel. 

Van agenten van politie, veldwachters en 
nachtwakers; welke categorieen van gemeente
ambtenaren ingevolge art. 3, eerste lid, litt. a, 
der pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
j•. art. 1 van het Kon. besluit van 1 Decem
ber 1913 (Staatsblad n°. 420) uitzicht op pen
sioen op 55-jarigen leeftijd hebben, kwamen 
adressen in, waarin belanghebbenden verzoe- · 
ken om, aangezien volgens de bestaande wijze 
van pensioenberekening - voor elk dienstjaar 
1 /60 van het gemiddelde aan pensioensgrondslag 
over de laatste vijf dienstjaren - een politie. 
am b,tenaar in den regel op 55-j arigen leeftijd 
niet het maximum-pensioen kan verwerven, 
hetgeen dikwerf politie-ambtenaren van dien 
leeftijd, die zich niet meer geheel opgewassen 
gevoelen voor hunne taak, van het vragen van 
pensioen doet afzien, te willen bevorderen, dat 
voor bedoelde categorieen van ambtenaren het 
pensioen per dienstjaar worde gesteld op ¼5 

van bovenbedoeld gemiddelde. 
.J;)it geeft ons aanleiding er op te wijzen, dat 

in het algemeen de gemeentebesturen er op 
bedacht behooren te zijn aan politie-ambtena
ren, die wegens hun leeftijd oE om andere 
redenen niet meer geschikt zijn voor het ver-
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richten van vermoeienden buitendiens€ of van 
andere zware diensten,. eene lichtere taak op· 
te dragen, hetzij bij de politie,: hetzij bij een 
anderen tak van gemeentedienst.· Het wil ons· 
voorkomen, dat deze wijze .van handelen, die 
bevorderlijk zttl zijn zoower aan de belangen 
van den gemeentelijken politiedienst als aan 
die der betrokken amb.tenaren, in vele gemeen
ten toepassing kan vinden. 

vVij hebben de eer Uw college te verzoeken 
het vorenstaande· onder de aandacht van de 
gemeentebesturen te brengen en hen namens 
de· Regeering met aandrang uit te noodigen, 
ter bereiking van gen:ield doe! hunne krachtige 
medewerking te verleenen. (Gem.-stem.) 

5 Augustus 1916. ·BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke ophefling van het 
verbod van uitvoer van cnn1noniu1n car· 
bonaat. S. 372. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van, Onze Ministers van 
Oorlog, van Finanden en van Land:bouw, 
Nijverheid en Handel van 4 Augustus.1916, 
Kabinet, Litt. Ku 0 ; 

Hebb en goedgevonden en verstaan : : . 
In te trekken de tijdelijke ophefling. van het 

verbod van uitvoer van ammonium carbonaat, 
toegestaan bij Ons Besluit. van 21 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 421). 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van LandboU:w, Nijverheid en.Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Katwijk, den 5tleri Augustus HJ16. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB0011r. 
De Minister van Financien, ANT. v AN GIJN. 

De Min: van Landbomo, NijvP>·heid en Handel, 
- POSTHUMA. 

(Uitgeg. 9 Ai,g. 1916.) 

5 Augustus 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe oepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 1 Augustus 1916, n°. 97, afdee
ling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 30 Maart 1904, n•. 19, 

na artikel 89 een nieuw artikel in te voegen, 
luidende: 

- Art. 89bis. Aan de rijksklerken di•e, in ver
band met de uitvoering van de wetten betref' 
fende de directe belastingen, worden werkzaam 
gesteld blj den voorlichtingsdienst in zake het. 
onderzoek van de boekhouding van belasting. 
plichtigen, kan door den Minister eene toe-
lage worden toegekend. · 

Onze Minister van Financien is belast met. 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Katwijk, den 5den Augustus 1916. 

WILHE.LMINA. 

De Minister van Financien,, 
ANT. VAN GIJN. 

7 Augustus 1916. BESLUIT, waarbij worden
aangewezen de•in de kolonii'n_ en bezittin
gen afgegeven akten van bekwaamheid tot. 
het gev:en van lager onderwijs, bedoeld 
in artikel 89 der wet·tot regeling van hpt. 
lager onderwijs. S. 373. 

WLT WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Staat, Mini&ter van Binnenlandsche Zaken van 
4 Juli 1916, n°. 9414/3, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 89 de17 
wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
dat artikel luidt krachtens de wet van 24 Juni 
1916 (Staatsblad n° .. 300), behoort te worden 
aangewezen, welke in de kolonien en bezittingen. 
afgegeven akten van bekwaamheid tot het. 
geven van lager onderwijs worden gelijkgesteld 
met de overeenkomstige akten, die in Neder
land wordeu uitgereikt; 

Den Raad van State gehoord, advies van. 
25 ,Juli 1916, n°. 40; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister- van .3 Augustus 1916, n°. 
12379, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevondeu en verstaan : 
te bepalen: 
Art .. 1. Met de akte van bewaambeid als 

onderwijzer of onderwijzeres, bed oeld in- artikel 
77, onder a, der wet tot regeling van bet lager 
onderwijs, worden gelijkgesteld.: 

1. de akte van bekwaamheid als onderwijzer 
of onderwijzeres, bedoeld in ·artikel 32, onder a; 
der: ord.onnantie van· den Gouverneur.Generaal 
van Nederlandsch-Indie van 10 September 1894 
(N.-I. Staatsb7ad n°. 192), verkregen na het 
afleggen van een examen volgens het program
ma, vastgesteld bij besluit van·den Gonverneur
Generaal van 10 September 1894 (N.-I. Staats.
blad n°. ·194); 
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2°. de akte van bekwaamheid als onderwijzer 
of onderwijzeres van den· derden of hoogeren 
rang, bedoeld in de vierde afdeelingvan de Suri
naamsche verordening van 8 December 1876 
(gewijzigde tekst in Gouvernementsblad -1906, 
n°. 1), verkrege"n na · het afleggen van een 
examen, volgens door den Gouverneur van 
Suriname daarvoor vastgestelde program.ma's ; 

3. de akte van bekwaamheid--als onderwijzer 
der derde of hoogere kl~sse, als onderwijzeres 
of als hulponderwijze"res, bedoeld in Hoofdstuk 
III der Curagaosche verordening van 5 Juli 
1884·(Publicatieblad no. 16), ·verkrcgen na het 
afleggcn va,n ·een examen volgens de program
ma's, vastgesteld bij besluit van den Gouverneur 
van Cura9ao van 8 December 1884 (Publicatie-
blad. no. 20), en · 

de akte van bekwaamheid als onderwijler of 
onderwijzeres der derde of h oogere klasse, be
doeld in Hoofdstuk III der Cum9aosche ver
ordening van 6, October 1906 (Publicatieblad 
1907, n°. 5); verkregen na het afleggen van een 
examen volgens de programma's, vastgest-eld 
bij afdeeliug IV van het besluit van den Go·u
vernetit van Cura9ao _van 26 Augustus 1907 
(Publicatieblad no_. 26). 

2. Met de aide van bekwaamheid als hoofd
onderwijzer of hoofdonderwijzeres, bedoeld in 
artikel 77, antler b, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, wordt gelijkges~eld de akte 
van bekwa,amheid als hoofdonderwijzer(es), be
doeld in artike!' 32, antler b, der ordonnantie 
van den Gouverneur-Generaal van ,Neder
landsch-Indie van 10 September 1894 (N.-I. 
Staatsblad n°. 192), verkregen na het afleggen 
van een examen volgens het programma, vast
gesteld bij besluit van den Gouverneur-Gene
raal van 10 September 1894 (N.-1. Staatsblad 
n°. 194). 

3. Met de akte van bekwaamheid voor·huis
en schoolonderwijs in 

a. de vrije en orde-oef eningen der gymnas-
tiek, 

b. de nuttige handwerken voor meisjes, 
c. he/ handteekenen, 
d. de fraaie handwerken ·voor meisjes, 
bedoeld, in artikel 87 der wet tot regeling 

van het lager onderwijs, wordt onderscheiden
lijk gelijkgesteld-: 

de akte van bekwaamheid voor huis- en 
schoolonderwijs in 

a. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, 
b. de i:rnttige handwerken voor meisjes, 
c. bet handteekenen, 
d. de fraaie handwerken voor meisjes, 
bedoeld in artikel 37 der ~rdonnantie van 

den Gouverneur-Generaal van Nederlanclsch
Indie van 10 September 1894 (N.-1. Staatsblad,. 
n°. 192), zooals dat artikel is gewijzigd bij de
ordonnantien van 19 October 1900 (N.-1. 
S/,fatsblad n°. 277) en 26 April 1913 (N.-L 
Staatsblad n°. 344); verkregen na het afleggen. 
van een examen volgens het programma,. 
vastgesteld bij besluit van den Gouverneur
Generaal van 10 Septeinber 1894 (N.-1. Staats
blad-n0. 194), of, voor,zooveel·het·onder d ver-
melde vak betreft, van een examen volgens-
het programma, vastgesteld bij besluit van den 
Gou"erneur-Generaal van 31 Maart 1915-
(N.-l. Staatsblad n°. 288). 

4. Met de akte van bekwaamheid voor huis-·-
en schoolonderwijs in 

a. de beginselen der Fransche taal, 
b. die dei' Hoogduitsche taal, 
c. die -der Engelsche taal, 
d. die der wiskunde, 
e: die der landbouwkunde, 
f. de gymnastiek, 
be,uoeld in artikel · 86 der wet tot regeling: 

van het lager onderw:ijs, wordt onderscheiden
lijk gelijkgesteld : 

de akte van bekw:1amheid voor huiE- en,. 
schoolonderwijs in 

a. ae beginseleD d,er Fransche taal, 
b. die der Hoogduitsche taal, 
c. die der Engelsche taal, 
d. die der wiskunde, · 
e. die der landbouwkunde, 
/. de gymnastiek, · 
bedoeld iu artikel 37 der ordonnantie van den,· 

Gouverneur-Gimeraal van Neuerlandsch-Indie 
vanlO September 1894 (N. I. Staatsblad n°.192),· 
zooals dat artikel is gewijzigd bij de ordonnan-
tien van 14 October 1900 (N.-1. Staatsblad n°.: 
277) en 26 April 1913 (N.-l. Staatsblad n°. 344),_ 
verkregen na het afleggen van een examen 

· volgens het programma, vastgesteld voor' zoo
veel de onder a, b, c, d en / vermelde vakken 

· betreft, bij be~luit van den Gouverneur-Generaal.. 
· van 10· September 1894 (N,-1. St,aatsblad n°. 
194), en voor zooveel het onder r, vermelde vak-. 
betreft-, bij beeluit vaD den Gomeroeur-Gene-
raal ,an 24 Mei 1912 (N.-1. Staatsblad n°. 321),
mits cte bezitter der in Nederlandsch-Indie ver-

. kregen akte tevens in het bezit is van de akte -
-van bekwaamheid als onderwijzer of onder
wijzeres, bedoeld in artikel 77, onder a, der wet'· 

. tot regeling van het lager onderwijs of van eene--
daarmede gelijkgestelde akte. · 

0Dze Mini~ter van Binnerlandsche Zaken is -
. belast- met de uitvoering van dit besluit, dat, 
in het Staatsb/ad zal wordeP geplaat,~t en waar--
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·van · afschrift zal worden gezonden aan den 
Baad van State. 

Katwijk, den 7den Augustns 1916. 

WILHELilfJNA. 

JJe 11fin.' van Staat, .Jfin. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

( Uitge(]." 22· Aug. 1916.) 

10 Au,qustus 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van ,,nitvoer van russcl,en. S. 374. 

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

:Staat noodig is, den uitvoer van russchen te 
verbieden; 

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

Op de' voordracht van Onze Ministers van 
·Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid .en Handel van 4 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. L 110; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
:8 Augustus 1916, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze ;oor
noemde Ministers van 10 Augustus 1916, Ka

·,binet, Litt. Q112 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
;palen: 

Eeni_q Artike./. 
De uitvoer van russchen is verboden van 

-den dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij be)10uden Ons voor dit verbod tijdelijk 

-op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
.onthefllng te doen verle.enen. 

Onz(l Ministers van Oorlog, van Financien 
-en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem botreft, belast met de 
·uitvoering van dit Besluit, dat )n bet Staats
.blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
:zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den lOden Augustus 1916. 

WILHELMINA. 

.De Minister van Oor/og, BOSBOOM. 

. De Mini~ler van Fina11cii'n, ANT. VAN GIJN. 

De Min. yan Lanclbouw, Nijvei·heid en Handel, 
I . POSTHUMA. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1916.) 

·10 Augustus 1916. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, houdende nadere vaststelling van een 
instructie voor de directeuren, ambtenaren 
en beambten der Rijkslandbouwproefsta
tions. 

I. Algemeene bepaling. 

Art. 1. Deze instructie verstaat door: 
a. Minister.: Minister van Landbouw, Nij

verheid en ~andel; 
b. directeur-generaal : directeur-generaal van 

den landbou w; 
c. proefstation: Rtikslandbouwproefstation; 
d. reglement voor de proefstations: Konink· 

lijk besluit van 6 September 1915 (Slaatsblad 
n°. 387) tot regeling van den dienst der Rijks. 
landbouwproefstations; 

e. reglement voor onderzoekingen en opspo
ringeµ: reglement bedoeld in artikel 62 van 
het onder d genoemde Koninklijk besluit. 

II. Van de 1,irecteuren, ambtenaren en beambten 
derproefslalions voor la11dbouwkundig onderzoek. 

I. Van de directeuren. 

2. De directeuren zijn gebonden aan de be· 
sluiten van den raad van bestuur van bet 
proefstation, behoudens beroep op den Minister. 

Zij verschaffen den voorzitter van den raad 
van bestuur. alle gegevens en inlichtingen, 
welke deze voor eene richtige vervulling van 
zijne taak noodig acht. 

3. De directeuren zijn voor den gang van 
zaken · aan de onder bun beheer staande afdee
lingen verantwoordelijk. 

Zij hebben de leiding van en bet toezicht 
op alle in die afdeelingen verrich te werkzaam · 
heden en zorgen voor de uitvoering der· op
drachten bun door den Minister of den direc· 
teur-generual gegeven. 

Zij leggen een inventaris aan van de tot 
bunne afdeelingen behoorende instrumenten en 
voorraden en zorgen voor bet geregeld bijhou
den daarvan. 

4. De directeuren aanvaarden geene opdracb
ten tot het verrichten van onderzoekingen of 
proefnemingen, welke buiten den werkkring 
van hunne afdeelingen vallen, tenzij met mach· 
tiging van den Minister . 

Zij geven aan het onder hen geplaatste per
soneel geen andere opdrachten en zien toe dat 
de aan hen toevertrouwde hulpmiddelen op 
geene andere wijze worden gebruikt 'aan voor 
den dienst wordt gevorderd, tenzij met mach· 
tiging van den directeur•generaal. 

5. Zij zorgen, dat op de werkdagen aan 
hunne afdeelingen gelegenheid bestaat tot bet 
inwinnen van inlichtingen._ 

6. Zij begeven .zich in geval van brand in 
of in de omgeving van· de tot hunne afdee
lingen. behoorende gebouwen, naar deze afdee 

I 
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linge1i en nemen de maatregelen, welke de 
omstandigheden noodzakelijk maken. 

7. Zij verstrekken den directeur-generaal of 
den ambtenaar, die hem- vervangt, op diens 
ve·rzoek alle inlichtingen en geven hem inzage 
van alle besluiten den dienst betreffende. 

8. Zij zijn bevoegd tot het doen van dienst
reizen binnenslands, doch dragen zorg dat de 
daarvoor toegestane kredieten niet worden 
overschreden. 

Voor dienstreizen buitenslands vragen zij 
tijdig machtiging van den Minister. 

9. Zij geven aan den directeur-generaal ken
nis van elke afwezigheid, die niet met den dienst 
in verband staat en die !anger dan een, doch 
niet !anger dan vier achtereenvolgende etmalen 
duurt. 

Voor eene zoodanige afwezigheid, welke 
!anger dan · vier etmalen dirnrt, behoeven zij 
machtiging van den directeur-generaal. 

10. Zii berichten den directeur-generaal de 
afwezigheid wegens ziekte van het onder hen 
werkzarne personeel, indien de ziekte !anger 
dan vier dagen duurt -en zenden eveneens be
richt, wanneer dit personeel weder is hersteld 
en aan de werkzaamheden deelneemt. 

11. Zij zijn bevoegd de onder hen werkzame 
ambtenaren, beambten en bedienden te mach
tigen tot het doen van dienstreizen en aan de 
bedienden verlof tot afwezigheid van ten 
hoogste 14· dagen per jaar te verleenen. 

Van zoodanige dienstreizen of zoodanig ver
lof geven zij kennis aan den directeur-generaal. 

Voor het verleenen van vergunning tot lan
gere afwezigheid vragen zij vooraf machtiging 
van den directeur-generaal. 

12. De raad van bestuur van een proefstation 
zendt jaarlijks v66r den ·15den Januari aan den 
voorzitter van de commissie van advies de · 
lijst van de te behandelen onderwerpen in de 
vergadering, bedoeld in artikel 39 van het 
reglemeilt voor de proefstations met opgave 
van de namen der· personen, wier tegenwoor
digheid in die vergadering hij gewenscht.acht .. 

13. De d\recteuren plegAn bij het opmaken 
van de werkplannen, bedoeld in artikel 43 van 
het reglement voor de· proefstations onderling 
het noodige overleg en houden zich daarbij 
aan de overeenkomsten gesloten. met de be
sturen der proefboerderijen, voor zoover deze 
bij de voorgestelde onderzoekingen en proef
nemingen zijn betrokken. 
. Uit de p!am,en voor zoodanige onderzoekin

gen moet van het plaatsgevonden overleg 
blijken. 1.eidt dit 'op eenig punt niet tot over, 
eenstemming, dan wordt eene duidelijke uit-

1916. 

eenzetting van het meeningsverschil aan de 
W6rkplannen toegevoegd. 

14. De directeuren gaan tot' de uitvoering 
der werkplannen niet over dan nadat deze door 
den :Minister zijn goed!\"ekeurd. 

15. De raad v·an bestuur van een proefsta
tion zend t jaarlijks aan den directeur-generaal : 

a. v66r den lsten April ontwerp-begrootin
gen van de uitgaven en inkomsten 'varrde ver
scbillende • afdeelingen van bet proefstation 
voor bet volgende jaar; · hieraari wordt voor 
zoov~el noodig_ eene voorloopige raming met 
toelichting toegevoegd van de kosten verbon
den- aan de in bet volgende jaar te verricbten 
onderzoekingen en proefneming~n; 

b. v66r den lsten Suli een algemeen verslag 
over de in het voorafgaand tijdvak van 1 J uni· 
tot en met 31 Mei afgeloopen of in gang zijnde 
landbouwkundige onderzoekingen of proef
nemingen. 

:Oe directeuren der afdeelingen verschaffen 
voor de onder a en b vermelde gegevens de 
noodige bouwstoffen. 

16. Bij afwezigheid van den directeur eener 
afdeeling wijst hij een der aan zijne afdeeling 
werlrname am btenaren als · zijn plaatsvervan
ger aan. 

Kan geen der ambtenaren der afdeeling den 
directeur vervangen, dan wijst de Raad van 
bestuur een der overige directeuren of ambte
naren als plaatsvervangend directeur. aan·. 

17. De plaatsvervangende directeur is slechts 
bevoegd tot handelingen, 1 welke gee'n uitstel 
dulden of waartoe hij · door den directeur is 
gemachtigd. 

Hij is voor een en antler verantwoordelijk en 
doet daarvan mededeeling aan den <lirecteur. 

18. Bij langd urige ongesteldlieid of afwezig
heid, of bij ontstentenis van den directeur, be
noemt de Minister een waarnemenden directeur. 

2. Van de ambten'aren en beambten. 

19. De ambtenaren en de beambten zijn ge
houden tot uitvoering van dP werkzaarnbeden 
bun door of namens ilen directeur, waaronder 
zij werkzaam zijn, opgedragen. 

Zij zijn gedurende de voorgeschreven dienst
uren in den Menst van bet proefstation werk
zaam en verantwoordelijk voor alles wat zij 
in bun ambt hebben gedaan of nagelaten. 

. Ambtenaren en beambten, welke niet in ·eene 
bepaalde afdeeling werkzaam zijn, gedragen 
zich naar de aanwijzingen van ·den voorzitter 
van den raad van bestuur. 

20. Het is den ambt.enaren en beambten niet 
geoorloofd zonder rriachtiging van den Minister: · 

'27 
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a. persoonlijke opdrachten te aanvaiirden tot 
bet doen van onderzoekingen of proefnemingen 
aan de proefetations of die door anderen te 
doen uitvoeren, dan wel onderzoekingen of 
werkzaambeden te verrichten, welke met den 
dienst geen verband houden; 

b. de werktuigen, gereedsc:happen, voorraden, 
enz. van het p_roefstation te gebruiken of te 
doen gebruiken voor andere dan de voorge
scbreven doeleinden. 

21. Het getal der diensturen bedraagt ge
middeld voor · de amanuenses, conci,erges en 
bedienden 52, voor het administratieve perso
neel 42 en voor de overige ambtenaren_ en be
ambten 38½ per week. 

De verdeeling dezer diensturen over de werk
dagen geschiedt onder goedkeuring van den 
directeur-generaal door de dhecteurm· der 
afdeelingen voor het onder hen werkzame per· 
soneel en door den raad van bestuur voor de 
ambtenaren en beambten, bedoeld in artikel 19, 
derde lid. · 

In buitengewone omstandigheden kan, hetzij 
door den directeur eener afdeeling, hetzij door 
den voorzitter van den raad een langere werk
tijd. worden geeischt, die echter niet meer dan 
9 uur per week mag bedragen. 

Van het intreden en ophouden van den ver
lengden werktijd geeft hij, die hem voor
schreef, kennis aan den directeur-generaal, 

22. Voor elke afwezigheid, behalve voor die 
buiten den wil van den betrokkene ontstaan, 
wordt de vooraf verkregen machtiging ver
eischt, hetzij van den directeur-generaal, indien 
deze !anger dan 4 etmalen duurt, hetzij van 
den directeur, indien de duur ten hoogste 
4: etmalen bedraagt. 

De machtiging van den directeur-generaal 
wordt door tusschenkomst van den directeur 
aangevraagd. 

Van de afwezigheid buiten den wil van den 
betrokkene wordt den 

1
directeur zoo spoedig 

mogelijk kennis gegeven. 
23. · De ambtenaar van administratie staat 

den voorzitter van den raad van bestuur van 
het proefstation bij in het geldelijk en admi
nlstratief beheer, is belast met de zorg V0(/1' 

het archief, legt een inventaris aan van bet 
meubilair en een catalogus van de bibliotheek 
en houdt beide ·lijsten geregeld bij. 

24. De schrijyers zijn, onder leiding van den 
ambtenaar van administratie, belast met admi
nistratieve werkzaamlieden. 

25. De amanuenses zijn verplicht tot het 
schoonhouden van de lokalen en het materieel 
en tot het verrichten van andere tot den dienst 

van het proefstation behoorende werkzaam
heden, voor zoover bun die, door of namens 
den directeur, waaronder zij werkzaam zijn, 
worden opgedragen. 

Aan den amanuensis-concierge is bovendien 
de bewaking van het gebouw van bet proef
station toevertrouwd; bij treedt als concierge 
ook op buiten de gewone diensturen. 

ITT. Van de direcf_em·en, mnbtenaren en ·bemnbten 
der proefstations voor confrole-onderzoek. 

1. Van 1en directeur, 

26. De directeur legt bij den aanvang zijner 
betrekking den navolgenden eed (verklaring 
en belofte1 af in handen van den directeur
generaal: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik om tot directeur 
van het Rijkslandbouwproefstation te ...... . 
. . . . . . . . . voo'r het onderzoek van .........• 
. . . . . . . . . te worden benoemd aan niemand, 
wie hij ook zij, iniddellijk .noch onmiddellijk, 
onder welken naam of welk voorwendsel, iets 
beloofd of gegeven heh. 

Ik zweer (beloof), dat ik bet mij opgedragen 
ambt met getrouwheid '1!11 waarnemen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig ! 
(Dat verklaar en beloof ik !)" 
27. Hij is verantwoordelijk voor den gang 

van zaken aan de· onder zijn beheer staande 
inricbting. Hij beeft de hoofdleiding van en 
het hoofdtoezicht op alle daar verrichte werk
zaamheden, is belast met de zorg voor ge
bouwen en materieel en met de uitvoering 
der opdrachten, welke door den Minister of 
den directeur-generaal worden gegeven. 

Hij regelt de werkzaamheden in overleg met 
de hoofden der afdeelingen. 

Hij is bevoegd onder goedkeuring_ van den 
directelir-generaal voor bet personeel, aan de 
onder zijn beheer staande inrichting werkzaam, 
huishouctelijke voorschriften vast te stellen. 

28. V66r den 15den van iedere mannd zei1dt 
de directeur aan ·den directeur-generaal een 
staat, volgens door dezen vast te stellen model, 
vermeldende: 

a. het aantal, de soor{, enz. der in ·de vorige 
maand bebandelde monsters, betrekking heb
be:µde op de onderzoekingen, bedoeld in art. 60, 
sub a, van het reglement voor de proefstations ; 
· b. op beknopte wijze de uitkomst van het 
onderzoek der monsters, in de vorige maand 
genomen ter uitvoering van art. 60, sub b, 
van genoemd reglement. 

29. J aarlijks zendt de directeur aan den 
directeur-giineraal : 

/ 
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a. v66r den lsten April eene ontwerp begroo
ting van de uitgaven en inkomsten der onder 
zijn beheer staande inrichting_voor het volgend 
jaar, volgens door den directeur-generaal vast 
te stellen modellen ; · 

b. v66r den lsten Juli een algemeen verslag 
over het voorafgaand tijdvak van 1 J uni tot 
en met 31 Mei, omvattende een beredeneerd 
verslag van de onderzoekingen, bedoeld in 
artikel 60, sub a en b, van het reglement voor 
de proefstations, ingericht volgens de door den 
directeur-generaal te geven voorschriften. 

30. De directeur teekent alle van het proef
station uitgaande stukken, tenzij een der amb
tenaren, onder goedkeuring van den directeur
generaal, schriftelijk door hem is gemachtigd 
bepaaldelijk aangewezen brieven en verslagen 
namens hem te teekenen. 

31. Hij is verplicht tot geheimhouding van 
alle zakon, den dienst betreffonde, welke niet 
voor openbaarmaking bestemd zijn. 

32. Hij aanvaardt geene opdrachten tot het 
verrichten van onderzoekingen of prl'efnemin
gen, welke buiten-den wcrkkring van het proef
station vallen, tenzij met machtiging van den 
Minister. 

Hij geeft aan het onder hem werkzame per
soneel geen andere opdrachten en gebruikt of 
doet de hulpmiddelen van het station op geene 
andere wijze. gebruiken dan voor den dienst 
gevorderd wordt, tenzij met machtiging van 
den directeur-generaal. 

33. Hij begeeft zich in geval van brand in 
of in de omgeving van de onder zijn beheer 
staande inrichting naar het proefatation en 
neemt de maatregelen, welke de omstandig
heden noodzakelijk maken. 

34. Hij zorgt,- dat op de werkdagen aan het 
proefstation gelegenheid bestaat tot het inwin
nen van inlichtingen. 

35. Hij is gebonden aan de besluiten van 
het college van directeuren, behoudens beroep 
op den Minister. 

36. De artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 zijn' op 
de directeure:c toepasselijk, 

37. Bij afwezigheid van den directeur wijst 
hij een der hoofden van afJeelingen als zijn 
plaatsvervanger aan. 

Het bepaalde in ortikel 17 is op den plaats
vervangenden directeur toepasselijk. 

38. Bij langdurige ongesteldheid of afwezig
heid, of bi.i ontstentenis van den directeur, be
noemt de Minister een waarnemenden directeer. 

2. Van de ambtenaren en dP. beambten. 

39. De ambtenaren en. de beambten leggen 

bij den aa'nvang hunner betrekking den navol
genden eed (verklaring en belofte) af in handen 
van den directeur : 

,,lk zweer (verklaar), dat ik om tot .....•. 
. . . . . . . (in te vullen den rang welke wordt be
kleed) bij den dienst der proefstations te worden 
benoemd, aan niemand, wie hij ook zij, mid

dellijk noch onmiddellijk, onder welken miam 
of voorwendsel, i€:ts beloofd of gegeven heh. 

Ik zweer (beloof), dat ik het mij opgedragen 
ambt met getrouwheid zal waarnemen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Aimachtig ! 
(Dat verklaar en beloof ik.)" 
Van het afleggen van den eed (verklar.ing 

en belofte) wordt door den directeur proces
verbaal opgemaakt. Afschrift van het proces
verbaal wordt gezonden aan den directeur-ge
neraal. 

40. De ambtenaren en de beambten zijn 
gehouden tot uitvoering van de werkzaam
heden hun door of namens den directeur opge
dragen. 

Zij zijn gedurende de voorgeschroven dienst
uren in den dienst van het proefstation werk
zaam en verantwoordelijk voor alles; wat zij 
in hun ambt hebben gedaan of nagelaten. 

41. Het is den ambtenaren en beambten 
niet geoorloofd zonder maohtiging van den 
Minister: 

a. zaken den dienst betreffende aan personen, 
buiten den dienst van het proefstaton staande, 
mede te deelen ; 

b. persoonlijke opdrachten te aanvaarden tot 
het doen van onderzoekingen aan de -proef
stations · of die door anderen te doen uitvoeren, 
dan wel onderzoekingen of werkzaamheden te 
verrichten, welke niet met den dienst verband 
houden; 

c. de werktuigen, gereedschappen, voorraden, 
enz. van het proefstation te gebruiken of te 
doen gebruiken voor andere dan de voorge
schreven doeleinden. 

Het is hun niet geoorloofd, zonder toeEtem
ming van den directeur, uitkomsten met be. 
trekking tot onder~oekingen of werkzaam
heden, welke aim de proefstations worden ver
richt, openbaar. te maken. 

42. Het getal der diensturen bedraagt ge
middehl v'oor de amanuenses, concierges en 
bedienden 52, voor bet administratieve per- · 
soneel 42 en voor de overige ambtenaren en 
beambten 38½ per week. 

De verdeeling dezer diensturen over de werk
dagen en seizoenen geschiedt door den direc-

-teur onder goedkeuring van den directeur
generaal. 
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In bui_tengew6ne omstandiglieden kan ·door 
den directeur een langere werktijd warden ge
eischt, die evenwel per week niet meer dan 
9 uur mag bedragen. 

Van het intreden en ophouden van den ver
lengden werktijd geeft de directeur kennis aan 
den directeur-generaal. 

43. Voor ellrn afwezigheid, behalve voor die 
· buiten den wil van den betrokkene ontstaan, 
wordt de vooraf verkregen machtiging ver
eischt, hetzij van den directeur-generaal, indien 
deze langer dan 4 etmalen duurt, hetzij van 
den directeur, indien de duur ten hoogste. 

· 4 etmalen bedraagt. 
De machtiging van den · directeur-generaal 

wordt door tusschenkomst van den directeur 
aangevraagd. 

Van de afwezigheid buiten den wil van den 
!:Jetrokkene wordt den directeur zoo spoedig 
mogelijk kennis gegeven. 

44. De ainbtenaar, die als hoofd van eene 
afdeeling is aangewmcen, is belast met de dage
lijkscbe leiding van de werkzaambeden dier 
afdeeling, waaraan bij zooveel mogelijk deel
neemt, en met bet onmiddellijk toezicht op bet 
onder hem werkende personeel. 

Hij is gehouden met den directeur overleg 
te plegen omtrent betgeen zijne afdeeling be
treft en zorgt vcior de naleving der gegeven 
voorscb riften. 

Hij regelt, onder goedkeuring van den di'rec
teur, de werkzaambeden van bet personeel 
zijner afdeeling. 

Hij is tegenover den directeur verantwoor
delijk voor den gang van zaken en voor de 
juistheid der verkregen uitkomsten van een 
onderzoek. 

45. Hij beheert de voorraden en de instru
menten zijner afdeeling, legt daarvan een 
inventaris aan en houdt die geregeld bij. 

Hij ve~antwoordt bet gebruik van het mate
riaal aan. deU: directeur en dient bij dezen 
tijdig voorstellen in tot aankoop van datgene, 
wat voor den dienst noodig is. 

46. Hij begeeft zicb in geval van brand in 
of in de omgeving van de inrichting, waaraan 
bij is verbonden, · naar het proefstation, ten 
einde den directeur bij het nemen van maat
~egelen ter zijde te staan. 

47. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stei:itenis van den in art. 44 bedoelden ambte
naar wordt de leiding der werkzaamheden door· 
den directeur aan een anderen ambtenaar opge
dragen. 

48. De controleur verricht alle werkzaam
heden hem door den. directeur opgedragen. 

49. Hij beeft zicb ten aanzien van den bandel 
in landbouwverbruiksartikelen van alle opmer
kingen en adviezen te ontbouden. 

50. De ambtenaar van administratie is onder 
de leiding van den directeur belast met bet 
geldelijk en administratief bebeer en biervoor 
verantwoordelijk. Hij is belast inet de zorg 
voor bet arcbief, legt een in ventaris aan van 
bet meubilair en een catalogus van de biblio
tbeek en boudt beide lijsten geregeld bij. 

51. Hij zoegt, dat ~Jle brieven en bescbeiden 
aan den directeur of aan de door dezen aan 
te wijzen ambtenaren· of beambten warden 
overgelegd en dat alle'.'stukken, welke daartoe 
·gereed zijn, warden verzonden. 

52. De boekbouders en scbrijvers zijn, onder 
leiding van den ambtenaar van administratie, 
J:\elast met administratieve werkzaambeden. 

53. De amanuenses zijn verplicbt tot bet 
scboonbouden van de lokalcn eri bet materieel 
en tot het verricbten van andere tot den dienst . 
van bet proefstation behoorende werkzaam-· 
heden, voor zoover bun die, door of namens 
den directeur, warden opgedragen. 

Aan aen amanuensis-concierge is boyendien 
de bewaking van bet gebouw van bet proef- • 
station toevertrouwd; bij treedt als concierge 
ook op buiten de gewone diensturen. 

3.- Van bet college van directeuren. 

54. Het college van directeuren besluit 
omtrent datgene,_ wat door de proefstations 
op gelijke wijze moet warden uitgevoerd, als
mede omtrent de uitvoering van werkzaam
beden welke aan een proefstation gescbieden, 
docb- ingevolge opdracht van den· Minister 
of den directeur-generaal, te_n beboeve van de 
overige proefstations worden verricht. 

Van zoodanige besluiten wordt me•dedeeling 
gedaan aan den directeur-generaal. 

55. De voorzitter van bet college, alsmede 
alle directeuren, bebben d8 bevoegdheid om 
een besluit van bet college ter vernietiging 
aan den Minister voor· te dragen. Hangende 
de beslissing wordt de uitvoering van het be

_sluit gescborst, tenzij de Minister ·anders 
oordeelt. 

_ 56. De leden van bet college van directeuren 
verstrekken elkander alle inlichtingen, voor 
zooverre die voor de stations van nut kun

. nen zijn. 

IV. Slotbepalin_qen. 

57. Personen, die niet ambtelijk in betrek
king staan tot bet proefstation, hebben tot de 
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dienstlokalen geen toegang dan met vergunning 
van den directeur of diens plaatsvervanger. 

58. De directeur verstrekt een exemplaar 
dezer instructie aan de ambtenaren en be
ambten, die aan het onder zijn beheer staande 
proefstation werkzaam. zijn. 

59. Deze instructie treedt in werking op 1 Sep
tember 1916, ·met welken · datum cle instructie, 
vastgestelcl bij beschikking van den Minister 
van Landbouw, Nijverheicl en H:mclel, d.d. 
24 ,Juli 1908, Directie van den Landbouw, 
n°. 6348, afd. L. A: Z., gewijzigd bij beschik
king van clen voornoemclen Minister van 28 De
cember 1914, Directie van den Lanclbouw, 
n°. 10768, afcl. V, komt te vervallen. 

Vastgesteld bij beschikking yan den Minister 
van Landbouw, Nijverheid. en Handel van 
10 Augustus 1916, D1rectie van den Land
bouw, n°. 19859, afcl. II. 

Mij bekend, 
De Becretaris- Generaal, VERSTEEG. 

11 Augustus 1916. WETTEN, houdcnde natu
ralisatie va.n : 

Heinrich Paul Louis Lohbeck,. geboren te 
A1nsterdam (provincie Noordholland) den 
22 Augustus. 1894, vaandrig, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie -Ziiidholland. 
s. 375. 

Hubert Thelen, geboren tc Amern St. Anton 
(Pruisen) den 27 Juli 1877, fabrieksarbei
der, wonende te Allrath (Pruisen). S. 376. 

Peter Arnold· Seerden,, geboren te WillicJi 
(Pr-uisen) den 6 Febrnari 1872, bootwerker, 
wonende te Duisburg (Pruisen). S. 377. 

Hubert Joseph Lemmens, geboren te ,Siister: 
seel (Pmisen) den 5 Augustus 1876, lan
taarnopsteker, wonende te Duisburg (Prui
sen ).- S. 378. 

Johannes Cortenraay, geboren te Saargemiind 
(Lotharingen) den :31 October 1875, koffie
huisbediende, wonende te . Essen-Ruhr 
(Pruisen). .S. 379. 

Karel Adriaan Heslink, geboren te Nordhorn 
(Prnisen) den 29 Juni 1877, cigenaar van 
een taxi-auto, wonende te Berlijn-Wil-
1nersdorf (Pruisen). S. 380. 

Peter Joseph Augu;t Jacobs, geboren te 
Durselen (Pruisen), den 2 Mei 187.4, wa
genmaker, wonendc tc Granterath-Erkelenz 
(Pruisen). S. _381. 

Gerhard Janssen, geboren te Cranenburg 
(Pruisen) den 10 Juni 1874, machinist, 
wonende te Hamborn-Alsu;n (Pri,isen)
S. 382. 

Dr. Gustaaf Adolf Frederik :i\Iolengraaff, gc-

boren te Nijmegen, den 27 Febrnari 1860, 
hoogleeraar aan de Technische Hooge
school, wonende te Delft, provincie Zuid
holland. S. 383. 

Arthur Marie Hubert Imkamp, ·geboren te 
Roermond,. den 26 Juli 1871, tandarts, 
wonende te Roermond, provincie Limburg. 
s. 384. 

Jan ten Seldam, geboren te Amsterdam clen 
16 Juli 1877, schrijver bij den telegraaf
dienst, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 385. 

Louis Judels, geboren te Parijs (F'rankrijk)" 
den 22 November 1868, diamantwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 386. 

Peter Wilhelm Kiisters, geborcn te Ratheini 
(Pruisen) den 30 Maart 1872, koopman, 
wonende te 1lfiinchen-Gladbach (Pruisen). 
s. 387. 

Jean Philippe Vogel, geboren tc 's-Graven
hage, provincie Zuidholland, den 9 Janu
ari 1871, hoogleeraar aan de Rijksuniver
siteit te Leiden,. wonende aldaar. S. 388. 

Alphons Eduard van Bloeme, geboren te 
. Frankfurt am Mai1' (Pmisen) den 26 Oc
tober 1876; bankier, wonende te Berlijn 
(Pmisen). S. 389. 

Albert Bernard. Winkel, geboren te Alk;naar 
den 7 Januari 1895_,_ vaandrig, wonende te 
Alkmaar, provincie Noordholland. S. 390. 

Hans Louis Carl Theodor Kuntze, geboren 
te Hildesheim (Pruisen) den 28 December 
1891, milicien-sergeant, wonende te 's-Gra-
1.'enhage, provincie Zuidholland. S. 391. 

Lambert Franz Joseph Mahlmeycr, geboren 
te Amsterdam, den 16 November 1894, 
cadet-sergeant, w6nende te Breda, provin
cie Noordbrabant. S. 392. 

Dr: Nicolaas,Mansvelt, gebor.en te Wassenaar, 
provincie Zuidholland, den 30 Juli 1852, 
oud-superintcndent van onderwijs der 
voorma.lige Zuid-Afrikaansche Republiek, 
thans secretaris van de N ederlanclsch 
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en van de 
Vereeniging Zuid-Afrikaansche Voorsohot
lms, wonende te Heemstede, provincie 
Noordholland. S. 393. 

11 A1ir111stus 1916. WET, betreffende vrijstel
ling van snccessierecht .voor de schenking 
Ynn kaarten, teek~ningen, prenten en por 
tretten door mr,. :3. van Gijn aan de ge
me~nte Dordr,cht. S. 394_. 

''h.J WILHELMINA, ENZ .. doen to wetcn : 
,\ ]zoo Wij in m:erweging genomen hebben, 
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dat het wen·schelijk is vrijstelling van succes
sierecht te verleenen voor de schenking van 
kaarten>tcekeningen, prenten, portretten, enz., 
door mr. S. van Gijn te Dordrecht aan de ge
meente Dordrecht; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad van State, enz. 
Art. 1. Er zal geen recht van successie 

worden geheven · wegens de schenking door 
mr. S. van Gijn te Dordrecht aan de gemeente 
Dordrecht van eene verzameling kaarten, tee
keningen, prenten, portretten enz., welke schen
king is aanvaard bij besluit van den raad dier 
gemeente van 21 Maart 1916, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid
holland, bij besluit van 4 April 1916. 

2. De verplichting tot aangifte overeen
komstig artikel 59 der Successiewet wordt 
voor de in artikel 1 bedoelde schenking opge
j:ieven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Katwijk, den llden Augustus 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, AN1'. VAN GIJN. 
(Uitgeg. 28 Aug. i916.) 

11 Augustus 1916. WET, tot goedkeuring van 
eene overeenkomst van ruiling met de ge
meente Groningen. ·S. 395. 

ll Augustus 1916. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van den aanleg van een spoorweg 
van Winsu1n naar Zoutkamp. S. 396. 

iI Augustus 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van ganzen en kalkoenen, zoo
wel levend als geslacht, met··uitzondering 
van on,qeplukte wilde _qanzen. S. 397. 

WrJ WILHELJHINA, ENZ. 
o·verwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van ganzen en 
kalkoerien, zoowel levend als geslacht, met 
uitzondering van ongeplukte wilde ganzen 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 1916, 
Kabinet, Litt. E100; 

Den Raad van State.- gehoord (advies van 
8 Augustus i916, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Augustus ]'916, Ka
binet, Litt. Dll•; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan t<l bepalen 
Eenig Artikel. 

De uitvoer van ganzen en kalkoenen, zoo 
wel levend als geslacht, met uitzondering van 
ongeplukte wilde ganzen, is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te. heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

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

Katwijk, den llden Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minis/fr van Financiiin, ANT. VAN GrJN. 
D°'e Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 16 Aug. 1916.) 

11 Augustus 1916. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout benoodigd als hulpmiddel bij 
de vervaardiging van pharmaceutische 
praeparaten. S. 398. 

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

Financien van 19 Juli 1916, n°. 105, Accijnzen; 
Gezien artikel 74, letter c, der wet van 

27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
'oepalingen omtrent den accijns op het zout ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1916, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 8sten Augustus 
1916, n°. 145, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig A.rtikel. 

Voor het zout, benoodigd als hulpmiddel 
'bij de vervaardiging van pharmaceutische 
praeparaten, wordt vrijdom van den accijns 
toegestaan en zulks op den voet van bet Ko· 
ninklijk besluit van 19 Augustus 1898 (Staats
blad no. 202). 

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

Katwijk, den 11 Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van li'inancien, ANT. VAN GrJN. 
(Uitgeg: 24 Aug. 1916. 
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11 Augustus 1916. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Door de wet wordt niet tiitgesloten de 
bevoegdheid van het gemeentebestuur om 
over een reeds bestaand stratenplan een 
nieuw plan te leggen, al heeft de Raad 
bij het vaststellen van een nieuw uitbrei
dingsplan zooveel mogelijk rekening te 
bouden met den feitelijken toestand zooals 
die ingevolge en overeenkomstig de vroe
ger vast(\"estelde plannen is geworden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet bernep ingosteH, door 
·C. .J. van Tussohenbroek te Rotterdam tegen 
bet besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland 
van 4 October 1915, n°. 53, waarbij goedkeuring 
is verleeii.d aan het plan tot uitbreiding bedoeld 
bij art. 28 der Woningwet, voor de gemeente 
Rotterdam voor zooveel betreft het deel der 
.gemeente gelegcn in den Blijdorpscben Polder, 
den Bergpolder en vroegeren Oost-Blommer
dijkscben Polder, door den Raad dier gemeente 
vastgesteld bij besluit van 6 Mei 1915; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
-0 April 1915, n°. 453 en 26 Juli 1916, n°. 453/27 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, ll'linister van Binnenlandscbe Zaken, 
van 8 Augustus 1916, n°. 10521, Afd. V. en A.; 

0., clat, nadat door C. J. van Tusschenbroek 
bij Geel. Staten van Zuid-H ollancl bezwaren 
waren ingebracht tegen het door den Raad van 
Rotterdam op 6 Mei 1915 vastgesteld uit
breiclingsplan voor het noorcl westelijk en 
noordelijk staclsgedeelte, Geel. -Staten op 
4 October 1915 clat uitbreiclingsplan hebben 
goedgekeurcl ; 

clat Geel. Staten claarbii o. a. hebben over
wogen clat wat des ·adressants gronden benoor
clen de Schie l,etreft het uitbreidingsplan, zij 
het ook afwijkende van de grens tusschen de 
gemeenten Rotterdam en Hillegersberg door 
hPt bestuur van laatstgenoemde gemeente 
goedgekeurde stratenplan, geheel overeenstemt 
met het op 29 Maart 1906 door den Raad van 
Rotterdam vastgestelde, op 2 Juli van dat jaar 
door bun College goedgekeurde uitbreidings
plan, waartegen adressant reeds toen bij den 
Raad tevergeefs bezwaren had ingebracht ; 
dat, wat de overigo gronden aangaat, inderdaad 
bij deze herziening van het voor die gronden 
goedgekeurd in het uitbreidingsplan van 1906 
opgenomon, stratenplan wordt afgeweken, doch 
dat het opmerking verdient clat niet de aclres
sant doch zijne voorgangster in den eigendom, 
de Maatschappij Nieuwerschie, zich, wat de 
exploitatie van rlie terreinen naar een bepaald 

plan aangaat, tegenover de gemeeii.te verbonden 
heeft ; clat echter de omtrent deze en andere 
eigendommen in de omgeving door de gemeente 
toegezegde meclewerking in 1911 teruggenomen 
wercl omdat,die l\!Iaatschappij niet bij machte 
was gebleken de overeengekomen waarb~rgsom 
voor de nakoming van hare verplich,tingeg tc · 
storten; clat, waar de Woningwet de herziening 
van een t!itbreidingsplan binnen een bepaalden 
tennjjn uitclrukkelijk ,, oorscbrijft, ·de bevoegcl
beicl van den Raad om bij het uitlreidingsplan 
wijziging te brengen in vroeger vastgestolcle 
stratenplannen niet betwist kan warden; clat 
overigens en in de stukken en bij de monclelinge 
toelichting door een cler gemacbtigdei1 van het 
gemeentebestuur den wethoucler van openbare 
werken, in de openbare vergadering van hun 
College voldoende gronden zijn aangev'oercl 
voor, de wijze waarop over clPs aclressants ter
'reinen thans de straten en pleinen ontworpen 
zijn terwijl het plan instemming vinclt bij den 
Inspecteur _der volksgezondheid en ook de 
Gezondheiclscommissie heeft medegedeelcl dat 
het baar voorkomt clat de gemaaktc bezwaren 
in de stukken zelve voldoonde weerlcgging vin
clen ; dat de ingediende bezwaren dus oni,,egrond 
zijn en voor hun College· geeh aanleicling bestaat 
aan het uitbreidingsplan voor zoover des adres
sants terreinen aangaat goeclkeuring te ont
houden ; clat· ook overigens bij hun College 
tegen goeclkeuring van het plan geene beden
kingen bestaan ; 

clat van het besluit van Geel. Staten C. j_ v. 
Tusschenl,roek bij Ons in beroep is gekomen, 
claarbij aanvoerende clat door de wijze waarop 
over zijne terreinen thans de straten en pleinen 
ontworpen zijn geheel onncodig en willekeurig 
hem aanzienlijke schaclc worclt berokkencl; 
clat de nooclzakelijkheicl cler volgens het plan 
in zijne terreinen aangebrachte wijzigingen 
volslagen onaannemelijk is ; clat hij gelijk 
aan de gemeente bekend kan zijn, volkomen 
bereicl was en is om tot de vol voering van 
redelijke plannen mecle te werken ; clat hij 
erkennende de noodzakelijkheicl en het groot 
nut van de cloortrekking van den Bergsingel 
volkomen bereid was en . is de daarvoor bc
noodigde gronclen te verkoopen indien •de 
gemcente gelijk gewoonlijk geschiedt tevoren 
overleg met hem pleegt ; ·aat zulks eveneens 
het geval is met den grond benoodigcl voor het 
maken van een breeclen weg in het verlengcle 
van de Schiekacle (Nieuwe Haagweg) welke 
ten opzichte van zijn bezit grootencleels ovei· 
het in zijn aanlegplan ontworpen plein van 
80 l\lI. zou loopen ; clat hij overtuigcl is clat 
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overigens oak wat betreft .zijn gronden ten 
zuiden van de Schie, zijn bezit _ zonder eenig 
nadeel voor de gemeente intact kan blijven en 
een rationeel opgezet uitbreiding~plan volkomen 
passen kan in het door hem in 1899 verkregen en 
in 1900 vastgesteld stratenplan ; dat hij met 

, groote verbazing heeft ontwaard dat Geel. 
Staten blijkens hun bovenvermeld besluit in 
de meening verkeercn dat het uitbreidingsplan 
1915 geheel overeenstemt met dat van 1906 voor 
zoover het betreft de daaronder vallende 
gronden van den adressant benoorden de Schie, 
terwijl hij in eene nadere memorie nog aanvoert 
dat noch het Rotterclamsch gemrnntebestuur 
noch de Gezondheidscommissie te Rotterdam 
noch de Inspecteur cler Volksgezonclheid in 
Zuid-Holland noch eindelijk Ged. Staten clier 
provincie zich de moeite. hebben getroost ook 
maar met een enkel argument de noodzakelijk
heicl der verschillende 'wijzigingen in zijne 
terreinen aan te toonen ; clat het hem verbaasd 
heeft dat Geel. Staten alvorens een beslissing 
te nemen in zoo gewichtige aangelegenheid niet 
een onderzoek ter plaatse hebben ingesteld, 
hetgeen toch zoo niterst clringencl noodig zou 
zijn ; dat weliswaar de vertegenwoordiger van 
het Rotterdamsch gemeentebestunr bij monde
linge behandeling van zijne bezwaren tegen dit 
uitbreiclingsplan voor Geel. Staten van Zuid
Hollancl hoeft verklaard- clat de claarbij voor
gestelde wijzigingen in zijne terreinen noodig 
zijn oar het doortrekken van den Bergsingel 
en voor liet in exploitatie brengen van de 
achter z\jn grand gelegen terreinen ; clat hij 
echter te allen tijde bereid is geweest ·en nog 
bereid is den grand, benoocligd voor bet cloor
trekken van den Bergsingel en de Insulinde
straat benevens den weg in het , erlengde 
van <l.e Schiekade, mits na overleg met de 
gemeente, af te staan, dat hij ten sterkste moet 
betwisten dat de zoovele andore diep ingrijpende 
wijzigingen noodig zijn ter rechtvaardiging 
waarvan clan oak geen enkel steekhoudend 
argument is aangevoerd ; clat, wat betreft de 
gronden ten noorden van de Schie, hij deze 
gronden in 1898 en 1899 met medewerking 
van de gemeente Hillegersberg in exploitatie 
heeft gebracht, waarhtj toen over het grootste 
gedeelte de straatbanen zijn gemaakt en riolen 
zijn gelegd alsmede trottoirbestrating enz. 
is gemaakt ; clat om de verbinding met de daar
achter gelegen terreinen tot stand te brengen 
het voldoende is z;jn plan van 1898 in zooverre 
te wijzigen dat het in voormeld plan ontworpen 
plein worclt vervarigen door een breedon weg 
in het -;,.erlcmgde van de Schiekade en een 

dwarsstraat meer westwaarts gelegen; dat hij, 
zijn plan dus aan den· wensch cler gemeente 
aanpast; dat hij voorts de gronden noodig 
voor het doortrekken van den Bergsingel en 
van de Insnlindestraat cleels voor cJen koopprijs 
en deels voor de waarde ter beschikking van 
de gemeente stelt; dat hij overigens niet begrijpt 
waarom de laan van 40 M. breedte en de claarop 
aansluitende geprojecteerde brug over de Schie 
bij de melkmarkt jnist cJoor zijn terreinen moet 
warden gelegd, daar dezo laan en die brng 
toch (!;Ven goecl een weinig noordelijker lrnnnen 
warden getraceercl gelijk duidelijk blijkt als 
men de kaart behoorende bij plan 1915 der 
gomeente slechts oppervlakkig beschouwt; clat 
het niet noodzakolijk is de twee · blokken 
woningen aan weerszijden van de Electrische
Spoorbaan af te breken, -daar het blok aan de 
Westzijde van de baan gemakkelijk kan blijven 
bestaan inclien de Insulinclestraat een weinig 
verder naar rechts ombuigt clan thans wordt 
voorgesteld, terwijl het blok aan de oostzijde der
baan zeer goed in stand lrnn blijven zoo men 
de daar te projecteeren straat niet v66r maar
achter qeze hnizen laat · aanvangen ; dat het
naar zijno meening allerminst. door de nood
zakelijkheid geboden is andere wijzigingen 
clan door hem aangegeven aan te brengen en 
dat de dieµ'. ingrijpende. wijzigingen door de 
gemeente gewenscht de waarcle dezer l:,ezitting 
met een clerde -l een kwart verminderen, welke
schade natuurlijk voor rekening komt van 
dengene die ze berokkent ; dat de aanleg door· 
hem _in 1899 ontworpen en ovefeenkomstig het 
hierboven ontwikkelde aangepast aan plan 
1915 der gemeente even goecl als zijn oor
spronkelijk plan deze gronden met een paar
hondercl meter meer clan een dercle met straat 
belast; dat hij de straten voor clezen 1ianleg 
gaarne aan de gemeente afstaat en de _afwerking 
voor zijne rekening door de gemeente wil laten 
uitvoerc n als oak naar gebruikelijk is voor de 
bouwterreinen aan de gemeente wil betalen; 
dat hij huivert bij de geclachte clat van hooger
hand aan de gemeente de vrijheid wordt_gelaten 
om die midclelen aan te wenclen waardoor hem 
opnieuw belemmeringen in den weg warden 
gelegd tot het vrnchtbaar maken van zijn bezit ; 
dat, wat betreft zijne gronden ten zuiden van 
de Schie, het niet c'oor de noodzakelijkheid 
wordt geboden hier wijzigingen aan te brengen 
waardoor de reeds verrichte ophooging en 
rioleering wordt verwaarloosd en de afwikkeling 
zijner transacties met derden worclt bemoeilijkt 
terwijl de richting cler bestaande straten beter 
is ; dat ten slotte de onbillijkheid van al deze 
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niet noodzakelijke wuzrgmgen nag scherper 
1,1itkomt als men bedenkt dat het hier terreinen 
geldt welke het gemeentebestuur sinds. jaren 
belet heeft vruchtbaar te maken, waardoor 
hij een steeds toenemende schade leed, welke 
th_ans honderden guldens per dag beloopt ; 
dat hij met den grootsten aandrang en klem 
verzoekt een uitgebreid onderzoek ter plaatse 
in te stellen daar zulks allernoodzakelijkst· is 
om over deze voor hem zoo enorm belangrijke 
aangelegenheid. het voile licht te doen opgaan ; 
dat hij zich oak meermalen heeft afgevraagd 
of het niet strijdig is met gezonde rechts
begrippen dat de gemaentebEsturen hunne 

· oevoegdheicl om. een reeds goedgekeurden 
aanleg te herzien aldus uitleggen dat zij krach
tens deze bevoegdheid over een reeds bestaand 
stratenplan een nieuw plan mogen aanleggen 
en of clan oak deze bevoegdheid niet veeleer 
krachtens den geest der Woningwet beperkt 
moet warden tot den uitleg van nieuwe ter
reinen waarvoor nag geen stratenplannen zijn 
geproj ecteerd ; 

0. dot in de eerste ·plaats ter beslissing staat 
de vraag door den appellant aan het slot van de 
mem01ie van toelichting behoorende bij zijn 
beroepschrift gesteld of de gemeentebesturen 
bevoegd zijn over een reeds bestaand straten
plan een niE>uw plan te leg1;en en of niet veeleer 
hunne bevoegdheid tot herziening van een 
bestaand plan van ·uitbreiding krachtens· den 
geest der Woningwet brperkt moet warden tot 
nieuwe terreinen, waarvoor nag geen straten-
plannen zijn geprojecteerd ; · 

0. te dien aanzien dat deze bevoegdheid door 
de wet . niet wordt uitgesloten, te minder nu 
zij de herziening van een uitbreidingsplan binnen 
een bepaalden tijd uitdrukkelijk voorschrijft ; 

dat wel is waar de Raad 1 ij het vaststellen 
van een nieuw uitbreidingsplan daarbij zooveel 
mogelijk rekening heeft te houden met den 
feitelijken toestand zooals die ingevolge en 
overeenkomstig de vroeger vastgestelde plannen 
is geworden en hij alleen als de noodzakelijkheid 
daartoe vas~staat met den foitelijken toestand 
onvereenigbare pla.nnen mag vaststellen maar 
deze noodzakelijkheicl voor clit geval stilzwij
gend mag warden aangenomen voor zooveel 
betreft des appellants grondon ten noorden 
;van de Schie, waar immers reeds bij de goed
keuring in 1906. van het toen door den Raad 
vastgesteld uitbreidingsplan de onmogelijkheid 
is gebleken om daarin het Hillegersbergsche 
stratenplan op te nemen ; 

dat. wat betreft de noodza.kelijkheid tot 
,ifwijking van den feitelijken. toestand zooals 

die is ontstaan tengevolge van de _uitvoering · 
van het vroegere uitbreidingsplan voor zooveel 
aangaat des appellants terreinen aan de zuid
zijde van de Sc.hie, zijne bezwaren tegen de 
afwijking oak voor dit gedeelte zijn ontleend 
aan het verband met het uitbreidingsplan aan 
de noordzijde wordende met het oog claarop 
door hem eene overbrugging verlangd van 
de Schie op een meer noordelijk gelegen punt 
en omlegging claartoo van den verbinclingsweg 
aan de zuidzijde ; · 

dat echter door clergelijke omlegging .het 
verband tusschen .bet plan ten noorden en dat 
ten zuidcn zoude warden verbrokew en daaren
boven de opzet van het. ·stratennet aan de zuid 0 

zijde· zoude warden verstoorcl terwijl het ·clan 
ook niet meer doenlijk zoude zijn buiten het 
stratenplan terrein te reserv:eeren voor sport
ter'rein en andere openbare doeleinden ; 

dat claarom oak voor <lit gedeelte de nood 0 

zak!Jlijkheid tot afwijking van den bestaanden 
feitelijken toestand geacht moet .warden vast 
te staan; 

0. ten aanzien ·van de overige bezwaren 
van den appellant dat hij noch in zijn adres· 
aan Ged. Staten noch in zijn beroepschrift het 
doeltreffende van het uitbreidingsplan betwist 
maar alleen ·voor zoover zijne gronden daarbij 
betrokken zijn beweert dat het plan onnoodig 
,tillekeurig en niet noodzakelijk zou zijn ; 

dat hij wel getracht heeft in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de geschillen van Bestuur 
aannemelijk te maken·dat ter tegemoetkoming 
aan zijne bezwaren deze of gene straat, laan, 
weg of brug op andere wijze of elders kon wo'rden 
getraceerd doch dat daarbij door hem niet 
rekening is gehouden met de in de nabijheid 
van zijne gronden gelegen terreinen van 
anderen; 

0. ten aanzien van des appellants bezwaar 
dat twee blokken woningen staande aan 
weerszijden van de electrische spoorbaan zullen 
moeten warden afgebroken, dat dit- bezwaar 
reeds bij het vaststellen van het uitbreidi1;gs, 
plan van 1906 .is beoordeeld en ongegrond 
bevonden en de nadere overweging claarvan 
niet .heeft kunnen leiden tot de meening • clat 
daarom aan het herziene:plan de goedkeuring 
zou moeten warden onthouclen ; 
. dat derhalve.de bezwaren van den appellant 
niet afdoende zijn en geen grond opleveren 
om aan het uitbreidingsplan of een gedeelte 
daarvan de goedkeuring te onthouden; 

dat overigens geen bezwaren zijn ingebracht 
noch bij Ons zijn gerezen ; 
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Gezien de W oningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit, 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is be last, enz. ( A. B.) 

14 Augnstus 1916. BESLUIT, houdende in
trekking van de tijdelijke ophefling van 
het verbod van uitvoer van zilvernien. 
s. 899. 

WrJ WILHELMINA, ·:irnz. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 11 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. 0114 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke ophefling van het 

verbod van uitvoer van zilveruien, toegestaan 
bij Ons Besluit van 4 November 1915 (Staats· 
blad n °. 460). 

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 •. , 

Katwijk, den 14den Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM.• 

De Minister van Financilfn, ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw. Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1916.) 

14 Augustus 1916. BESLUIT, hondende verbod 
van uitvoer van bananen. S. 400. 

Wr.r WILHEL}IINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van bananen te 
verbieden; 

Gezien de Wet van 8 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 844) ; 

Op de v_oordracht ·van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landb0uw, 
Nijverheid en Handel van 7 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. Llll ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1916, n°. 16); 

Gezien het 11ader rapport va_n Onze voor
noemde Ministers van 11 Augustus 1916, 
Kabt., Litt. Dll4 ; 

Hebbcm goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eeni.i artikel. 

De uitvoer van bananen is verboden van 
den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
o te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
o thefling te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van .B'inancien 
eµ van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uf tvoering van di t Besluit, dat in het Staats-

j
ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

z 1 worden gezonden aan den Raad van State. 
Katwijk, den 14den Augustus 1916. 

WU,HELMINA. 
( M~n~ster van O~rlog,. BosBOOM. 

Df Minister van Financilin, ANT. VAN GIJN. 
D Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitge_q. 17 Aug. 1916.) 

1 Augusfzts 1916. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Btaatsblad 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. 401. 

aar Staatsblad n°. 402 bij het verschijnen 
va~ deze aflevering nog niet verschenen is, zal 
di~ aan het slot van den jaargang worden opge
no en. 

17 Auqustus 1916. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg van 26 Mei 1916, 4de afd., 
La. 3652/3 I, tot ongegrondverklaring van 
het door M. H. Geelen, weduwe van 
H. J. Smeets, te Weert, ingestelde beroep 
tegen de intrekking, door Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente, van de te 
haren name staande vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein. 
tl. 408. 
IJ WILHELMINA, ENZ. 

p de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche iaken van 
15 ~uli 1916, n°- 9248, afdeeling Volksgezond
hei en Armwezen, betreffende het besluit van 
Ge, eputeerde Staten van Limburg van 26 Mei 
191, 4de afdeeling,La., 8652/31, totongegrond
ver laring van het door M. H. Geelen, weduwe 
vani H. J. Smeets; te Weert, ingestelde beroep 
tegln de intrekking door Burgemeester en 
W~thouders van die gemeente, van de haar 
den 22sten April 1914, krachtens artikel 15 der 
Drikwet, verleende vergunning voor den 
verl O?P van sterken drank in het klein; 

Trnegeade, d•t eooemeld beshtlt - Ge, 
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deputeerde Staten hierop is gegrond, dat door 
Burgemeester en Wethouders van Weert bij 
hun besluit van 1 Mei 1912 vergunning voor 
,den verkoop van sterken drank in het klein 
voor het perceel aan de Beekpoort aldaar, 
•bewoond en gebruikt door A. van Geldorp, 
werd V(lrleend aan H. J. Smeets, echtgenoot 
van appellante; dat het hier alr,oo .gold een 
na 1 J anuari 1904 verleende vergunning, waarop 
in verband met het bepaalde bij artikel 68 der 
Drankwet, artikel 28, 2°. dier wet van toepas
·sing was en de vergunninghouder mitsdien 
verplicht -was zelf in het pand te wonen ; dat 
uit een ter zake ingesteld onderzoek is geble
ken, dat H. J. Smeets, voornoemd, zonder 
noodzaak heeft gewoond buiten het perceel, 
waarin het bedrijf door een zoogenaamden 
.zetkastelein werd uitgeoefend en: zijne vergun
ning dus reeds sedert Jang door Burgemeester 
,en Wethouders van Weert op grond van het 
bepaalde bij artikel · 28, · 2°, der wet had be
hooren te zijn ingetrokken; dat derhalve de 
-0verleden echtgenoot van appellante in strijd 
met de wet, woonde buiten 1i·et huis waarin 
het bedrijf werd uitgeoefend ; dat met het oog 
hierop door appellante op de bij evengemeld 
wetsartikel voor weduwen gemaakte.uitzonde
ring in casu geen beroep kan worden gedaan 
-en dat, waar blijkens het voorafgaande vast
staat, dat appellante verkeert in het geval, 
vermeld in artikel 28, 2°. van ·de Drank,vet, 
Burgemeester en Wethouders van Weert te
recht de te haren name afgegeven vergunning 
bebben irigetrokken en er derhalve geen termen 
:zijn om het aangevallen besluit te vernietigen; 

Overwegende, dat het voorschrift van artikel 
28, 2°. der Drankwet, volgens hetwelk eene 
vergunning door Burgemeester en Wethouders 
wordt ingetrokken, wanneer de vergunning
houder, die zich in de uitoefening van het 
bedrijf door een antler laat vervangen, zelf 
!anger dan drie maanden in het vergunnings
jaar buiten noodzaak niet woont in het huis, 
waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, niet van 
toepassing is o. a. op een vergunning aan een 
weduwe verleend ingevolge artikel 15, voor 
zoover de overleden echtgenoot woonde buiten 
het huis, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend; 

dat de vergunning der weduwe Smeets haar 
inderdaad was· verleend· ingevolge artikel 15 
en de overleden echtgenoot, die zich in de 
uitoefening van het bedrijf liet vervangen, 
woonde buiten het huis, waarin het bedrijf 
wordt uitgeoefend; 

dat hieraan niets _wordt veranderd door de 
:rirnening van Gedeputeerde Staten, dat de 

echtgenoot zonder noodzaak heeft gewoond 
buiten het huis, waarin het bedrijf wordt uit
geoefend; 

dat toch eene · beslissing over deze door Ge
deputeerde Staten aan de orde gestelde vraag 
alle!Jn gegeven had kunnen worden, door in
trekking op dien grond van de vergunning 
van den e.chtgenoot,.welke intrekkipg niet meer 
mogelijk is, doordat de echtgenoot overleden 
en zijn vergunning vervalleu is ; 

dat er derhalve voor intrekking van de ver
gunning der weduwe Smeets op grond van 
artikel 28, 2°. der Drankwet geen termen wa
ren, en het tegen de intrekking dier vergun
ning ingestelde beroep mitsdien gegrond had 
moeten worden verklaard; 

Gelet op de artikelen .166 en 168 der Pro
vinciale wet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
1 Augustn~ 1916 n°. 25 ; · 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Augustus 1916, n°. 10793, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
, bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Limburg van 26 Mei 1916, -4de afdee
ling, La. 3652/!31, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 
· Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het -Staa/s/;/ad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van f:ltate medegedeeld zal worden. 

Katwijk, den 17den Augustus Hll6. 

De Min: van Staat, 
WILHELMINA. 

Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uifge_q. 9 Sept. 1916.) 

17 Augustus 1916. BESLUIT, tot vernietiging 
van de besluiten · van Burgemeester en 
Wethouders van Zuilichern van 18 Novem
ber 1910 en van 15 Mei 1913, waarbij aan 
C. P. van den Bogerd, aldaar, verlofvoor 
den verkoop van alcoholhoudenden drank, 
anderen dan sterken drank en aan P. A. 
van den Bog\)rd, aldaar, vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het 
klein is verleend. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 

/15 Juli 1916, no. 8432, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen, _betreffende de besluiten 
van Burgemeester en W ethouders van Zuilichem 
van 18 November 1910 en van 15 Mei 1913, 
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waarbij aan C. P. van den Bogerd, aldaar, 
verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank en aan 
P .. A. van den Bogerd, aldaar, vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in- het 
klein is verleend ; 

Overwegende, dat volgens het voorschrift 
van art. 36, 2de lid, van de Drapkwet, het 
ver lof of volgens het voorschrift van art. 8, 
lste lid, 8°., de vergunning wordt geweigerd, 
wanneer de localiteit, waarvoor het verlof of de 
vergunning wordt gevraagd, niet voldoet a:an de 
eischen, gesteld krachtens artikel 35 of artikel 6; 

dat krachtens die artikelen eischen zijn ge
steld bij Ons besluit van 7 Februari 1906 
(Staatsblad n°. 22). laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 17 Februari 1916 (Staatsblad n°. 72); 

dat. blijkens ontvangen ambtsberichten, de 
localiteit, waarvoor aan C. P. van den Bogerd 
verlof is verleend, niet voldoetaan de eischen, 
gesteld bij de artt. 10, 11 en Hen de localiteit, 
waa rvoor aan P. A .. van den Bogerd vergun
ning is verleend, niet voldoet aan de eischen, 
gesteld bij de artt. 3, 6 en 7 van dat besluit; 

dat ·derhalve bovenvermelde besluiten van 
Burgemeester en Wethonders van Zuilicheni 
zijn genomen in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

1 Augustus 1916, n°. 24 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Augustus 1916, n°. 10792, afdeeling 
V olksgezondheid en Arm wezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor~elde besluiten van Burgemeester en 

Wethouders van Zuiliche1n van 18 November 
1910 en van 15 Mei 1913 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche -Zaken 
is belast met de uitvoering van -dit besluit, 
hetwelk in het Sfaatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Katwijk, den 17den Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
00R'l' V. ·D. LINDEN. 

• (Uitgeg. 9 Sept. 1916.) 

17 Augi,stus 1916. BEsLUI1', houdende wij
ziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van den 2lsten Mei 1910 (Staats-·-. 
blad n°. 137), tot organisatie van het perso
neel voor den dienst der J ustitiegebouwen. 
,s. 405.: 

WrJ vVILHEL)HNA. 1rnz. 
Op de voordracht. van Onzen Minister van 

Justitie van den 19den Juli 1916, 4de- Af
. deeling, n°. 580; 

Den Raad van State gehoord (advies van
den lsten Augustus 1916, n°. 22); 

Gezien . het nader rapport van voornoemden 
Minister van 15 Augustus 1916, 4de Afdeeling, 
n°. 548; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, te 
wijzigen en aan te _vullen Ons besluit van 
21 Mei 1910 (Staaisblad n°. 137) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan ·: 
Art. I. , De minimum-jaarwedde van den 

klerk als vermeld sub 5°. in het eerste lid 
van artikel 1 van voormeld .beslni( wordt 
verboogd tot f 600 ; 

de minimum-jaarwedde van den vaste
knecht, als vermeld sub 2°. in het tweede 
lid van genoemd artikel, wordt verhoog-d tot. 
f 600 en de maximum-jaarwedde tot f l:l00. 

Art. II. In het eerste lid van artikel 2 
wordt de bezoldiging van den klerk en den 
vaste-knecht, behoudens de daarin vermelde 
voorwaarden, verhoogd als volgt : 

voor den klerk na 1, 2, 4, 6 en 8 jaar dienst 
in dien rang, of als tijdelijk schrijver doorge
bracht, tot f 700, f 800, f 900, f 1000 en f 1100 
's jaars ; 

voor den vaste-knecht na elk jaar dienst 
in dien rang of als tijdelijk knecht met f 50 
tot het maximum van f f00 zal zijn bereikt. 

· Art. III. Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, te weten : 

,,Alle periodieke. verhoogingen worden.door 
Onzen Minister van Justitie toegekend." 

Art. IV. Na artik~l 6 wordt het volgende 
artikel toegevoegd : 
. A1·t. 7. De bepalingen van . artikel 8, 3de 
lid, en die van de artikelen 9, lste tot en met 
4de lid en 10 van Ons besluit van 21 April 
1913 (Staatsblnd n°. 136), zooals dit is gewij
zigd bij Ons besluit van 17 :Maart 1916 (Staats~ 
blad. n° ... 133),. vinden voor den klerk en den 
vaste-knecht voor den dienst 'van de J ustitie
gebouwen overeenkomatige toepassing. 

Voor het toekennen van andere dan perio
dieke traktementsverhoogingen wordt beschikt 
door .Onzen .Minister ,van Justitie. 

De· bepalingen van artikel _8; 5de, 8ste, 9de 
en !Ode lid, van Ons besluit van 21 April 1913 
{Staatsblad n°. 136) vinden voor het personeel 
voor den dienst van de J nstitiegebouwen 
overeenkomstige toepassing. -

Overgangsb~palingen. 
Art. V. Voor den thans in dienst zijnden 
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klerk zal de pe'riodieke traktementsverhooging 
, plaats vinden naar de voor hein geldende 

regeling van Oris besluit: van. den 21sten Mei 
]910 (Staatsblad n°. -137), voor zoover 'deze 
voor hem gunstiger zal .zijn. · -

Het eerste · lid van artikel 9 (Overgangsbe
paling) en artikel 10 (Uitzonderingsbepaling) 
van Ons besluit van 17 Maart 1916 (Staats
blad no. 133) vinden voor den vaste-knecht 
voor den dienst der Justitiegebouwen overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
in het tweede lid van laatstgenoerrid artikel. 
moet worden gelezen voor ,,Ons ongewijzigd 
besluit van :n April 1913 (Staatsblad n•. 136)" : 
,,Ons ongewijzigd besluit van 21 Mei_ 1910 
{Staatsblad n•. 137)". 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag_ na dieu der dagteekening 
-van het · Staatsblad en van de S/aatscouran/, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscom·ant zal 
worden geplaatst en van hetwelk afschrift zal 

. worden gezonden aan den Raad' van State en 
-aan de Algemeene Rekenkamer. 

Katwijk, den 17den Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. 0R1'. 

(Uitge,q. 24 Aug. 1916.) 

17 Augustus 1916. BESLUI1', houdende beslis
sing dat een ontslag niet op eigen verzoek, 
hangende de beslissing van Gedep. Staten 
daaromtrent, gevolgd door een verzoek om 
ontslag, dat bij- raadsbesluit verleend is, 
voor de toepassing der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 moet wovden 
aangemerkt als een ontslag op verzoek. 

WrJ WlLHELMIN A, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrag-e om pensioen 
van Mej. W. Jansen te Appeltern, laatstelijk 
onderwijzeres ,in de nuttige handwerken aail 
de open bare school aldaar; 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 8 Januari 
1916, no. 4; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de -Ge
scbillen van Bestuur, geboord, advies van 
2 Augustus 1916, n°. 238; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 14 Augustus 1916, n°. 58, Af
deeling Pensioenen ; 

Overwegende: dat de Pensi oenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven op de aan-

vrage .afwijzend te beschikken, daarbij aan
voerende dat de belanghebbende bij besluit van 
den Raad der gemeente Appeltern van 1 Sep
tember 1914, no. 2685, met ingang van 1 Ja
nuari Hl15 op verzoek eervol is ontslagen ;- dat 
haar diensttijd bedoeld in art. 15a der Pensi
oenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 van 
1 jaar en 3 ~aanden, vereenigd·met'den overi
g_en, volgens art. 15b dier w~t in aanmerking 
komenden, dienst van 29 jaren en 6 maanden, 
een tijdvak uitmaakt van 30 jaren en 9 maanden, 
dat zij, geboren 14 December- 1865,, bij ontslag 
eerst den leeftijd van 49 jaren had bereikt; 
dat niet is gebleken dat -zij uit 1ioofde van 
ziekte - of gebreken voor de verdere waarne
ming van hare betrekking ongeschikt is, noch 
dat haar ontslag het gevo]g is van de opheffing 
van hare betrekking of van eene nieuwe organi
satie van het dienstvak waartoe zij behoort; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is dat 
zij aan geene enkele bepaling der wet ·aanspraak 
op pensioen kan ontleenen; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad. 
in afschrift aan de belanghebbende was mede
gedeeld, zij haar verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht wor
den ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Be- -
stuur, aanvoerende dat vroeger tot 1 Mei 1914 
aan de sch0ol steeds ver bonden waren een 
mannelijk hoofd, een _ manne!iik onderwijzer 
van bijstand en de adressante voor het geven 
van onderwijs in nuttige handwerken; dat met 
ingang van dien datum de mannelijke onder
wijzer van · bijstand vervangen werd door 
vrouwelijk personeel, met akte van beli:waam
hAid in de nuttige handwerken; dat deze van 
af dien datum steeds het onderwijs daarin 
geeft en daarvoor f 50 's jaars .geniet, zoodat 
hier aanwezig is nieuwe organisatie van het 
dienstvak, waarbij en waardoor stellig die be
trekking van een niet-geexamineerde onderwij
zeres in nuttige handwerken aan de openbare 
school te Appeltern voor altijd werd op6e
heven, hetgeen voldoende blijkt uit het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Appel
tern van 18 Jun-i 1914, n°. 1249, en het ontslag
besluit van den Raad van 31 Juli 1914,' n°. 2673 ; 

Overwegende : 'dat de belanghebbende bij 
besluit van den gemeenteraad van 1 Septem
ber 1914, n°. 2685, op haar verzoek eervol is 
ontslagen ; 

dat, wel is waar .aan dit ontslag is vooraf
gegaan een ontslag niet op eigen verzoek, maar 

· dat, nu de goedkeuring -op dit raadsbesluit 
niet is afgewacht, maar de- belanghebbende, 
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hangende de beslissing van Gedep. Staten 
daarorntrent, ontslag ·heeft verzo.cht en verkre
gen, zij op verzoek is ontslagen en, als heb
bende niet den vereisch ten leeftijd voor het 
verkrijgen van pensioen bereikt, daarop geen 
aanspraak kan rn'lken; 

Gezien de Pensioen wet voor cle gemeente
ambtenaren 1913 ; 

Hebben goe!lgevonclen en verstaan : 
de bezwaren van de belangh~bbende betref

fende de afwijzende beschikking genornen op 
hare aanvrage om pensioen ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(W. v. d. B. A.) 

18 Augustus 1916. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van eigendomrnen in de gemeente 's-G-ra
venhage, ten behoeve van de huisvesting 
van den dienst van het Hoofdbestuur cler 
Posterijen en Telegrafie. S. 406. 

18 Augustus 1916. WET, houdende WIJZigmg 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven voor cle Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie voor den dienst van l!J16. (Ont
eigening ten behoeve van de huisvesting 
van het Hoofdbestuur.) S. 407. 

18 Augustus 1916. WET, betreffende de over
brenging van een gedeelte van den Rijks
weg van Tilburg vaar Breda in beheer en 
onderhoud bij de gemeente Ti/burg. S. 408. 

l8 Augustus 1916. WET, tot wijziging van bet 
negende boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1916 S. 409. 

Hij deze wet wo.rden eenige artikelen ge
wijzigd, ingevoegd en een artikel verminderd. 

18 Augustus 1916. WET, bondende goedken
rinii- van eene met de Commanditaire 
Vennootscbap Porcelein- en Muurtegel
fabriek ,,Mosa" en de Glasfabriek ,,StelJ9,", 
gevestigd te Meerssen, ,gesloten overeen
komst tot afstand van gronden in de ge
meenten Meerssen en Maastricht. S. 410. 

IS Augustus 1916. WET, tot beffing van bui
tengewone belastingen ter gedeeltelijke be
strijding der kosten van den oorlogstoe
stand. S •. 411. 

Biji. Hand. 2• Karner 1915/16, no. 313, 1, 
4-7, 313, 16-46. 

Hand. id. 1915/16, bladz. 2135..:....2153, 2260-
2281, 2283-2306, 2308-2328, 2330-2335. 

Hand. 1° Karner 1915/16, bladz, 490, 491, 
529-532, 536-545, 548-550. 

WIJ .WILHELMINA, ENZ .... cloente weten ~ 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet noodig is, buitengewone belastingen 
te beffen ter gedeeltelijke bestrijding der kosten. 
van den oorlogstoestand ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Outler den naam van ,,verdedigings

belasting I" worden over drie achtereenvolgen
de belastingjaren, bet eerste aanvangende 1 Mei 
1916, de volgende directe belastingen ge
heven: 

a. eene buitengewone beffing tot gelijk be
drag als de vermogensbelasting in boofdsom ; 

b. eene buitengewone beffing van de ver
rnogens volgens de bierna vastgestelde regelen. 

Aan de in dit artikel onder letter a bedoelde 
beffing zijn onderworpen de personen, genoemd 
in attikel 1 van de wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n°_ 223) op de verrnogensbelasting, 
zooals zij bjj latere wetten is gewijzigd en aan
gevuld. 

Aan de in dit artikel onder letter b bedoelde 
heffing zijn onderworpen : 

10. de personen in bet vorig lid verrneld; 
2°. de niet binnen bet Rijk wonende of ge

vestigde personen en licbamen voor hunne 
binnen bet Rijk gelegen of gevestigde onroe
rende zaken. 

De in dit artikel genoemde wet, zooals zij 
bjj latere wetten is gewijzigd en aangevu!d, wordt 
in cle volgende artikelen dezer wet aangeduicl 
met de ,,wet op de vermogensbelasting". 

2. Op de in artikel 1 onder letter a bedoelde 
belasting zijn alle bepalingen van de wet op, 
de vermogensbelasting van toepassing. 

De in artikel 1 onder letter b -bedoelde be
lasting wordt geregeld overeenkornstig de hierna 
volgende bepalingen en overeenkomstig de 
bepalingen van de wet op de verrnogensbelas
ting, voor zoover cfaarvan niet in deze wet 
wordt afgeweken. 

3. De belastingplicbtigen, in bet derde lid 
van artikel 1 onder nornmer 1 en in bet tweede 
lid van artikel 5 genoemd, zijn be]asting
plicbtig naar de waarde van bun verniogen, 
opgevat en berekend naar de bepalingen 
dezer wet. 

De in het derde licl van artikel 1 onder nom
mer 2 genoemde personen en lichamen zijn 
belastingplichtig naar de waarde van bun ver-
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mogen, voor zoover dit bestaa,t uit binnen het 
Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken. 

Tot grondslag der berekening van het ver
mogen wordt genomen_ de toestand bij den aan
vang van het belastingjaar of voor hen, die 
zich in den loop van een belastingjaar binnen 
het Rijk metterwoon gevestigd hebben, de 
toestand van het vermogen op het tijdstip· van 
vestiging. ' 

4. Waar in de wet op de vermogensbelasting 
of_in deze wet gesproken wordt-van belasting
jaar, wordt daarmede voor de toepassing dezer 
wet bedoeld het tijdperk, aanvangende den 
lsten Mei en eindigende den 30sten April. 

5. Hij, die zich in den loop van het belasting
jaar binnen het Rijk metterwoon vestigt, is 
voor dit geheele bela:stingjaar belastingplichtig. 

De personen, die, na 31 December 1915 en 
v66r 1 Mei 1918 het Rijk metterwoon verlaten 
hebbende, zich v66r 1 Mei 1921 in het Rijk 
vestigen, worden geacht het Rijk niet te hebben 
verlaten. Te hunnen aanzien gelden de 
volgende bepalingen : 

Hij, die zich in den loop van het belasting
jaar, aanvangende den lsten Mei 1917, binnen 
het Rijk metterwoon vestigt, is voor dat ge
heele belastingjaar, en indien hij over het vociraf
gaande belastingjaar niet belastingplichtig is ge
weest, · voor het dubbele bedrag belasting
plichtig. 

Hij, die zich in den loop van het belasting
jaar, aanvangende den lsten Mei 1918, binnen 
het Rijk.metterwoon vestigt, ·is voor dat ge
heele belastingjaar en, indien hij over een der 
beide voorafga~nde of over de beide vooraf
gaande belastingjaren niet belastingplichtig is 
gewee~t, voor het dubbele,. onderscheidenlijk 
het drievoudige bedrag belastingplichtig. 

Hij, die zich na den 30sten April 1919 binnen 
het Rijk metterwoon vestigt, is voor het be
lastingjaar der vermogensbelasting, waarin 
die vestiging plaats heeft, belastingplichtig : 

voor het enkelvoudige bedrag, indien hij 
over. twee der in het eerste lid van artikel 1 
genoemde belastingjaren belastingplichtig is 
geweest; · 

voor het dubbele bedrag indien hij over 
een dier belastingjaren belastingplichtig is 
geweest; 

voor het drievoudige bedrag, indien hij over 
geen dier belastingjaren belastingplichtig is 
geweest. 

6. Alie zaken, welke geldswaarde hebben, 
- vruchtgebruik en het recht op eene ingegane 
lijfrente daaronder begrepen -, komen als 
vermogen in aanmerking. 

Met fide1-commis bezwaarde eigendom wordt. 
alls volle eigendom beschouwd. Het wettelijk. 
vruchtgenot en het recht van gebruik worden. 
met vruchtgebruik gelijk gesteld. 

7. Onder vermogen worden niet begrepen :· 
a. meubelen, kleederen, levensmiddelen,_ 

voorwerpen van kunst of wetenschap, goud
en _zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, geen 
handelsvoorraad zijnde en niet dienende voor
de uitoefening. van eenig beroep of bedrijf ; 

b. polissen van nog loopende levensverzeke- . 
ringen; 

c. het recht op pensioenen, welke krachtens .. 
wet of verordening zijn toegekend of door
particuliere werkgevers ter zake van verrichten _ 
arbeid verschuldigd zijn ; 

d. het recht _op lijfrenten, voor zoover deze-
gezamenlijk niet meer bedragen dan / 1200 per
jaar, indien dat recht verkregen is door betaling · 
V(\n een gelijk blijvende premie gedurende ten 
minste 10 jaren, mits de genieter der lijfrente
niet bovendien een belastbaar vermogen van 
f 16,000 of meer bezit; 

e. nog niet vorderbare termijnen van renten, . 
~an uitkeeringen, van 15ezoldigingen en van 

· andere inkomsten; alsmede nog niet ingeoogste • 
vruchten, die tenminste eenmaa] in drie jaar 
worden ingeoogst. 

8. Voor de regeling der belasting wordt de
waarde van het vermogen bepaald als volgt : .. 

]e. voor het in vollen eigendom hezeten. 
, vermogen: 

A. Onroerende zaken worden geschat naar -
de verkoopwaarde ; bij twijfel omtrent de ver- .. 
koopwaarde wordt deze afgeleid uit die van 
eigendommen, goederen of rechten, welke -
daarmee, wat soort en omstandigheden betreft,_ 
overeenkomen. 

B. Hypothecaire vorderingen worden ge
, schat op het bedrag van het kapitaal. 

Indien de schuldvordering of de betaling der·· 
rente niet voldoende verzekerd is, wordt de-
waarde begroot. 

0. Effecten worden geschat op hunne gelds
waarde naar de laatst uitgegeven prijscourant,. 
bedoeld in artikel 23 der Successiewet, en zoo 
zij daarop niet bekend staan, naar de ]aatst . 
bekende gegevens. 

D. Van lijfrenten of andere periodieke uit
keeringen in geld, van het !even van een persoon 
afhankelijk, op het jaarlijksch bedrag, ver
menigvuldigd met de getallen, naar de volgende., 
berekening : 

wanneer degene, gedurende wiens !even de" 
uitkeering moet plaats hebben: 

twintig jaren oud is of minder, met 20 
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boven de 20 tot 30 jaren oud is, met 19 
30. 40 ,, ,, 17 
40 50 

" " 
15 

,, 50 55 13 
55 60 11 
60 65 ,, " 

9 
65 .70 ,, ,, 8 
70 75 

" " 
6 

75 80 
" 

,, 5 
,, 80 85 

" " 3 
,, 85 

" 
,, 2 

Inclien eene uitkeering in geld voor een be
paalden tijd is verschuldigd, wordt haar jaar
liJksch bedrag vermenigvuldigd met het aantal 
jaren, gedurende welke zij moet plaats hebben, 
doch iedere gulden berekend tegen d·e navol
gende waarde : 

Uitkeering besproken aan : 
~ i::i aa§ §o , .. : ~...!i~ • ~ ~ ~:~ -5 .s rd 

§~~ 
.. .. f< ,..., r.o A A 

"'"' dc30 -Add 
i::::;:~•r, ... >..::::: ~•r-1 p,..C 8--d~ ~~~ §re A ~0 AID ~§a 0 .,.., 

~~§ ~ o,-d 
.11~> 

.,.., 0 
Ill i:: b,QO 

'""' ~ §:; 
""" ] s.s.g 

~~ P-<-c, ... o, o, d 
1, ....... . ..., ~ ,--4 

Het 1 c vijftal j aren 0.92 0.90 0.82 0.92 
,, 2e " " 0.74 0.70 0.44 0.76 

" 
3e 

" " 
0.58 0.50 0.20 0_.62 

" 
4e 

" " 
0.46 0.34 0.04 0.51 

.D 
5e 0.36 0.22 0.02 0.42 

~ volge;de j~;en 0.15 0.06 0.00 0.24 

Het belastbaar kapitaal naar deze berekening 
verkregen, kan, ingeval de uitkeering is ver
.schuldigd aan een persoon en bij diens dood 
vervalt, niet hooger zijn dan dat, hetwelk ver
kregen zou zijn, wanneer de uitk\'ering van zijn. 
!even afhankelijk ware gesteld. 

De waarde van eene uitkeering, die niet 
vervalt bij den dood van den genieter, wordt 

.gelijk gesteld met die verschuldigd aa:ri een 

.zedelijk lichaam of instelling . van de doode 
hand. 

Voor uitkeeringen, verschuldigd aan zede
_lijke lichamen of instellingen van de doode 
.hand voor bepaalden tijd, kan het belastbaar 
kapitaal niet hooger zijn clan het vijf en twin
·tigvoud van haar jaarlijksch bedrag. 

Voor uitkeeringen, verschuldigd aan zede
.lijke lichamen of instellingen van de doode 
.hand voor onbepaalden tijd, wordt het vijf en 
twintigvoud der jaarlijksche uitkeering ge
nomen. 
i:;.,. Van alle lijfrenten en periodieke uitkeeringen, 
.hiervoor niet gimoemd, wordt de waarde ·naar 

den rentevoet van vier ten honderd door· den 
aangever begroot. 

E. ·Alie overige zaken worden geschat naar 
hare geldswaarde, in verpand met hare beste m , 
ming, voor zoover deze op de waarde invloed 
heeft. 

2°. voor het in vruchtgeb~ik bezeten' ver
mogen: 

op het overeenkomstig de bepalingen onder 
nommer I letter D. tot kapitaal gebrachte be
drag cler jaarlijksche inkomsten naar den maat
staf van vier ten honderd der overeenkomstig 
nommer 1 te bepalen kapitaalswaarde op het 
tijdstip in het derde lid van artikel 3 genoemd. 

3°. voor hetgeen onder den last van vrucht
gebruik wordt bezeten : 

op de overeenkomstig nommer 1 te bepalen 
waarde van den vollen eigendom na aftrek 'van 
de waarde, welke op het in het derde lid van 
artikel 3 genoemde tijdstip aan het vrucht
gebruik volgens de bepalingen van nommer 2 
moet worden toegekend . 

Met elkander opvolgende vruchtgebruiken 
wordt bij de waardebepaling van den daar- · 
mede bezwaarden eigendom rekening gehou
den. 

9. , Het . vermogen, overeenkomstig de be
palirigen dezer wet bereke:nd, wordt voor de 
belastingplichtigen, in het derde lid van ar
tjkel 1 onder nommer 1 en in het tweede lid 
van artikel 5 genoemd, verminderd met de oon
tante waarde van de schulden ten laste van 
den belastingplichtige. 

Wettelijk versohuldigde lijfrenten, pensioe
nen, geveetigde of altijddurende renten, daar
onder begrepen verschu.ldigde verstrekkingen 
van levensonderhoud, huisvesting of andere 
zaken worden in mindering gebracht voor het 
kapitaalsbedrag, berekend overeenkomstig het 
vorige artikel. 

Wegens premien voor levensverzekering ·of 
voor pensioen, wegens onverschu.ldigde uitkee
ringen en wegens ui:tgaven voor onderhoud 
en opvoeding van kinderen wordt niets in 
mindering gebracht. 

10. Indien de waarde van het vermogen; 
overeenkomstig de vorige artikelen bepaald, 
niet meer bedraagt clan f 50,000, is geen be
lasting verschuldigd. 

Indien die waarde meer bedraagt clan f 50,000. 
wordt de verschuldigde belasting over geheele 

· bedragen van f 1000 berekend, als is. aange
wezen op de volgende tabel. 

Percentage voor. het gedeelte van het ver
mogen, clat bedraagt : 
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t 50,000, 
100,000, 
150,000, 
200,090, 
300,000, 
400,000, 
500,000, 
750,000, 

,, 1,000,000, 
,, 1,500,000; 

. ,, 2,000,000, 
,, 3,000,000, 

" "' "' s " 
.p 

100,000, 0,075p0t. 
150,000, 0,15 
200,000, 0,225 ,, 
300,000, 0,3· 
400,000, 0,375 ,, 
500,000. 0,45 . 
750,000, 0,525 -~ " 

~ 1,000,000, 9,6 
,z ,, 1,500,000, 0,65 
.g ,, 2,000,000, 0,7 

,, 3,000,000; o,8 
,, 4,000,000, 0,9 

Voorts wordt voor elke volgende reeks van 
/ 1,000,000 of een deel daarvan 0,1 pOt. meer 
geheven dan het voor cle onmiddellijk daaraan 
voorafgaande reeks ,van f 1,000,000 verschul
digde percentage. · 

De belasting zal niet meer kunnen bedragen 
dan twee ten honderd van het vermogen. · 

11. De buiten-het Rijk wonende of gevestigde 
belastingplichtigen warden aangeslagen door 
cen. door Onzen Minister van Financien aan 
te wijzen inspecteur der registratie. 

De belastingplichtige, die zich na 30 April 
1919 in het Rijk vestigt, wordt aangeslagen in 
de gemeente, waar hij zich gevestigd heeft. 
Hij is verplicht binnen twee maanden na zijne 
vestiging aangifte te doen van zijn vermogen. 

12. Het biljet, strekkende tot aangifte van 
het vermogen, wordt ingericht volgens een 
door Ons vastgesteld formulier. 

13. Het vierde lid van artikel 21 der w~t op 
de vermogensbelasting is niet toepasselijk. 

14. Ontheffing wegens het metterwoon ver
laten van het Rijk of wegens het eindigen van 
een vruchtgebruik wordt niet verleend. 

Indien bij het eindigen van het vruchtgeb~ik 
wordt aangetoond, dat de belasting, wegens 
het vruchtgebruik verschuldigd, meer bedraagt 
dan het door den vruchtgebruiker sedert 
1 Mei 1916 genoten voordeel, wordt dit meer
dere vergoed door hen, . die door het eindigen 
van het vruchtgebruik tot het genot komen. 

15. De aanslag in de belasting is invorder
baar in vier driemaandelijksche termijnen, 
waarvan de eerste vervalt op den laatsten dag 
van de derde maand, volgende op die, waarin 
de uitnoodiging tot betaling is verzonden. 

Bij over_lijden of bij woonplaatsverlegging naar 
buiten het Rijk is de aanslag of het nog onbe
taalde gedeelte daarvan dadelijk geheel · in
vord.erliaar. · 

16. De in een naderen aanslag te begrijpen 
belasting wordt met het viervoud van haar be
drag verhoogd. 

1916. 

17. De Raad van beroep voor de directe be
lastingen is bevoegd te bepalen, dat de bij het 
vorig artikel bedoelde verhooging niet verschul
digd zal zijn, indien en voor zoover de aanslag 
in deze belasting te laag is geweest of achter
wege is gebleven ten gevolge van eene te !age . 
schatting van den aangever, en de Raad tot 
de overtuiging komt, dat die schatting te goeder 
trouw heeft plaats gehad . 

Toepassing van het eerste lid kan door den 
aangeslagerie binnen twee maanden na de dag
teekening van de uitnoodiging tot betaling 
schriftelijk worden verzocht. Het verzoek
s'chrift wordt als een beroepschrift behandeld. 

18. Zoodra een aanslag tot navordering·on
herroepelijk vaststaat, wordt hij van wege 
Onzen Minister van Financien in de Staatscou
rant openbaar gemaakt door aanduiding van 
naam, voornamen en woonplaats van den be
lastingplichtige en van het bedrag van den 
naderen aanslag. 

Het eerste lid blijft buiten toepassing, indien 
de Raad van beroep bij zijne uitspraak ver
meldt, dat de nadere aanslag uitsluitend is 

. gegrond op eene te lage schatting en dat de 
Raad tot de overtuiging is gekomen, dat die 
schatting te goeder trouw heeft plaats gehad. 
, Wij hehouden Ons voor, op grand van 
dwaling of verschoonbaar verzuim te bepalen, 
dat de in het eerste lid bedoelde openbaar
making achterwege zal blijven .. 

19. Artikel 48 der wet. op de vermogensbe
lasting blijft buiten toepassing. 

20. De belasting is verhaalbaar op de goe
deren, welke de aangeslagene in vruchtgebruik 
of in fidei-commis bezit, zoomede op die, door 
zijne-vrouw in vruchtgebruikof in fidei-commis 
bezeten, indien haar vermogen voor de regeling 
der belasting geacht is· met dat van den aan
geslagene een geheel uit te maken. 

21. Hij, die goederen in fidei-commis bezit, is 
bevoegd voor. de voldoening der belasting, 
welke wegens die goederen verschuldigd is, een 
gedeelte dier goecieren tot het beloop van het 
verschuidigde te bezwaren of te verkoopen, 
zonder te dier zake tot eenige vergoeding aan 
_den verwachter verplicht te zijn., 

Het bedrag, van de in het eerste lid bedoelde · 
belasting · wordt bepaald naar evenredigheid 
van de waarde van het in fide,:commis bezeten 
vermogen tot de waarde · van het geheele 
vermogen. 

22. Hij, die goederen in blooten eigentlom 
bezit, is bevoegtl te vorderen, dat de belasting, 
welke door hem wegens tleze goetlereh ver- : 
schultligd is, wortlt betaaltl uit de met vrucht-

:l8 
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gcbruik bezwaarde zaken, tenzij de :vrucht
gebruiker mocht verkiezen het bedrag voor te 
schieten, in welk geval het voorgeschotene bij 
het einde van het vruchtgebruik zonder rente 
kan worden teruggevorderd. 

Het tweede lid van het' vorig artikel vindt 
overeenkomst1ge toepassing. 

23. De belasting, verschuldigd door niet 
binnen het Rijk wonende of gevestigde belas
tfagplichtigen is verhaalbaar op de onroerende 
zaken, welke hun belastingplichtig vermogen 
uitmaken, ook indien deze zaken na 1 Mei 1916 
zijn vervreemd. 's Rijks schatkist heeft voor 
dit verhaal een voorrecht, dat onmiddellijk 

: dering aangewezen personen, belast de amb-
tenaren der registra tie. · 

-29. Voor de toepassfag van de bepalingen 
der Kieswet wordt de verdedigingsbelasting I 
niet als een directe belasting aangemerkt. 

30. Deze wet wordt geacht met ingang van 
1 Mei 1916 in werking te zijn getreden. 

Lasten en bevelen, .enz. 
Gegeven te Katwijk, den 18den Augustus 

1916. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financil!n, ANT. VAN GrJN. 
(Uitgeg. 30 -Aug. 1916.) 

rang neemt na alle bij het in werking treden 18 Augustus 1916. WET, tot ll:effing van eene 
dezer wet bestaande voorrechten of hypotheken buitengewone belasting ter gedeeltelijke 
en dat bij overdracht der zaak nict verloren bestrijding der kosten van den oorlogs-
gaat. toestand. S. 412. 

24. De belasting, die drie jaar na de clagtee- Bijl. Hand. 2° Kamer 1915/16, n•. 313, 1, 
kening van de uitnoodiging tot betaling of 4-7, 313, 16-46. 
na de laatstbeteekende akte van vervolging Hand. id. 1915/16, bladz. 2135-2153, 2260-
niet is ingevorderd, is vei.-jaard. De tijd, ge- 2281, 2283-2306, 2308-2328, 2830-2335. 
durende welken de aangeslagene zich metter- Hand. 1• Kamer 1915/16, bladz. 490, 491, 
woon buiten het Rijk bevindt, telt voor de 529-532, 536-545, 548-550. 
verjaring niet mede. WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te ~eten , 

25. Indien tengevolge van een krachtens Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
deze wet ingediende aangifte of van de. door of dat het noodig is buitengewone belastingen te 
vanwege den aangever vrijwillig verstrekte in-_ heffen ter gedeeltelijke bestrijding der kosten 
lichtingen de belasting wordt geheven over een van den oorlogstoestand; 
grooter vcrmogen dan voor den aanslag in de Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
vermogensbelasting is in aanmerking genomen, Art. 1. Onder den naam van ,,Verdedigings-
zal op grond van dit verschil geene navordering belasting II" wordt over de belastingjaren der 
van vermogensbelasting plaats hebben. inkomstenbelasting 1916/17, 1917 /18 en 1918/19 

Evenmin zal naar aanleiding van dit verschil eene directe belasting geheven waaraan onder1 

inkomstenbelasting kunnen worden nagevor- worpen zijn de belastingplichtigen, genoemd 
derd. onder letter a van artikel 1 der Wet op de In-

26. Hij, die eene aangifte van vermogen voor komstenbelasting 1914. 
zich zelven of vocir een antler opzettelijk on- Tot grondslae voor de heffing strekt het 
juist of onvolledig doet, wordt, indien daaruit volgens de bepalinge:µ der Wet op de Inkom
nadeel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft stenbelasting 1914 vastgestelde zuiver inkomen, 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes verminderd overeenkomstig artikel 38 dier wet. 
niaanden. 2. De personen die na 31 December 1915 en 

De bep~ling van het eerste lid blijft buiten v66r 1 Mei 1918 het Rijk metterwoon verlaten 
toepassing, indien de aangever, zoolang het hebbende, zich v66r 1 Mei 1921 in het Rijk. 
openbaar ministerie niet is verwittigd, uit vestigen worden geacht het Rijk niet te hebben 
eigen beweging alsnog eene juiste en volledige verlaten. Te hunnen aanzien gelden de vol-
aangifte doet, mits: gentle bepalingen :· 

hetzij de aanslag nog niet is vastgesteld en ·Hij, die zich in den loop van het belasting-
de aangever niet tot het geven van nadere in- jaar, aanvangende den lsten Mei 1917, binnen 
lichtingen is uitgenoodigd ; het Rijk metterwoon vestigt, is voor dat ge-

hetzij de aanslag te laag is vastgesteld. heele belastingjaar, en indien hij over het voor-
27. De feiten, welke volgens deze wet. straf. afgaande belastingjaar niet belastingplichtig 

baar zijn, worden beschouwd als misdrijven. , is geweest,' voor het dubbele bedrag belasting-
28. Met het opsporen van overtredingen dezer I plichtig. , 

wet zijn, behalve de bij artikel 8, onder 1 °. tot en Hij, die zich in den loop van het belastingjaar. 
met 4°. en 6°., van het Wetboek van Strafvor- aanvangende den lsten Mei 1918, binnen het 
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Rijk metterwoon vestigt, is voor dat geheele 
.belastingjaar, en, indien hij over een der beide 
voorafgaande of over de beide voorafgaande 
belastingjaren niet belastingplichtig is geweest, 
voor het dubbele, onderscheidenlijk. bet drie
voudige bedrag, belastingplichtig. 

Hij, die zich na den 30sten April 1919 binnen 
het Rijk metterwoon vestigt is over bet belas
tingj aar der inkomstenbelasting waarin die 
vestiging plaats heeft, belastingplichtig : 

voor het enkelvoudige bedrag, indien hij 
over twee der belastingjaren 1916/17, 1917 /18 
en 1918/19 belastingplichtig is geweest; 

voor bet dubbele bedrag, indien hij over een 
dier belastingjaren belastingplichtig is geweest ; 

voor het drievoudige· bedrag, indien hij over 
geen dier belastingj aren belastingplichtig. is 
geweest. 

3. De· belasting wordt geheven volgens het 
onderstaand tarief : 
Belastbare som. Belasting. 
f 1200 of meer, doch minder dan / 1250. f 3.-
,, 1250 ,, ,, ,, 1300. 3.25. 
,, 1300 ,, ,, ,, 1350. 3.50 
,, 1350,, 1400. 3.75 
,, 1400,, 1450. 4.~ 
,, 1450,, 1500_ 4.50 

1500 ,, 1550. ,, 5.-
,, 1550 ,, 1600. ,, 5.50 

Is de belastbare som / 1600 of meer, doch 
minder dan / 2000, dan is verschuldigd / 6 
benevens / 0.75· voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van / 1600 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som / 2000 of meer, doch 
minder dan / 4000, dan is verschuldigd / 9 
benevens / 1.20 voor. elk geheel bedrag van 

. f 100 waarmede.zij de som van f 20.00 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som / 4000 of meer, doch 
minder dan / 10,000, dan is verschuldigd / 33 
benevens / 1.50 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmedff zij .de soni van / 4000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som / 10,000. of meer,, doch 
minder dan / 15,000, dan is verschuldigd / 123 
benevens / 1.80 voor. elk geheel bedrag van 
/ 100 waarmede zij de som van/ 10,000 te haven 
gaat. 

Is de belastbare som / 15,000 of meer, dooh 
minder dan / 20,000, dan is verschuldigd / .213 
benevens / 2.20 voor elk geheel bedrag van 
/ 100 waarmede zij de som vanf'l5,000 te boven 
gaat. 

Is de beiastbare som /' 20,000 of meer, <loch 
minder dan / 25,000,.dan is verschuldigd / 323 

benevens / 2.50 voor elk geheel bedrag .van 
f 100 wjLarmede zij de som van / 20,000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 25,000 of meer, doch 
minder dan / 30,000, dan is verschuldigd / .448 
benevehs / 2.80 voor elk geheel bedrag van 
/ 100 waarmede zij de som van/ 25,000 te boven 
gaat. ' · 

Is de belastbare som / 30,000 of meer, doch 
minder dan / 35,000, dan is verschuldigd / 588 
benevens / 3.30 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmede zij de ·som van / 30,000 te boven 
gaat. . 

Is de belastbare som / 35,000 of m.eer, doch 
minder dan / 40,000, dan is verschuldigd / 753 
benevens / 4 voor elk geheel bedrag van / 100 
waarmede zij de som ·van / 35,000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som / 40,000 of meer, doch 
minder dan / 45,000, dan is verschuldigd / 953 
benevens / 4. 70 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmede zij de som van / 40,000 te boven 

'gaat. 
Is de belastbare som f 45,000 of· me!)r, doch, 

minder dan / 50,000, dan is verschuldigd / 1188 
benevens f 5.40 voor· elk geheel bedrag van 
f 100 waarmede zij de.som van/ 45;000 te boven 
gaat. 

· Is de belastbare som / 50,000 of meer; cloch 
minder dan / 60,000, dan is verschuldigd /1458 
benevens f 6.10 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmecle zi} de som van/ 50,000 te boven, 
gaat. 

Is de belastbare som / 60,000 .of meer, doch 
minder dan / 70,000, dan is verschuldigd / 2068' 
benevens / 6.80 voor elk geheel bedrag van 
f 100 waarmede zij de som van / 60;000 te boven 
gaat_ 

· Is de belastbare som / 70,000 of meer, docl)., 
minder dan / 85,000; dan is verschuldigd / 2748 
benevens / 7.50 voor elk geheel bedrag van 
/ 100 waarmede zij de som van / 70,000 te 
boven gaa.t. 

Is de belastbare ·som / 85,000 of meer, clan 
is· verschulcligd f 3873 benevens f 8 · voor elk 
geheel bedrag van / 100 waarmede zij cle som 
van'/ 85;000 te boven gaat. 

4: De aanslag word t· vastgesteld door clen 
inspecteur . der directe belastingen in · wiens 
dienstkring de gemeente van aanslag voor de 
inkomstenbelasting is gelegen. 

5. Indien uit een onherroepelijk geworclen 
uitspraak op een bezwaar- of beroepschrift 
in zake de inkomstenbelasting of uit eene be_ 
schikking, genomen naar aanleiding van artikel 
109, eerste lid, der Wet op cle Inkomstenbe-

28". 
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lasting 1914 blijkt, dat een aanslag in de ver
dedigingsbelasting II tot een te hoog, bedrag 
is opgelegd, wordt die aanslag door den in
specteur ambtshalve verminderd. 

6. Indien ingevolge het bepaalde bij de ar
tikelen 94 tot en met 97 der Wet op de Oor
logswinstbelasting 1916 de .belastbare som 
bedoeld in artikel 1, tweede lid, en artikel 2, 
wordt verminderd of vermeerderd, wordt ook 
de aanslag in de verdedigingsbelasting II dien
overeenkomstig door den inspecteur vastge
steld of ambtshalve verminderd of vermeerderd. 

De vermeerdering volgens het vorige lid 
wordt als een aanslag beschouwd.' 

7. Indien · een aanslag tot navordering van 
inkomstenbelasting onherroepelijk vaststaat, 
wordt mede de te weinig geheven verdedigings
belasting II van den belastingplichtige of zijne 
erfgenamen nagevorderd. 

De vaststelling van aanslagen tot navordering 
is opgedragen aan den inspecteur der directe 
belastingen in wiens dienstkring de aanslag 
tot navordering van inkomstenbelasting is 
opgelegd. 

Da in een naderen aanslag te begrijpen be
lasting wordt met het tweevoud van haar be
drag verhoogd. 

Voor een aanslag tot navordering van. be
lasting, .die na overlijden van den belasting
plichtige wordt·vastgesteld, zijn de erfgenamen 
niet verder aansprakelijk dan ieder tot het be
loop van zijn erfdeel, vermeerderd met het 
bedrag van hetgeen hem gelegateerd is. 

8. De raad _van. beroep voor de directe be
lastingen is bevoegd te bepalen, dat de bij 
artikel 7, derde lid, .bedoelde verhooging niet 
verschuldigd zal zijn, indien en voor.zoover de 
aanslag in de inkomstenbelasting te laag is 
geweest of achterwege is gebleven ten gevolge 
van eene te lage schatting van den aangever, 
en de raad tot de overtuiging komt, dat die 
schatting te goeder trouw heeft plaats gehad. 

Toepassing van het eerste lid kan door den 
aangeslagene binnen twee maanden ria de dag
teekening van het aanslagbiljet schriftelijk 
worden verzocht. Het verzoekschrift wordt 
als een beroepschrift behandeld. De artike
len 111 en 112 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 zijn daarop van toepassing. 

9. Iedere vastgestelde aanslag tot navorde
ring wordt vanwege Onzen Minister van Fi
nancien in de Staatscourant openbaar gemaakt 
do'or aanduiding van naam, voornamen en 
woonplaats van den belastingplichtige en van 
het bedrag van: den naderen aanslag. 

10. Wij beholuden Ons voor, op grond van 

dwaling of verschoonbaar verzuim, 
schelding te verleenen van de verhooging, 
genoemd in artikel 7, derde lid, en te bepalen, 
dat de in artikel 9 bedoelde openbaarmaking 
achterwege zal blijven. 
• 11. Gebleken abuizen in de berekening van 

aanslagen of van verminderingeu van aanslagen 
wordendoor den inspecteur ambtshalve hersteld. 

12. Voor de belastingjaren 1917/1918 en 
1918/1919 wordt het eerste lid van artikel 117 
der Wet op de Inkomstenhelasting 1914 gelezen 
als volgt: 

Hij die eene _aangifte,.als bedoeld bij Hoofd
stuk VIII, voor zich" zelven of voor een ander, 
opzettelijk onjuist of. onvolledig" doet, wordt, 
indien daaruit nadeel voor het Rijk kan ont
staan, gestraft met geva.ngenisstraf van ten 
hoogste zes maanden. 

13. De aanslagbiljetten worden in gesloten 
mslag uitgereikt. 

Aanslagbiljetten, die bij de betaling in ge
sloten omslag worden aangebode1i, worden, 
na afschrijving cfer betaalde som, op dezelfde 
wijze teruggegeven. 

14. De belasting wordt ingevorderd volgens 
de bepalingen. geldende voor de invordering 
der inkomstenbelasting. 

15. Voor de toepassing van de bepalingen 
der Kieswet wordt de Verdedigingsbelasting II 
niet als eene directe belasting aangemerkt. 

16. 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 
geregistreerd. 

17. Deze wet wordt geacht met 1 Mei 1916 
in werking te zijn getreden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Katwijk, den 18den Augustus 

1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1916.) 

.18 Augustus 1916. BESLUIT, tot nadere uit
breiding van den landstorm, enz. S. 413. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen lVIinister 
van Oor!og- van 1_6 Augustus 1916, Kabinet, 
Litt. X115 ; 

Gezien de wet van -31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 345), gewijzigd bij de wet van 29 Juli 1916 
(Staatsblad no. 361) 

Hebben goedgevonden ~n verstaan: 
1°. Behoudens het bepaalde ·onder 2°. 

behooren van 1 September 1916 a£ ook tot 
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den landstorm - voor zoover z\j alsdan niet 
reeds daartoe behooren :-- de personen, bedoeld 
m. art. 1 der genoemde wet van 31 Juli 1915, 
die zijn geboren in 1889. 

2°. Degenen der onder 1°. bedoelde personen, 
die vrijwilligen · dienst bij de zeemacht, bij, het 
leger hier te lande, bij de gouvernementsmarine 
in Nederlandsch-Indie of bij de kolonial~ troepen 
hebben vervuld en ·op 1 September 1916 niet 
zijn gevestigd,binnen het Rijk, in het Duitsche 
Rijk of in het Koninkrijk Belgie, komen eerst 
tot den laiidstorm te behooren op den <lag, 
volgende op <lien, waarop zij zich aldaar mochten 
vestigen. 

3°. Bij de inschrijving voor den landstorm 
van de ·onder 1 °. en 2°. bedoelde personen kan 
warden afgeweken van de bepalingen van het 
Landstorm-Besluit, voor zoover <lit door Oµzen 
Minister van Oorlog wordt bepaald. 

Onze Minis~er , van Oorlog is belast met de 
uitvoering van <lit besluit; dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst. 

Katwijk, den 18den Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 

(Uitgeg. 21 Aug. 1916.) 

19 Augustus 1916. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
(Beschikbaarstelling van levensmiddelen.) 
s. 414. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoe'gd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, verhoogd met f 20,000,000. 

19 Augustus 1916. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. 
(Verschillende posten wegens crisis-uit
ga ven.) S. 415. 

Bij deze wet warden eenige artikelen inge-
voegd. · 

Tengevolge hiervan word t · verhoogd het 
totaal der IIde afdeeling met f 65,000 ; 

dat der IIIde afdeeling rriet f 36,000 en 
dat der IV de afdeeling met f 21,600,000; · 
terwijl het eindcijfer van bet tiende hoofq-

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1916 wordt verhoogd met f 21. 701,000. 

19 Augustus ·1916. WET, tot vaststelling van 
bepalingen in het belang van de volks
voeding en van eene doelmatige distri
butie van goederen. S. 416. 

Bijl. Ha1id. 2• Kame,· 1915/16, ,n°. 420, 1-12. 
Hand. id. bladz. 2575-2610, ·2612-2639. . 
Hand. l• Kamer 1915/16, bladz. 527-529, 

545-547, 551-560, 569'--584. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ..... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone om
, standigheden bepalingen dienen te ;orden vast
gesteld in het belang van de volksvoeding en 
van eene doelmatige distributie van goederen ; 

Zoo is het, dat '\Vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel draagt zooveel mogelijk 
zorg, dat van de levensmiddelen, grondstoffen 
van levensmiddelen, brandstoffen en huishou-. 
delijke artikelen, door hem aan te wijzen, eene 
voldoende hoeveelheid verkrijgbaar is voor alle 
gemeentebesturen, die van behoefte daaraan 
tijdig aan genoemden Minister hebben doen 
blijken. 

2. De gcmeentebesturen dragen zorg, dat 
van de goederen, ingevolge het eerste lid door ' 
Onzen genoemden Minister aangewezen en ter 
beschikking gesteld, steeds voldoende hoeveel
heden in de gemeente aanwezig en verkrijg
baar zijn. 

2. Onze Minister yan Landbouw, Nijverheid 
en Handel stelt de prijzen ·vast, tegen welke 
de ingevolge artikel . 1 d'oor hem aangewezen 
goederen ten hoogste aan den verbruiker mogen 
warden te koop aangeboden of verkocht. 

3. 1. Ten laste van het Rijk wordt gebracht 
negen tienden van het bedrag van· het nadeelig 
verschil tusschen de inkoopsprijzen en de ver~ 
koopprijzen, die de gemeente betaalt en ont
vangt, der ingevolge artikel l door Onzen Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aangewezen goederen, voor zoover de inkoops
prijzen niet hooger zijn dan de door Onzen 
genoemden Minister vast te stellen bedragen. 

2. Ten laste van de gemeente wordt gebracht 
een tiende van het bedrag van het nadeelig 
verschil in het eerste lid. van dit artikel bedoeld, 
alsmede het bedrag, waarmede de inkoopsprijs 
het door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel vastgestelde bedrag te 
boven gaat. De uitgaven, welke krachtens 
deze wet ten laste der gemeente blijven, warden 
als verplichte uitgaven op de begrooting der 
_uitgaven van de ge~eente gebracht. 

4. De burgemeesters zijn verplicht : 
1°. hunne medewerking te verl~enen bij-alle 

door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid · 
en Handel ter zake van de volksvoeding en de 
voorziening met brandstoffen en huishoudelijke 
artikelen voorgeschreven maatregelen ; 
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20. aan Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel opgave te doen van de door 
het gem:eentebestuur ter zake van de volks
voeding· en de voorziening met brandstoffen en 
huishoudelijke artikelen getroffen maatregelen ; 

30_ aari Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en . Handel op de door dezen aan te 
wijzen tijdstippen opgave te doen van de in 
de . gemeente aanwezige· voorraden le:vens
middelen, grondstoffen van levensmiddelen, 
brandstoffen en huishoudelijke artikelen en van 
de hoeveelheden, welke alsnog benoodigd zijn. 

5. Ieder, die levensmiddelen, grondstoffen 
van levensmiddelen, brandstoffen of huishou
delijke artikelen anders dan voor gebruik door 
hem zelf of zijn gezin in voorraad heeft, is ver
plicht van hoeveelheid en aard dier goederen 
op de door Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel bekend te maken tijdstip
pen de door dezen verlangde opgaven naar 
waarlieid: te d·oen bij den burgemeester der ge

, meente, waar die goederen zich bevinden. 
6. 1. Door· Onzen Minister van Landbouw, 

Nijverhcid en Handel kan worden verboden 
levensmiddelen, grondstoffen van levensmid
delen en voedermiddelen voor dieren te ver
werken of als grondstoffen voor de bereiding 
van andere levensmiddelen of van voeder
middelen voor dieren te gebruiken, indien zij, 
naar zijn oordeel, in den oorspronkelijken · toe
stand · voor de voeding van mensch of dier 
noodig zijn. Ook kan door Onzen genoemden 
:Minister zoodanige verwerking of zoodanig ge
bruik worden geregeld. 

2. Eveneens kan door genoemden Minister 
de bereiding van levensmiddelen -of voeder
middelen voor dieren worden verboden of ge
regeld, indien, naar zijn oordeel, de grond
stoffen voor de berei~ing van andere levens
middelen of voedermiddelen voor ·dieren noodig 
zijn, en· kan door hem worden verboden -be
paalde levensmiddelen, grondstoffen van levens
mid delen of voedermiddelen voor dieren voor 
een ander dan eerr bepaald: doel te gebruiken. 

7. Door Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel kan in het algemeen of in 
bepaalde gedeelten des Lands ·het verbonwen 
van bij algemeenen maatregel van bestnnr aan 
te wijzen gewassen worden verboden, b_eperkt 
of niet dan voorwaardelijk worden toegestaan, 
indien n·aar zijn oordeel de verbouw van·· andere 
gewassen van meer belang voor de -voeding van 
mensch en dier is. 

8. 1. · Indien het belang eener doelmatige 
distributie van goederen in verband met be
perktheid vah voorraden of andere omstandig-

hede_n dit, naar zijn oord:eel, vordert, kan,Onze 
Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel 
bepalen, dat aflevering van bepaalde goederen 
slechts zal mogen geschieden overeenkomstig, 
eene door hem vast te stellcn di;tributieregeling. 

2. Hij, die goederen, waarvoor eene distri
butieregeling bestaat, aflevert of ontvangt, is• 
gehouden de verplichtingen na te !even, die hem 
volgens die distributieregeling zijn opgelegd. 
' 3. Onze .M:inister van Landbou,w, Nijverheid 
en Handel is bevoegd prijzen vast te stellen, 
waartegen goederen in den groothandel, in den 
tusschenhandel eri in· , het klein ten hoogste 
mogen warden te koop aangeboden of verkocht. 
, 4. De gemeentebesturen zijn bevoegd omtrent 

de distributie van goederen onder de goed
keuring van Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, bepalingen vast te stellen. 

9. 1. Ieder is verplicht .de opgaven, welke 
van hem in verband met de distributie van goe
deren bij schriftelijke vordering door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
of op diens last door deri burgemccster eener ge
meente warden verlangd, naarwaarheid te doen. 

2. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bevoegd alle goederen, waarom
trent ingevolge het eerste .lid van dit artikel of 
ingevolge artikel 5 opgaven .warden gevorderd, 
in bezit te nemen, overeenkomstig de hepalin
gen der we't van 3 Augustus 1914, Staatsblad 
n°. 351. Voor de schadeloosstelling worden 
bans op de Rijks schatkist afgegeven. 

10. -1. Hij, die nalaat een opgave te doen, 
als bedoeld bij artikel 5 dezer wet, wordt'ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie · 
duizend gulden. 

2. Hij, die in strijd met het bepaalde in 
artikel 5 opzettelijk een- onjuiste opgave doet, 
wordt gestraft met gevangenisstraf :van . ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes duizend gulden. 

3. · De goederen; met betrekking tot· welke 
het feit wordt gepleegd, kunnen, voor zoover 
zij den schuldige toebehooren, met hunne ver
pakking worden verbeurd verklaard. 

11. Overtreding van de verbodsbepalingen 
of de regelingen, bedoeld in de artikelen 6 en 7, 
wordt, gestraft met )109htenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zes 
duizend gulden. 

12. 1. Hij, die eenige verplichting, voorge
schreven bij eene distributieregeling als in 
artikel 8, eerste· lid, bedoeld, opzettelijk niet 
nakomt of die opzettelijk goederen te koop aan
biedt of verkoopt tegen hoogere prijzen, dan 
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,door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
,en Handel zijn toegelaten, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 
,geldboete van ten hoogste tien duizend gulden. 

2. Indien het niet-nakomen van zoodanige 
-verplichting of het te koop aanbieden of ver
koopen van goederen tegen hoogere prijzen, 
-dan door Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel zijn toegelaten, aan schuld 
is te wijten, wordt hechtenis van ten hoogste 
.een jaar of geldboete van ten hoogste' zes 
duizend gulden opgelegd. 

3. Goederen, door middel van het feit ver
,kregen, of 'waarmede of met be~rekking tot 
welke het feit is gepleegd, kunnen, voor zoo
ver zij den schuldige toebehooren, met hunne 
verpakking, worden verbeurd verklaard. · 

13. Overtreding van door de gemeentebe
sturen onder de goedkeuring van Onzen Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
va_stgestelde bepalingen, als in artikel 8, laatste 
lid, bedoeld, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste eene maand of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

Goederen, door middel van het strafbare ieit 
verkregen, of waarmede of met betrekking tot 
welke het feit is gepleegd, kurinen, voor zoover 
-zij den schuldige toebehooren, met hunne ver
pakking worden verbeurd verklaard. 

14. 1. Hij, die aan een schriftelijke vordering, 
.als bedoeld bij artikel 9, opzettelijk niet voldoet, 
-0f die op zoodanige vordering opzettelijk een 
onjuiste opgave doet, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
•geldboete van ten hoogste tien duizend gulden. 

2. Indien het niet-voldoen aan de vordering 
-0f het doen van een onjuiste opgave aan schuld 
is te wijten, wordt hechtenis van ten hoogste 
-zes maanden of geldboete van ten hoogste zes 
,d uizend gulden opgelegd. 

3. De goederen, met betrekking tot welke 
het feit is gepleegd, kunnen, voor zoover zij 
den schuldige toebehooren, met hunne ver
pakking worden verbeurd verklaard. 

15. 1. Hij, die opzettelijk niet voor gebruik 
van hem zelf of zijn gezin bestemde goederen 
laat bederven, vernielt, beschadigt, onbru.ik
baar maakt of wegmaakt, wordt, indien het be
lang der volksvoeding of der voorziening met 
brandstoffen of huishoudelijke artikelen of de 
goede werking eener distributieregeling, als 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, daardoor is 
of kan worden geschaad, gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste twee jaar of geldboete 
van ten hoogste zes duizend gulden. 

2. Hij, aan ,,,iens sehuld te wijten is, dat 

goederen, als in het voorgaande lid bedoeld, 
bederven of worded vernield, beschadigd, on
bruikbaar gemaakt of weggemaakt, wordt, in
dien het belang der volksvoeding of der voor
ziening met brandstoffen of huishoudelijke ar
tikelen of de goede werking eener distributie
regeling, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
daardoor' is of kan worden geschaad, g~straft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie duizend gulden. 

16. Hij, die opzettelijk maatregelen, door of 
vanwege Onzen Minister van Landbouw, Nij
verhcid en Handel, of het bestuur of den bur
gemeester eener gemeente genomen in het be
Jang der distributie van goederen, belet, be
lemmert of verijdelt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaar of 
geldboete van ten hoogste zes duizend gulden. 

17. De vaststelling van prijzen overeenkom
stig artikel 2, de aanduiding der opgaven, ver
langd kraehtens artikel 5, de verbodsbepalirigen 
en regelingen, bedoeld in de artikelen 6 en 7, 
de dhtributieregelingen, bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, alsmede de vaststelling van prijzen 
overeenkomstig artikel 8, derde lid, zijn eerst 
van kracht na hare bekendmaking in de Neder
landsche Staatscourant. 

De bepalingen, vastgesteld overeenkomstig 
artikel 8, laatste lid, zijn eerst van kraeht na 
hare afkondiging op de door de plaatselijke 
verordening, bedoeld in artikel 172 der Ge
meentewet, voorgeschreven wijze. 

18. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
warden beschouwd als misdrijven, met uit
zondering van die, strafbaar gesteld bij de 
artikelen 10, eerste lid, en 11, welke als 
overtredingen warden aangemerkt. 

19. Met het opsporcn van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij ar
tikel 8 . van het Wetboek van Strafvordering -- -
aangewezen personen, belast de marechaussee, 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
de ambtenaren met de in- en uitklaring belast, 
de ambtenaren, beklecd met militair gezag, 
aangewezen krachtens a:ctikel 7 van de "\Vet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), alsmede 
alle andere: ambtenaren, daartoe aangewezen 
door Onzen Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel. 

20. 1. De ambtenaren in het voorgaand 
artikel bedoeld, zijn te alien tijde bevoegd om 
in beslag te nemen zoomede om ter inbeslag
neming de uitlevering te vorderen van' alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen, of welker v,erbeurdver-
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klaring, vernietiging of onbruikbaarmaking 
kan worden bevolen, alsmede o~ inzage te 
vorderen van alle . besoheiden, op zulke voor
werpen betrekking hebbende. 

2. Zij zijn te alien tijde bevoegd ter inbeslag
neming elke plaats te betreden. 

3. Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver
sehaffen zij zioh dien, desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

4. Is de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene woning toegankelijk, dan treden 
zij deze tegen den wil des bewoners niet binnen 
dan op bijzonderen schrift~lijken last van den 
burgemeester, of iri tegenwoordigheid hetzij 
van dien burgemeeste,, hetzij ,van den kanton
reohter, hetzij van een com:missaris van politie. 

5. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twfutig uren aan den ingezetene 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. · 

21. 1. Deze wet treedt iq working met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

2. Zij kan worden aangehaalcl a!s ,,Distri
butiewet 1916". 

22. Zoodra de tege;nvoordige buitengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal eeq voorstel van 
wet worden geclaan, waarbij de intrekldng van 
deze wet zoomede,.de· overgang ·tot den nor
malen toestand warden geregekl. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage·, den · 19clen Au

gustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Min .. van Landbouw, Ni,jverheid en Handel, 
POSTRUMA. 

De .ilfin. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De 111inister ran Justitie, B. ORT.· 

(Uitgeg. 23 Aug. 1916.) 

19 Augustus 1916. BESLUIT, houdende be
palingen omtreqt vrijdom van den aooijns 

· voor wijn, die gebezigd wordt om daaruit 
1 azijn te vervaarcligen, en omtrent .den 

maatstaf voor de heffing va11 azijnaocijns, 
bij het bezigen van wijn als grondstof voor 
de azijnbereiding. S. 417. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de vom:dra,oht van Onzen ,Minister van 

Finanoien van den 27sten Juli 1916, n°. 136, 
Acoijnzen; 

Den Ra.ad van State gehoord.. ( ad vies van den 
Sstei, Augustu0 1916, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van den l 7den Augustus. 
1916, n°. 65, Accijnzen; 

Gezien artikel 7 der wet van 22 Juli 1899· 
(Staatsblad nf>. 170) zooals clit luidt krachtens 
de wet van 29 Mei 1916 (Staatsblad n°. 220) 
en artikel 3, letter' d, tweede lid, der wet van 
25 ,Juli 1871 (St.aatsblad n°. 92) ; 

Hebben goedgevonclen en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Er wordt vrijdom van a-ccijns verleend 
voor' wijn, die gebezigd wordt om daaruit azijn. 
te vervaR.rdigen. 

2. De hoeveelheid wijn, die met vrijdom va11 
den accijns in eene azijnmakerij mag warden 
ingeslagen, ped_raagt ten miitste twee heotoliter. 

3. Inslag van wijn met vrijdom van accijns 
kan geschieden uit het buitenland of uit 
entrepot. 

Onze Minister van Finanoien kan in bij
zondere gevallen inslag met vrijdom van den 
aocijns toestaan uit eene bergplaats oncler 
verlengbaar krediet. 

4. Bij invoer van buitenslands of bij uitslag 
uit entrepot word t een volgbrief afgegeven 
onder zeke.rheid voor den acoijns. 

In de aangifte tot verkrijging van een volg
brief en in dell' volgbrief wordt melding ge
maakt van de bestemming van den wijn om 
met vrijdom van den acoijns te worden inge
slagen. 

5. De ontvanger, die den volgbrief afgeeft; 
vermeltlt daarin den termijn binnen welken de 
ins!ag moet plaats hebben, en den termijn bin
nen welken de volgbrief, behoorlijk afgetee
kend, ten kantore van afgifte moet zijn terug
gekomen. 

6. Het vervoer naar de azijnmakerij geschieclt 
onder verzegeling. 

De wijn wordt bij den inslag onverwijld door 
of vanwege den azijnfabrikant, m het bijziji1 
van ambtenaren der accijnzen, vermengd met 
zooveel azijn, dat hij ten minste 10 gram 
watervrij azijnzuur per liter bevat. 

7. De ambtenaren stellen van hunne bevin
ding nopens de hoeveellieid en van de vermen
ging eene verklaring op den volgbrief en leveren 
dien vervolgens in ten kantore van den ont
vanger over de gemeente, waar de inslag plaats 
had. Deze zorgt voor de terugzending van 
den volgbrief naar het kantoor van afgifte. 

8. Voor den wijn, waarvoor de volgbrief niet 
binnen den daarin bepaalden termijn ten kan
tore van afgifte terugkomt, voorzien van de 
verklaringen, bedoeld in het vorige artikel, 
wordt de .accijns dadelijk van den afleveraar 
ingevoderd. 
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9. De voorschriften der wet van 25 Juli 1871 i 3. loodasch wordt gebrand (gereduceerd) ;. 
(Staatsblad n°. 92) omtrent, de azijnmakerijen, i 4. chromaatstoffen worden bereid ; 
zijn ook van toepassing op die azijnmakerijen, i 5. kwikhoudende verfstoffen worden be-
waarin wijn ais grondstof gebezigd wordt, met i reid; 
of zonder toevoeging van andere grondstoffen. I 6. giftige cyanverbindingen worden'bereid; 

Voor het berekenen van den aanslag en de 7. spaansch groen wordt bereid; 
aangifte van werktuigen, volgens de artikelen 3 8. witte phosphor wordt bereid of verwerkt; 
en 45 dier wet, wordt wijn gelijkgesteld met 9. sublimaat wordt bereid of verwerkt; 
rozijnnat. 10. kwik of kwikverfoeliesel wordt bereid of 

Onze Minister van Financien is belast ·met verwerkt; 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 11. arsenicum o_f arsenicumverbindingen 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af- warden bereid of verwerkt; 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 12. zinkwit wordt- bereid; 
van State. 13. de onder 1 tot en met 12 genoemde 

's-Gravenhage, den 19den Augustus 1916. stoffen eene verdere behandeling ondergaan, 
WILHELMINA. -om ze tot aflevering of gebruik gereed te maken; 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 14. accumulatoren voor electriciteit worden 
(Uitgeg. 5 Sept. 1916.) vervaardigd of hersteld; 

21 A·ugustus 1916. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 27 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 317), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 20 April 1914 (Staatsblad 
n°. 185) en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet. _ 
s. 418. 

15. zink uit de ertsen wordt bereid; 
16. emails ter fabricage van geemailleerde 

voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien 
die emails meer dan ½ pCt. ;.an het gewicht 
in drogen toestand ~an lood bevatten ; 

17. de lucht wordt verontreinigd door stof, 
dat ontstaat of zich verspreidt bij het breken, 
malen, mengen of zeven . van phosphaten of 
andere grondstoffen voor knnstmest, cement, 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
_Op de voordracht van Onzen Minister 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 6 
1916, n°. 901, afdeeling Arbeid ; 

kalk, krijt, sintels, slakken, magnesiet, gips, 
van steen, glas, .. schelpen .of tras of bij het slijpen 
Mei !angs den drogen .weg van metalen (met uit

zondering van de in de fabriek of werkplaats 
Gezien de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet 

(wet:van 20 Juli 1895, 8/aatsbtad no. 137, laat
stelijk gewijzigd bij die van 19 Juni 1915, 
Staatsblad no. 281); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1916, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1916, no. 
1703, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende ·bepalingen vast 'te stellen : 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De werklokalen in fabrieken en 
werkplaatsen · women in dit besluit onder
scheiden in en aangeduid als: 

I. ScHADELIJKE, waaronder behouciens het 
bepaalde in II, B te verstaan zijn : 

Categorie A. 
Werklokalen, waar of waar in den regel: 

1. loodwit wordt bereid; 
2. loodsuiker, loodoxyd (massicot, loodglit) 

of loodmenie wordt bereid ; 

gebruikte gereedschappen) of glas: 
18. chloorkalk wordt bereid, vermalen of 

verpakt. 
Categorie B. 

Werklokalen: 
1. waar de lucht verontreinigd kan warden 

door giftig st<if, dat zich verspreidt · bij het 
bronzen b.v. in eene drukkerij, eene lijsten-
makerij; , 

2. waar in den regel giftige verf wordt aan
gemengd, bewerkt" of gebruikt ; 

3. waar of waar in den regel giftige. cyan
verbindingen worden verwerkt of· ontstaan ; 

4. waar gepolijst wordt met loodhoudende 
stof. 

Categorie C. 
Werklokale~, waar zich in· den regel stoffen 

of dampen· -verspreiden, die op grqnd van hare 
eigenschappen vergiftigend kunnen werken, 
zooals acroleine, aether, ammoniak, a,mylace 
taat. aniline en hare honiologen en derivaten,
arseenwaterstof, azijnzuur, benzine, benzol en 
homologen,- broommethyl, carboL chloor, cre
osoot, fluorwaterstof, · formaline, houtgeest, 
kooloxyde, koolzuur, kwik, naphtaline, nitreuse 
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verbindingen, nitro-beiizol en zUne homologen 
-en derivaten, phosgeen, phosphorwaterstof. 
picrinezuur, tetrachlooraethaari, tetrachloor
koolstof, zinkoxyde, zoutzuur, zwaveligzuur, 
zwavelli:oolstof, zwavelwaterstof; 

Gategorie D. 
Werklokalen, waar of waar in den.regel: 
1.. ruwe huiden word.en behandeld ; · 
2. ,ruwe wol of andere onge~einigde dierharen 

worden gesorteerd of behandeld ; 
3. de lucht kan worden verontreinigd door · 

<lierlijk stof van· borstelmakerijen of kwasten-
makerijen; · 

. 4 .. lompen of oud pa.pier wortlen gesorteerd 
of gescheurd of de lucht kan verontreinigd 
worden door stof van lompen of oud papier; 

5. beenderen worden gesorteerd of be-
hantleld; 

6. darmen worden gewasschen, · geschraapt, 
-gesorteerd of geslijmd ; 

7. vuilnis ~ordt gesorteerd, bewerkt of 
·bewaard. 

Gategorie E. 
Werklokalen. waar in den regel wordt_ ge

werkt met loon., ]oodlegeeringen of loodver
bind ingen, in : 

1. ajusteerderijen van gewichten ; 
2. capsulefabrieken, 
3. drukkerijen ; 
4. glas-in-loodzetterijen ;. 
5. hagelgieterijen ; 
6. lettergieterijen ; 
7 .. letterzetterijen, ook die, waarin eene 

zetmacbine wordt gebruikt , 
8; loodenbuizenfabrieken 
9. loodpletterijen; 

10. loodsmelterijen ; 
ll. metaalwarenfabrieken ;. 
12. muziekinstrumentmakerijen ; 
13. orgelpijpmakerijen ; 
14. stereotypieinrichtingen ; 
15. vijlenkapperijen. 

Categorie F. 
Werklokalen in diamantslijperijen en -zage

rijen, waar in den regel wordt gewerkt met lood, 
loodverbindingen of loodlegeeringen. 

Categorie G. 
vVerklokalen, waarvan de lucht kan veront

reinigd worden ··door stof, -ontstaande of ,ver
spreid wordend bij : 

1. het slijpen of schuren langs den drogen 
weg van andere stoffen dan metalen of glas ; 

2. het met behulp van .den zandstraal be
werken van voorwerpen of stoffen ; 

3. bet van gietzand of leem ontdo:en van 
gietstukken '; 

. 4. den niet in categorie A onder 17 ge-
neemden arbeid in kalkblusscherijen ;- 1 

5. het houtzagen ; 
6. _ het zagen of draaien van hoorn, been of 

steennoot; 
7. de turfstrooiselfabricage; 
8. de brikettenfabricage; 
9. het malen van schors en looimiddelen ; 

10. het malen of zeven van specerijen; 
ll. het bronzen in een drukkerij of in een 

antler bedrijf, waar geen giftig brons wordt 
gebruikt; 

12. de wattenfabricage ; 
13. het zuiveren van kapok of veeren; 
14. het weven of vlechten van cocos; 
15. bet maken of slijpen· van vilt ; 
16. het zeven of zU:iveren van graan of zaad '; 
17. de stroohulzenfabricage ; 
18. het stroohakselsnijden ; 
19. het bezembinden. 

Gategorie H. 
Werklokalen, waar sigaren of.· sigaretten 

worden gemaakt of tabak in drogen toestand 
wordt bewerkt of verwerkt. 

Gategorie J. 
Werklokalen, waa,r vlas of hennep wordt ge

braakt, gebeukt, gezwingeld of gehekeld, zonder 
behulp van een krachtwerktuig. 

Gategor·ie K. 
W erklokalen, waar : 
1. maehinaal wordt geweven ; 
2. machinaal wordt gesponnen ; 
3. katoen of jute eene voor het spinnen 

voorbereidende bewerking ondergaan ; 
4. de niet onder 3 genoemde vezelstoffen 

worden gekaard of gewolfd ; 
-5. geweven of gebreide stoffen in drogen 

toestand worden geruwd; 
6. vlas of hennep wordt gebeukt, gebraakt; 

gezwingeld of· gehekeld met behulp van een 
krachtwerktuig. 

Gategorie L. 
-Werklokalen· in keramische bedrijven, voor 

zoover in die lokalen loodverbindingen worden 
bereid, toegepasl of verwerkt, die meer dan'. 
½ pOt. van het gewicht in drogen toestand aan 
lood bevatten in anderen vorm dan zwavellood 
(loodg!ans, looderts) of, voor zoover daarin 
voorwerpen worden behandeld, waarop zulke 
loodverbindingen zijn aangebracht. 

Gategorie M. 
Werklokalen, waarin door het gebruik van 

een oven eene hooge temperatuur wordt ver
oorzaakt, zooals : brood-, beschuit-, koek- en 
banketbakkerijen, moffelarijen, aardewerk-, por
celein- en tegelbakkerijen en emailleerderijen: 
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II. ONSCHADELIJKE, waaronde_r te verstaan 
-zijn: 

A. alle niet onder I genoemde werklokalen ; 
B. werklokalen, alsm:ede gedeelten van werk

lokalen, welke onder I zijn genoemd, zoolang 
·ten aanzien daarvan eene schriftelijke, gedag
teekende verklaring geldt,. dat aangenomen 
mag worden, dat daar geen vergiftiging of be
·smetting of gevaar, schade of · hinder door 
.gassen, dampen of stof door den bedrijfsarbeid 
wordt veroorzaakt. Deze verklaring wordt af
gegeven door of namens Onzen Minister, met 
,de uitvoering van dit besluit belast. 

HOOFDSTUK II. 

V0ORSCHRIFTEN, WAARAAN FABRIEKEN EN 
WERKPLAATSEN INGEV0LGE ARTIKEL 6 DER 

VEILIGHEIDSWET M0ETEN V0LD0EN. 

·§ 1. De hoogte van de werlclolcalen en de vrije 
luchtruimte voor ellcen arbeirler in nerband 

met die hoogte. 

2. 1. Voor de toepassing van het bepaalde 
in de artikelen 3 tot en met 7 gelden de volgende 
regels: 

a. Bij de berekening van de vrije lucht
ruimte zoowel van een werklokaal in zijn geheel 
als van het gedeelte boven eene hoogte van 
1,80 M. mogen niet worden in rekening gebracht 
gedeelten, gelegen boven eerie hoogte van 5 M. 

b. D3 lokalen, die met een . werklokaal in 
zoodanige open verbinding staan, dat de ge
meenschap niet kan worden afgesloten, worden 
geacht met dat werklokaal een geheel uit te 
maken, indien de opening, welke de gemeen° 
schap vormt, eene doorsnede heeft van ·ten 
minste zoovele malen 0,1 M2., a!s het aanta! 
arbeiders in bedoelde lokalen · gezamenlijk be
clraagt, met dien verstancle, clat de cloorsnede 
in geen geval kleiner zij clan 1,8 M2• 

c. De vrije luchtruimte van een werklokaal, 
-dat ingevolge het bepaalcle onder b geacht wordt 
met een of meer andere lokalen een geheel uit 
te maken, wordt geacht niet grooter te zijn dan 
ten hoogste l½ maal het aantal M3., dat als 
vrije luchtruimte in rekening zou mogen 
worclen gebracht, indien de lokalen niet met 
elkander in open verbinding stonden, echter 
met dien verstande, dat in die ]okalen te 
zamen niet meer personen mogen verblijven 
dan het geval zou mogen zijn, indien de ge-

\meenschap niet bestond. 
2. De in de artikelen 3 tot en met 7 gegeven 

voorschriften gelden niet voor open !oodsen 
en voor getimmerten, waarvan meer clan een 
zesde gecleelte van het wandoppervlak open is. 

3. 1. De schadelijke werklokalen, behooren
de tot categorie A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 17 of 18, categorie C of cate
gorie G 4, 8 of 15, moeten voor elken arbeider 
eene vrije luchtruimte hebben van ten minste 
20 ll'P., waarvan ten minste 10 M3• boven eene 
hoogte van 1,80 M. 

2. Wanneer eei't werklokaal,. als bedoeld in 
het eerste lid, v66r .} October 1916 als zoodanig 
in gebruik was, mogen bij de berekening van 
de vrije luchtruimte, zoowel van het werk
lokaal in zijn gehee] als van bet gedeelte boven 
eene hoogte van 1,80 M., niet in rekening 
worden gebracht gedeelten, waarvan de hoogte 
minder bedraagt dan 2 M. In het andere geval 
mogen niet in rekening worden gebracht ge
deelten, waan an de hoogte minder bedraagt 
dan 3M. 

4. 1. De schacleliike werklokalen, behooren
de tot categorie A 14 of 15, categoric B, cate
gorie D 4, 5, 6 of 7, categorie G 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 11, 12, 13 of 14, categoric K 1, 2, 3, 4 of 5 
of categorie L, moeten voor elken arbeider ecne 
vrije luchtruimte hebben van ten minste 10 M3., 

waarvan ten minste 4 M3• boven eene hoogte 
van 1,80 M. 

2. Wanneer een werklokaal, als bedoeld in 
het eerste licl, v66r 1 October 1916 als zoodanig 
in gebruik was, mogen bij de berekening van 
de vrij"e luchtruimte, zoowel van het werk
lokaal in zij n geheel als van het gedeelte boven 
eene hoogte van 1,80 M., niet in rekening wor
den gebracht gedeelten, waarvan de hoogte min
der bedraagt dan 2 M. Inhetanderegevalmogen 
niet in rekening worden gebracht gedeelten, 
wa:1rvan de hoogte minder bedraagt dan 2,50 i\f. 

5. l. De schadelijke werklokalon, behoo
rencle tot categorie H, moeten voor elken 
arbeider eene vrije luchtruimte hebben van ten 
minste 8 lVI3., waarvan ten minste 3,20 :0,!3. 
boven eene hoogte van 1,80 M. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van arti
kel 4 is van toe passing. 

6. 1. De schadelijke werklokalen, behooren
de tot categorie D 1, 2 of 3, categorie E, 'categorie 
F, categorie G 5, 10, 16, 17, 18 of 19, c:1tcgorie.J, 
categorie K 6 of categorie M moeten voor elken 
arbeider eene vrije luchtruimte hebben van ten 
minste 7 .:'1'13., waarvan ten minste 2,80 J\,P. 
boven eene hoogte van 1,80 M. 

2. Het bepaalde in het tweede lid -. an arti. 
kel 4 is van toepassing. 

7. 1. De onschadelijke werklokalen, die 
dee! uitmaken van eene fabriek of werkplaats, 
waa,in tien of meer personen plegen te ver
blij ven, moeten voor elken arbeicler eene vrije 
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luchtruimte hebben van ten minste 7 M3., 

waarvan ten minste 2,80 M3• boven eene hoogte 
van 1,80 11'1. 

2. De onschadelijke werklokalen, die dee! 
uitmaken van eene fabriek of werkplaats, 
waarin minder dan tien personen plegen te ver
blijven, moeten voor elken arbeider eene vrije 
luchtruimte hebben van ten minste 6 M3., 

waarvan ten minste 2,40 lVP. boven eene hoogte 
van 1,80 J\L 

3. Bij de berekening ~an de vrije luchtruim
te, zoowel van een werklokaal in zijn geheel als 
van het gedeelte boven eene hoogte van l,80·J\L, 
mogen voor de toepassing van dit artikel niet 
in rekening .word en gebracht gedeelten, waarvan 
de hoogte minder bedraagt clan 2 M. 

§ 2. De i;erlichting. 

8. Een werklokaal moet gedurende den 
werktijd voldoende z1jn verlicht. 

9. In cen werklokaal moet ter plaats~, waar 
arbeid wordt verricht, het rechtstreeks inval
lende zonlicht kunnen worden afgesloten. 

10. 1. Een werklokaa] zal onvoldoende 
verlicht worden geacht, indieri daar niet boven 
het omliggend terrein gelegen lichtopeningen 
zijn aangebracht, wel.ke· direct dagl.icht toe
laten en een gezamenlijk oppervlak hebben van 
ten minste een tiende ·van het vloeroppervlak 
van het werklokaal, tenzij de aard van het 
bedrijf zich daartegen verzet of bijzondere 
omstandigheden of inrichtingen een voldoende 
dagverlichting waarborgeu, ter plaatse waar 
gewerkt wordt. 

2. Ten aanzien van een werklokaal, dat v66r 
1 October 1916 als zooclanig in gebruik was, 
gelden de in het eerste lid gestelde voorwaarden 
slechts in 'zooverre als naleving daarvan moge
lijk is. Indien aldaar de gevorderde licht
opeuingen niet kunnen worden aangebracht, 
moet het werklokaal voldoende electrisch zijn 
verlicht of moeten bij gebruik van ander.kunst
licht de daardoor ontstane verbrandingspro
ducten uit het lokaal worden afgevoerd. 
' 11. Ter plaatse, waar arbeid wordt verricht 

bestaancte m : 
a. borduren; 
b. damast-, zijde- of bontkatoenweven ; 
c. • diamanten of andere edelgesteenten be-

werken; 
d. glasslijpen ; 
e. graveeren of houtsuijden; 
f. instrumentmaken ; 
g. kantmaken · 
Ji. kralen rijgen ; 
i. letterzetten ; 

j. machinaal breien ; 
le. maken van goud- of zilverwerk ; 
l. maken van haarwerken ; 

m. naaien, ·stoppen of noppen ; 
n. stiklcen ; 
o. teekenen ; 
p. uurwerken maken of herstellen, 
moet de verlichting overeenkomen met eene 

sterkte van · ten minste 30 Hefnerkaarsen op 
1 M. afstand. 

12. Ter plaatse, waar eene niet in artikel 11 
genoemde soort arbeid wordt verric,l:it, die 
goed l.icht vereischt, moet de verlichting over
eenkomen met eene sterkte van ten minste 20 
Hefnerkaarsen op 1 M. afstand. 

13. Zoolang arbeiders, met uitzondering van 
dezulken, die met toezicht of bewalring zijn 
belast, in de fabriek of werkplaats aanwezig 
zijn, moeten de privaten, gangen, trappen, fa
brieksterreinen en overige gedeelten van eene 
fabriek of werkplaats, voor zoover de toegang 
tot die plaatsen niet is afgesloten, zoodanig zijn 
verlicht, dat veilig verkeer en verblijf aldaar 
voldoende is gewaarborgd. 

14. In fabrieken en werkplaatsen waar 
meer dan 100 personen plegen te verblijven, en 
de verlichting door middel van gas of electrici
teit plaats heeft, moeten, zoolang dit kunst
licht noodig is en meer dan 100 personen aanc 
wezig zijn, zulke maatregelen zijn getroffen, 
dat bij eeuige stoornis in de lichtvoorziening 
eene voldoende noodverlichting is gewaarborgd 
bij de uitgangen der werklokalen en op trappen, 
gangen en portalen, die bij het verlaten van de 
fabriek of werkplaats gebruikt kunnen worden. 

§ 3. Het voorkomen mn brand in het algemeen. 

15. Schoorsteenen en rookgeleidingen, ovens 
en andere inrichtingen, waardoor warmte wordt 
verspreid, of voortgebracht, anders clan door 
middel van stoom of warm water, moeten van 
onbrandbaar materiaal en naar den eisch van 
goed en deugdelijk werk zijn vervaardigd en 
ip. goeden staat van _onderhoud ve~keeren. 

16. De ruimte tusschen hout of andere 
brandbare stoffen en rookgeleidingen of in
richtingen, waardoor warmte wordt verspreid 
of voortgebracht, anders dan door middel van 
stoom.of warm water van ten hoogste 1800 Cel
sius of van lucht, welke door stoom of warm 
water verhit is, moet zoodanjg zijn, dat geen 
gevaar voor ontbranding bestaat. Op een 
afstand van ten minste 0,3 M. van deze rook
geleidingen pf inricht.ingen moet, indien er 
gevaar bestaat, dat daarop oi daartegen 
va.llende voorwerpen in brand geraken, eene· 
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bescherming van ijzergaas of antler onbrand
baar materiaal zijn aangebracht. 

17. Een lokaal, waarin stoffen warden ge
-droogd, die in hooge mate aan zelfontbranding 
-onderhevig zijn, alsmede een op andere wijze_ 
<lan door stoom of warm water verwarmd 
lokaal, waar eene hitte van meer dan 40° C 
veroorzaakt wordt, moet brandvrij zijn gebouwd 
of op doelmatige wijze met onbrandbare stoffen 
rz;ijn bekleed. 

18. Da ruimten, welke gebezigd warden 
voor de berging van rn et olie of vet gedrenkte 
poetslappen of andere in hooge mate aan zelf
ontbranding onderhevige voorwerpen of stof
fen, moeten brandvrij zijn ingericht of op doel
matige wijze met onbrandbare stoffen zijn 
bekleed. 

19. De van brandbaar materiaal vervaar
digde vloer onder .vuurhaarden, ovens, for
nuizen of andere vuurplaatsen moet bekleed 
zijn met metselwerk of eenig antler brandvrij 
en de warmte slecht geleidend materiaal ; die 

• vloerbekleeding moet aan de zijdP,. waar open 
vuur brandt of waar gestookt wordt, ten minste 
1 M. uitsteken. Voor kachels en kleine for
nuizen en komforen mag echter als vloerbe
kleeding ijzer of antler onbrandbaar materiaal 
warden gebruikt, mits dit .ten minste 0,3 M. 
aan de vuur- of stookzijde uitsteekt eii bij 
kachels en fornuizen tusschen de onderzijde 
daarvan en de bekleeding ~ene luchtlaaf, is, 
waarvan de hoogte ten minste 0,05 M. bedraagt. 

20. Boven eene vlam, welke zich op een 
afstand van 0. 75 M. of minder van een brand
bare zoldering bevindt, moet een warmte
keerend scherm zijn aangebracht. Do brand
bare voorwerpen, die op zoodanigen afstand 
van vlammen zijn aangebracht, dat gevaar voor 
ontbranding bestaat, moeten doelmatig zijn 
beschut. 

21. In een lokaal, waar door de uitoefening 
van het bedrijf of door de aanwezigheid van 
stoffen gevaar voor ontploffing kan ontstaan, 
en in de ruimten, die daarmede in directe ver
binding staan of kunnen warden gebra.cht, 
mag nimmer vuur of antler dan voldoend ge
isoleercl kunstlicht aanwezig zijn. Vuur of 
antler clan voldoend geisoleerd kunstlicht mag 
zich buiten ~ulk een lokaal slechts op zooda
_ nigen afstand daarvan bevinden, dat geen ge
vaar voor ontploffing bestaat. 

22. Wanneer in eene fabriek of werkplaats, 
in werking gebracht op of na 1 Januari 1897, 
in den regel meer clan 50 personen ;verblijven 
en aldaar of in eene ondergelegen verdieping 
Licht brandbare of ontplofbare stoffen aan-

wezig zijn of ontstaan, moeten liften, voor zoo
ver zij niet buiten het gebouw -zijn geplaatst, 
door kokers van vuurkeerend materiaal zijn 
ingesloten, die met vuurkeerencle deuren kunnen 
warden gesloten. 

23. In of nabij een lokaal, waar licht brand
bare of . ontplofbare stoffen aanwezig zijn of 
ontstaan, zoo oak bij eene tot eene-fabrie]. of 
werkplaats behoorende bergplaats van stoffen, 
die aan broeiing of aan zelfontbranding oncler
heving zijn, moeten doelmatige en in goeden 
staat van onderhoud -verkeerencle- midclelen 
voor brandblussching of -clooving beschikbaar 
zijn, die; voor zoover de aard van clie middelen 
beproeving mogelijk en nooclig maakt, telkens 
na verloop van ten hoogste een jaar op hunne 
bruikbaarheicl moeten worclen beproefcl. 

24. In een stoomketel of in een oven of·in 
de vuurgangen of rookkanalen van ecn stoom
ketel of van een oven, • waarin eene hooge 
temperatuur heerscht. mag geen petroleum 
of antler dergelijk licht ontvlambaar verlich
tingsmicldel gebruikt worclen. 

§_ 4. Het voorkomen van brand bij aanwezigheid 
van vluchtige vloeistoffen, waarvan het ontvlam
mingspunt, bepaald met het toestel van Abel
Pensky, lager dan 21 o Celsius is gelegen. en 
welker dampen met lucht ontplofbare mengsels 

kunnen vormen. 

25. Onverminclercl het bepaalde in cle vo
rige paragraaf, gelden voor fabrieken en werk- . 
plaatsen, waar vluchtige vloeistoffen aanwezig 
zijn, waarvan het ontvlammingspunt, bepaa]cl 
met .het toestel van Abel-Pensky, lager dan 
210 Celsius is ge1egen, en weiirnr dampen met 
lucht ontplofbare -mengsels kunnen vormen, de 
in de artikelen 26 tot en met 34 gegeven voor
schriften. 

26. 1. In een werklokaal mogen cle vloei
stoffen in cle bij den arbeicl gebruikt wordende 
bakken, vaten of toestellen in geen: grootere 
hoeveelheicl aanwezig z~jn, dan voor den 
goeclen gang van het werk en voor het gebruik 
per clag worclt vereischt. Buiten deze bakken, 
vaten of toestellen mogen zij aldaar in eene ·hoe
veelheid vari ten hoogste 10 Liter aanwezig zijn. 

2. Dit artikel is niet van toepassing ten aan
zien van alcohol. 

27. In het werklokaal moeten op doelmatige 
plaatsen en in voldoencl aantal cleksels beschik
baar zijn voor bet sluiten van- bakken, vaten 
en toestellen, waarin zich de vloeistoffen, 
andere clan alcohol, bevinden, benevens -on
branclbare clekkleeclen. Bovendien moet eene 
hoeveelheicl zand aanwezig zijn, gelijk .aan cle 
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aanwezige hoeveelheid vloeistof, zoomede eenc 
doelmatige schop. Echter zal de hoeveelheid 
zand nimmer grooter behoeven fe zijn dan 
1 M3• en nimmer kleiner mogen zijn dan 0,025 M3• 

28. 1. De verspreiding van dampen uit voor
melde bakken, vaten of toestellen moet zooveel 
mogeliik warden v_oorkomen of tegengegaan. 

2. De verspreiding van dampen door goe
deren of stoffen, die met de vloeistoffen zijn 
bewerkt, moet zoowel tijdens de bewerking a!s 
bij het vervoer zooveel mogelijk warden voor
komen of tegengegaan. 

3. Wanneer het bedrjjf de verdamping van 
de vloeistoffen eischt, moet zulks geschieden 
in de buitenlucht of in uitsluitend daarvoor be
stemde ruimten, waar voor krachtige lucht
verversching gezorgd behoort te warden. 

4. Het ontstaan van electrische vonken bij 
de bewerking van wol, zijde of andere vezel
stoffen met de vloeistoffen moet zooveel 
mogelijk warden voorkomen of tegengegaan. 

29. 1. De vloeistoffen mogen in fabrieken 
en werkplaatsen slechts bewaard warden op 
zoodanige -plaats en wijze; dat gevaar voor 
ontploffing zooveel mogelijk wordt vermeden. 

2. De vloeistoffen, die niet, of niet in elke 
verhouding met water vermengl:Jaar zjjn, 
zooals _aether, benzine, benzol, zwavelkoolstof 
en mengsels, waarin een of meer dezer vloei
stoffen voorkomen, zooals caoutchouc-oplos
singen, collodion, scheepshuidverf, mogen, voor 
zoover in het derde en vierde lirl niet anders is 
bepaald, slechts bewaard warden in : 

a. gesloten metalen kannen of bussen van 
ten hoogste 10 Liter inhoud ; 

b. metalen vaten of fusten van ten minste 
70 en ten hoogste 300 Liter inhoud ; 

c. ondergrondsche reservoirs ; 
d. bovengrondsche reservoirs. 
3. Aether en zwavelkoolstof en mengsels, 

waarin een dezer vloeistoffen voorkomt, mogen 
behalve op de in het tweede lid bepaalde wijze 
ook bewaard warden in: 

a. met' geslepen stoppen gesloten glazen. 
flesschen, die elk afzonderlijk verpakt zijn in 
eene stevige mand, voorzien v~n bandvatten; 

b. hesloten, dicht en voldoend sterk metalen 
vaatwerk van doelmatige samenstelling en van 
elke grootte, mits bij de vulling voldoende op 
uitzetting van de vloeistof is gerekend. 

4. Scheepshuidverf mag behalve op de in 
het tweede lid bepaalde wijze ook bewaard 
warden in metalen vaatwerk van elke grootte. 

30. Bij bewaring van meer clan 50 Liter 
van de in het tweede lid v;i,n artikel 29 bedoelde 
vloeistoffen in meta!en kannen of. bussen, in 

bemande flesschen of in vaatwerk, dat ingevolge 
het derde lid, onder b, of het vierde lid van 
artikel 29 mag warden gebruikt, moet aan de 
volgende voorschriften zijn voldaan : 

a. De kannen, bussen, flesschen of het vaat
werk moeten geborgen warden in een of meer 
buiten eenig gebouw bovengronds geplaatste 
kluizen van gewapend beton of metselwerk, 
voorzien van een of meer deuren en van venti
latieopeningen in den zijwand bij den bodem 
en aan de bovenzijde, Jie voorzien moeten zijn 
vau Davygaas, of in een of meer buiten eenig 
gebouw in den grand geplaatste waterdichte 
putten van onbrandbaar 'materiaal, vo9rzien 
van een of meer deksels en van ten minste 
twee zoo ver mogelijk van elkander verwijderde 
ventilatiepijpen, die op 5 cM. boven den bodem 
aanvangen en .waarvan de bovenopeningen 
ten minste 0,50 i\L in hoogte verschillen. 

b. De deuren ed deksels moeten brandvrij 
zijn en zoodanig zijn samen5"'.esteld, dat bij het 
openen en sluiten geen ijzer op ijzer of steen 
stoat of wrijft, waardoor vonken zouden kun
nen ontstaan. 

c. Elke kluis of put, mag ten hoogste kunnen 
bevatten 24 kannen of bussen van 10 Liter in
houd of een zoodanig aantal bemande flesschen 
of zooveel vaatwerk, dat de gezamenlijke inhoud 
daarvan - indien v loeistoffen, als bedoelcl in 
het_ derde lid van artikel 29, er in bewaard 
warden - niet meer dan 200 Liter en - indien 
scheepshuidverf er in bewaard wordt - niet
meer dan 400 Liter bedraagt. De kannen, 
de bussen, de flesschen en het vaatwerk mogen 
niet op elkander warden geplaatst. Een put 
mag ten hoogst1il 0,50 M. diep zijn. 

d. Om elke bovengrondsche kluis moet _de 
grondslag z66 zijn aangelegd, dat binnen een 
afstand van ten boogste 2 M. vo!doepde ge
legenheid is om alle in de kluis geborgen vloei
stof op te nemen. 

e. Elke kluis of put moet ten minste 1 M. 
verwijderd blijven van schuttingen en van 
gebouwen, tenzij de schutting of de wand van 
het gebouw brandvrij is en aan de zijde van den 
put of de kluis tot op een afstand van 2 M., 
horizontaal gemeten, geen deur-, raam- of 
andere openingen voorkomen. Bovendien moe
ten de begrenzingen van- de ruimte, waar de 
vloeistof wordt geborgen, zoodanig zijn, dat 
zij eene ruime luchtwisseling niet in den weg · 
sta-an. Het grondoppervlak moet, indien de 
ruimte aan alle zijden is ingesloten door dichte 
wanden of schuttingen van meer dan 3 i\L 
hoogte, ten minste 6 M2• per kluis of -put 
bedragen. 
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f. Tenzij de bergplaats staat op een afgeslo
ten terrein, dat alleen toegankelijk _ is voor het 
personeel, met de behandeling van -de vloei
stof belast, moet, indien schuttingen of muren 
dit niet onmogel:ijk of overbodig maken, om 
iedere kluis of put, of om iedere g_roep van klui
zen of putten op ten minste 2 M. afstand z:ijn 
geplaatst een hekwerk, voorzien van stevig 
ijzergaas of eene plaatijzeren schutting. Dit 
hekwerk of deze schutting moet ten minste 
2 M. hoog zijn, terwijl de ruimte daarbinnen 
alleen toegankeHjk mag zijn door eene .deur, 
die met slot en sleutel moet zijn afgesloten, 
zoolang het betreden van de ruimte niet nood
zakelijk is. 

g. Binnen het hekwerk, de schutting of op · 
het afgesloten terrein · mag nimmer vuur of 
antler dan voldoend ge1s0Ieerd kunstlicht aan
wezig zijn ; aldaar mogen geen andere licht 
brandbare stoffen dan de in het tweede lid van 
artikel 29 bedoelde vloeistoffen geborgen 
worden. 

h. Zwavelkoolstof mag niet met andere 
vloeistoffen in dezelfde kluis of put worden 
bewaard. 

i. Bij de bewaarplaats moet op eene doel
matige plaats eene hoeveelheid zand van ten
minste 0,25 M3• aanwezig zijn, met twee doel-
matige schoppen. ' 

31. Behalve on de in artikel 30 aangegeven 
wijze, mogen de vloeistoffen. welke in metalen 
kannen of bussen, in bemande flesschen of in 
het in dat artikel bedoelde vaatwerk bewaard 
worden, ook geborgen worden in uitsluitend 
daarvoor bestemde, votdoend ge1soleerde ge
bouwen, zonder verdieping, indien voldaan is 
aan de volgende voorschriften : 

a. De eebouwen moeten ZIJn opgetrokken 
uit onbrandbaar materiaal en voorzien zijn 
van de noodige ventilatieopeningen op ver
schillende hoogten en aan verschillende zijden. 
Z:ij moeten op doehnatige wijze. tegen het 
inslaan van rlen bliksem beveiligd z:ijn . 

. b. Elk gebouw moet omgeven zijn door een 
waterdichten dam van zoodanige hoogte, dat 
de ruimte er binnen groot genoeg is om alle 
vloeistof te bevatten. 

c. Het gebouw moet staan op een voldoend · 
afgesloten, uitslvitend voor deri. opslag ·van de 
vloeistoffen bestemd . terrein. 

d. ·Wanden en daken moeten zoodanig· 
zijn samengesteld, dat de .ruimte koel wordt. 
gehouderi. 

e. Zwavelkoolstof mag niet·met andere vloei
stoffen in een zelfde gebouw worden ·bewaard. 

32. Bij bewaring van de in het tweede lid 

van -artikel 29 bedoelde vloeistoffen in ·-vaten 
of fusten, moet aan de volgende voorschrifteri. 
zijn voldaan : 

a. De bewaarplaats moet ten minste 3 M .. 
van de erfscheidingen verwijderd zijn. Mede
moet z:ij ten minste 5 M. van b~andbare schut
tingen en van gebouweri verwijderd zijn, tenzij :· 

]o. de wand van het gebouw brandvrij is. 
en daarin aan de zijde van de bewaarplaats. 
geen openingen voorkomen, of 
· 20. het gebouw brandvrjj is en deel uitnlaakt. 
van de fabriek of werkplaats en in het gebouw· 
geen vuur of antler dan ·.voldoend beschermd: 
kunstlicht 'aan:wezig is·. 

b. De vaten of fusten moeten·geborgen zijn,. 
hetzij in een in den grond gegraven kuil, hetzij, 
in eene ruimte, .die. omgeven is door een water-
dichten dam, .welke kuil · of ruimte alle daar
binnen geborgen vloeistof kan: bevatten. 

c. De vaten moeten door een onbrandbaar 
dak tegen zonnewarmte beschermd zijn. 

d. Tenzij de bewaarplaats zich bevmdt op 
een afgesloten terrein, dat alleen. toegankelijk_ 
is voor het personeel met de behandeling van, 
de vloeistof belast, moet op· of om den darn.1 
of om den kuil en op tenminste 3 M. afstancl, 
van de vaten, een hekwerk, voorzien van stevig': 

'ijzergaas, of eene plaatijzeren schutting zijn 
. geplaatst. . Dit hekwerk of deze schutting moet. 
ten minste 2 M. hoog zijn, terwijl de .ruimte

. n.aarbinnen alleen toegar>kelijk mag z:ijn door· 
:eene deur, die met slot en sleutel moet zijn af
gesloten; zoolang het betreclen van- die ruimte-, 
niet nooclzakeljjk is. 

e. Binnen de door het hekwerk of de schut-. 
ting omgeven ruimte mag • nim:iner vuur • of 
,antler dan voldoend ge1soleerd kunstlicht aan: 
wezig zijn. Er mogen geen · andere licht· 
brandbare stoffen dan de in,het tweede lid van_ 
artikel 29 bedoelde vloeistoffen aanwezig zijn. 

f. Bij de bewaarplaats moet op ee11 of meer'· 
doelmatige plaatsen eene hoeveelbeicl zand · 
van tenminste 1 M'. aanwezig zijn met twee 
doelmatige schoppen. 

g. Voor het vervoer van de ,loeistof nit de 
bewaarplaats naar andere dlclelen .der fabriek 
of werkplaats moeten, irdie11 voor clat cloel 
geen pijpleidingen · zijn aangebracht, metalen 
kannen of bussen van ten hoogste 10 'Liter·' 
inhoud en doelmatige toestellen voor het over. · 
pompen of overhevelen beschikbaar zijn; ' · 

h. Iildien de bewaarplaats -:meer :dan-:400--:
Liter vloeistof bevat, moet het a£- of ov:ertappim 
van een vat of.fust geschieden in een ·van de tot. 
bergplaats .dienende ruimte; v:oldqend. brand'.,· ' 
vrij afgescheiden ;gecleelte. 
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i. Ter plaatse,' waar de vloeistof wordt over, 
-gepompt, overgeheveld, af- of overgetapt, 
moet voldoende luchtwisseling verzekerd zijn. 

33. Bij bewaring van de in het tweede. lid 
van arti_kel 29 bedoelde vloeistoffen in onder
.grondsche reservoirs, moet aan de volgende 
voorschriften zijn voldaan : 

a. De reservoirs · moeten · degelijk· samen
,ge~teld en bewerkt en tegen aantasting van het 
metaal beschermd zijn ; zij moeten met ten 
minste 50 cM. aarde zijn bedekt. 

b. Voor het vervoer van de benzine moeten 
ibuisleidingen en appendages, aanwezig zijn 
·welke naar de ter plaatse van gebruik aange
-~rachte aftapplaatsen leiden. 

c. Alie buisleidingen en appendages moeten 
-voldoenden waarborg bieden tegen lekken. 
Voor zoover de practijk middelen aan de hand 
-doet ter voorkoming van brand\m ontploffing,. 
moeten deze worden aangewend. In het bij
·zonder moeten maatregelen zijn getroffen ter 
voorkoming van de vor:mfug van een ontplof
.baar mengsel van lucht en damp in de reser
-voirs. 

34. Bij bewaring van de in het tweede lid 
·van artikel 29 bedoelde vloeistoffen in boven
_grondsche reservoirs moet aan de volgende 
voorschriften zijn voldaan : 

a. ,De reservoirs moeten degelijk samenge
.steld en bewerkt zijn, voldoende sterkte hebben 
-en op doelmatige wijz·e tegen het inslaan van 
, den bliksem, tegen het ontstaan van onge. 
wenschte sp;i,nning en tegen het verspreiden 

·van damp, zoowel bij temperatuurswisseling 
.als bij het vullen en ledigen, beveiligd zijn. 

b. De reservoirs moeten ten minste 50 M. 
van houten gebouwen en opsla,gplaatsen van 

.. licht branclbare, bij brand vonken versprei
-clende stoffen en ten minste 25 M. van schoor
,steenen verwijderd zijn. Binnen een afstand 
van 25 M. van de reservoirs mag nimmer vuur 
-0f ander clan volcloencl gei:soleerd kunstlicht 
.aanwezig zijn. 

c. ·De buisleiclingen en appendages voor het 
-vervoer der vloeistoffen moeten eene eenvou 
.dige en veilige. wijze_ van vervoer verzekeren 
-en waarborg bieden tegen lekken. 

d. Voor zoover de practijk midde!en aan de 
_hand doet ter voorkoming van brand en ont
ploffing, moeten de~e worden aangewend. 

e. De reservoirs moeten, hetzij ieder op zich 
·zelf, hetzij groepsgewijze zijn geplaatst in een 
kui! of omgeven door een wal, in welken kui! 
-of binnen welken wal voldoende'ruimte is om 
.alle aanwezige vloeistof te bevatten. 

/. Tenzij de reservoirs zich bevinden op een 

gedeelte van het terrein, dat in zijn geheel is 
afgesloten en zorgvuldig wordt bewaakt, moet 
op of om den dam of om den kuil zijn geplaatst 
een hekwerk, voorzien van stevig ijzergaas, of 
eene plaatijzeren schutting. Dit hekwerk of 
deze schutting moet ten minste 2 M. hoog zijn, 
terwijl de rui~te daarbinnen alleen toeganke- · 
lijk .. mag zijn door eene deur, die met slot en 
sleute!. moet zijn afgesloten, zoolang het be
treden van die ruimte niet noodzakelijk is. 

§ 5. · H et voorkoinen van brand door electrische 
leidingen en toestellen. 

35. Ten aanzien van het in dit besluit voor 
electrische leidingen en toestellen bepaalde, 
·wordt verstaan onder : 

a. sterkstroorriinstallaties : electrische inrich
tingen, welke met eene spanning van meer clan 
50 Volt gedreven worden of waarbij de totale 
energie, welke in werking kan treden, meer dan 
100 Watt bedraapt; 

b. spanning : de effectieve spanning en wel, 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, die van 
eene leiding ten opzichte van de aarde ; 

c. installaties voor lage spanning : sterk
stroominstallaties, bij welke het niet mogelijk 
is, dat in normale omstandigheden tusschen 
eene der leidingen en de aarde eene hoogere 
spanning dan 300 Volt kan optreden. Bij 
accumulatorenbatterijen wordt de ontlaad
spanning als de spanning in normale omstan
digheden beschouwd ; 

d. installaties voor hooge spanning : alle niet 
in c bedoelde sterkstroominstallaties ; 

e. onbrandbare voorwerpen : voorwerpen, die 
niet kimnen vlamvatten, of na aan eene vlam 
blootgest_eld geweest te zijn, niet van zelf verder 
branden; 

f. electrische bedrijfsrui-mten : ruimten, welke 
bepaa!delijk bestemd zijn voor de opstelling 
van electrische werktuigen of toestellen en in 
den regel slechts door deskundig personeel be
treden worden ; 

g. afgesloten electrische bedrijfsruiinten: elec
trische beclrijfsruimten, welke slechts nu en clan 
door deskundig personeel ·betreden worden, 
overigens afgesloten zijn en alleen door dit 
personeeI ontsloten worden ; 

· h. vochtige ruiinten : ruimten, waarin door 
neerslagen of verontreinigingen het behouden 
van eene normale iso!atie wordt bemoeilijkt of 
de weerstand van het lichaam der daarin ver
toevend e personen ten opzichte van de aarde 
belangrijk wordt verminderd, b.v. in brouwe
rijen, . ververijen, looierijen, wasscherijen, pa
pierfabrieken ; 

- ---1 
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f .. bedrijfs- en bergruimten met brandgevaar : 
ruimten, waarin licht ontvlambare stoffen 
warden bereid, verwerkt of bewaard, of waarin 
ten gevolge van het bedrijf brandbare gassen, 
dampen, stof of vezels kunnen gevormd word.en 
of zich lmnnen 'verspreiden ; 

k. bedrijfs- en bergruimten met ontploffings
gevaar : ruimten, waarin ontplofbare stoffen 
warden bereid, verwerkt of bewaard of waarin 
zich ten gevolge van bet bedrijf ontplofbare 
mengsels kunnen vormen, met uitzondering van 
accumulatorenruimten ; 

l. buitenleidingen : bovengrondsche lei:lin
gen, die buiten gebouwen liggen en niet~an eene 
beschuttcnde metalen omkleedingnoch van eene 
beschuttende omkokering zijn voorzien, met · 
uitzondering van sleep- en contactleidingen. 

· 36. Het in de artikelen 37 tot en ·met 75 
voorgeschrevene geldt alleen voor fabrieken en 
werkplaatsen, waar electrische toestellen of 
leidingeri. aanwezig zijn, behoorende tot een 
sterkstroominstallatie. Het geldt · echter niet 
voor het in zulke fabrieken en werkplaatsen 
aanwezige rollende materieel van spoor- en 
tramwegonaernemingen. 

37. Bij elke electrische installatie van meer 
clan 100 lampen of meer dan 5 electromotoren 
en in . elk electrisch centraalstation moet aan
wezig zijn eene steeds bijgewerkte en voldoend 
duidelijke schematische voorstelling, welke in 
boofdtrekken aangeeft de stroomsoorten· en 
spanningen, het aantal, de soort en het ver
mogen der generatoren, transformatoren en 
accumulatoren, de wijze van uitscbakeling en 
beveiliging van de afzonderlijke deelen der 
installatie, de koperdoorsnede der leidingen en 
bet aantal, de soort en het vermogen der hierop 
aangesloten verbruikstoestellen. 

38. 1. Iedere installatie moet een voldoen
den isolatietoestand 'bezitten. 

2. De isolatie van eene installatie voor lage 
spanning, met uitzondering der deelen onder 3 
genoemd, moet zoodanig zijn, dat. bet stroom
verlies in elk gedeelte tusscben twee smelt
stukken of achter bet !aatste smeltstuk bij de 
bedrijfsspanning een milli-ampere niet te 
boven gaat. 

3. Electrische werktuigen, accumulatoren, 
transformatoren en buitenleidingen, zoomede 
die gedeelten van installaties, welke in vochtige 
ruimten zijn aangebracbt, behoeven aan bet 
bepaalde· onder 2 niet te voldoen. Indien eene 
om vangrijkeinstallO:tie voc htige gedeelten be vat, 
moeten deze b~i de meting van den isolatfo
toestand zijn uitgeschakeld en moeten de _droge 
gedeelten aan de bepaling onder 2 ·voldoen. 

1916. 

39. Electrische w.erktuigen en tranafor. . 
matoren moeten zoodanig zijn opgesteld df 
beschermd, dat eventueel optredende vuur
verschijnselen geen ontvlamming van brand
bare stoffen kunncn veroorzaken. 

40. 1. Stationnaire accumulatoren inoeten 
zijn opgesteld in uitsluitend voor dat doe! 
bestemde afgesloten electriscbe . bedrijfsruim
ten. Ruimten, uitsluitend bestemd voor het 
laden van transportabe1e accumulatoren, wor
·den, indien zij allcen toegankelijk zijn voor bet 
met de bediening belaste personeel, beschouwd 
als electrische bedr\jfsruimten. 

·2. In of bij accumulatorenruimten moet 
duidelijk zijn aangegeven de spanning en de 
stroomsterkte bij lading en ontlading, benevens 
de capaciteit der batterij. 

3. Voor de kunstmatige verlichting van 
accumulatorenruimten mogen slechts gloei
lampen zijn gebezigd, welke in het lucht
ledige branden en met ·hunne houders van de 
omringende lucbt zijn afgcsloten. 

4. In accumulatorenruimten moet voor eene 
doelma tige luchtverversching zijn gezorgd. 

5. Bij stationnvire accumulatorenbatterijen 
mag geen celluloid zijn gebruikt. 

6. In ruimten, waar stationnaire accumula. 
toren zijP opgesteld, mogen geen aodere leidin
gen aanwezig zijn, dan voor die rnimten be
noodigd; toestellen, die tot vonkvorming aan
leiding kunnen geven, met uitzonderin!!' ·van 
doelmatig ingerichte stopcontacten, mogen 
daarin niet zijn aangebracht. 

41. Schakel- en verdeelborden moeten uit 
onbrandbaar materiaal bestaan. Hout is 
slechts toegelaten vcior omlijsting. Zij moeten 
zoodan1g zijn opgesteld, dat optredende vuur
verschijnselen geen ontvlamming van brand
bare stoffen kun!len veroorzaken. 

42. · Stroomvoerende deelen van electrische 
toestellen moeten op onbrandbaar, niet by
groscopisch materiaal zijn gemonteerd en brand
vrij zijn opgesteld 

Deze bepaling geldt niet: 
l. voor afgedekte schakelwalsen bij span

ningen tot en met 1000 Volt, waarbij g~Ympreg
neerd hout mag zijn gebruikt, bebalve in lokalen 
met bijtende dampen; · · 

2. voor deelen van toestl';_llen, die onder olie 
zijn gemonteerd ; 

3. voot stopcontacten tot 20 Ampere in 
droge lokalen, waarvoor eboniet en gelijk 
soortig materiaal mag zijn gebruikt. 

43. Electriscbe toestellen moeten van zoo
danige afmetingen zijn, ·dat zij door den sterk
sten stroom, die in normale omstandigbeden 

19 
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kan vciorkomen, geen gevaarlijke temperatuur 
kunneri verkrijgen. Zij moeten zoodanig zijn 
ingericht en ·opgesteld, dat voor · de aan te 
sluiten leidingen, ook bij de plaatsen, waar deze 
binnentreden, een voldoende isolatietoestand 
ten opzichte · van nabijzijnde deelen van ge
bouwen, leidingen en andere voorwerpen aan
wezig is. 

44. 1. De normale_ stroomsterkte en span
ning, waarvoor schakelaars zijn berekend, 
moeten op den schakelaar zelf zijn aangegeven. 

2. Schakelaars, welke dienen voor het ver
breken van den stroom, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bij de voile stroomsterkte en een 
behoorlijk gebruik geen lichtboog blijft bestaan. 

Deze bepaling geldt niet voor die schakelaars 
in electrische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, bij welke uit hoofde van het bedrijf de 
ijchtboog eenigen tijd moet blijven bestaan. 
Voor de overige schakelaars· in die ruimten 
geldt zij slechts voor zoover het de stroom
sterkte betreft, welke de schakelaar normaal 
moet verbreken. In het laatste geval moet, 
onvermi.'lderd het in het eerste lid bepaalde, op 
den schakelaar zijn aangegeven de stroom
sterkte, die bij de bedrijfsspanning mag worden 
ui tgeschakeld. 

3. Schakelaars mo.eten momentschakelaars 
zijn. 

Deze bepaling geldt niet voor schakelaars, 
welke nitsluitend bestemd zijn om alleen in 
stroomloozen toestand bediend te worden. 

4. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht 
aan verplaatsbare lampen. 

45. Weerstanden, waaraan stroomver-
brekingen voorkomen, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat -bij behoorlijke bediening geen 
lichtboog blijft bestaan. 

46. 1. Bij stopcontacten moeten zoowel 
op de stop als op het vaste gedeelte zijn aan
gegeven de normale stroomsterkte en spanning, 
waarvoor zij gebruikt moien worden. 

2. Stoppen voor het aansluiten -van ver
plaatsbare leidingen moeten zoo zijn ingericht, 
dat zij niet in vaste gedeelten van stopcontacten 
voor grootere stroomsterkte passen. 

47. 1. Smeltveiligheden en antomatische 
uitschakelaars moeten zoodanig zijn ingericht 
en ingesteld, dat -de leidingen, die er door 
worden beveiligd, geen gevaarlijke tempera
tuur kunnen verkrijgen, en dat zij den stroom 
verbreken, zonder dat een lichtboog blijft be
staan. 

2. De sterkte van het smeltstuk mag niet 
grooter zijn dan in artikel 52 is bepaald. 

3. Bij smeltveiligheden voor lage spann!ng 

m6gen weeke phstische metalen en legeeringen 
niet onmiddellijk in de klemmen zijn bevestigd ; 
het tot afsmelten . bestemde gedeelte moet in 
contactstukken van koper of van· een even 
doelmatig metaal zijn gesoldeerd. 

4. Smeltveiligheden voor lage spanning en 
voor· nominale stroomsterkten van 6 tot 35 
Ampere buiten de electrische bedrijfsruimten 
van electrische centraalstations moeten zooda
nig zijn ingericht, dat voor eene bepaalde 
stroomsterkte het door onachtzaamheid of bij 
vergissing inzetten van een smeltstuk voor 
eene hoogere stroomsterkte is buitengesloten ; 
die voor minder clan 6 Ampere zooclanig, dat 
onder dezelfde omstandigheden het inzetten 
van een smeltstuk voor eene stroomsterkte van 
meer dan 6 Ampere is buitengesloten. 

5. Op ·het vaste gedeelte der smeltveilig
heden en op de smeltstukken moeten zijn aan
gegeven de nominale stroomsterkte en de hoogst 
toe te laten spanning, waarvoor zij mogen ge
bruikt worden. 

48. 1. Leidingen moeten zijn beveiligd door 
smeltveiligheden in elke ·pool of phase, of door 
automatische uitschakelaars, welke bij het op
treden van eene te hooge stroomsterkte a!le 
polen of phasen gelijktijdig uitschakelen. Deze 
bepaling geld t niet voor : 

a. gersoleercle leidingen, die op neutrale of 
nulleiclers van meervoudige stelsels zijn a::m
gesloten, als zoodanig duiclelijk kenbaar zijn 
en cleel uitmaken van een tweeleiderstelsel ; 

b. verbindingsleidingen aan schakelborclen' 
of tusschen schakelborden en dynamo's of ac
cumulatoren, of in het a!gemeen voor zoodanige 
gevallen, waar door het in werking treden van 
de smeltveiligheid gevaren zouden kunnen 
ontstaan of bij welke het aanbrengen van de 
smeltveiligheid door den aard der inrichting 
niet wel mogelijj;: is, mits de niet beveiligde 
leidingen overzichtelijk en brandvrij zijn aan
gelegd. 

2. · Smeltveiligheden of automatische scha
kelaars mogen niet zijn geplaatst in : 

a. uit hoofde van het beclrijf met de aarde in 
verbinding staande Jeidingen, tenzij deze 
leidingen buitenleiders zijn van meervoudige 
stelsels, in welk geval zij beveiligd moeten zijn ; 

b. neutrale of nulleiders van meervoudige 
stelsels, tenzij deze !eiders slechts op enlrnle 
punten met de aarde zijn verbonden, in welk 
geval · zij smeltveiligheden mogen bevatten, 
wll.arvan echter de nominale stroomsterkte 
ten minste 100 pCt. meer moet bedragen dan 
die in de buitenleiders. 

3. Leidingen, welke van verschillende zijden 
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stroom kunnen ontvangen, en parallel gescha
kelde leidingen, moeten bij de voedingspunten 
of aan beide zijden zijn beschermd door smelt
veiligheden of automatische uitschakelaars. 

49. Spanningsveiligheden moeten zoodanig 
zijn opgesteld, dat · optredende vuurverschijn
selen geen ontvlamming van brandbare stoffen 
kunnen veroorzaken. 

50. 1. Gloeilamphouders moeten uit on
brandbaar, niet hygroscopisch ·materiaal be
staan. 

2. Gloeilampen, die in de nabijheid van 
, brandbare stoffen zijn aangebracht, moeten 

van kappen, schutglazen, schutkorven of der
gelijke beschermingen zijn voorzien, zoodat de 
lampen niet met de brandbare stoffen in aan
raking kunnen komen. 

51. Voor electrische leidingen mogen alleen 
zijn gebezigd : 

A. blanke leidingen ; 
B. leidingen met vezelisolatie of niet gevul-

caniseerde gummi-omhulling ; ' 
C. gummiaderleidingen; onderscheiden in : -
a onbeschermde gummiaderleidingen, 
b. gepantserde gummip.derleidingen en 
c_ pijpdraclen ; 

D. gummiadersnoeren ; 
E. ornamentleidingen ; 
F. ontlaste snoeren ; 
G. kabels, waaronder verstaan warden ge

isoleerde koperleidingen, voorzien van een al 
of niet bewapenden loodmantel. 

52. Ten aanzien van de electrische leidingen 
met toebehooren moet, onverminderd het hierna 
voor iedere soort en voor enkele ruimten in het 
bijzonder bepaalde, voldaan zijn aan de vol
gende voorschriften : 

1. De leidingen moeten zoodanige afmetin
gen en samenstelling hebben, dat zij bij de 
voorhanden bedrijfstoestanden voldoende me
chanische sterkte bezitten en geene gevaarlijke 
temperatuur kunnen bereiken. 

2. Geisoleerde koperleidingen, als bedoeld in 
artikel 51, onder B, 0, D, E'en F, mogen -
tenzij het onder 3 genoemde geval aanwezig 

- is - niet hooger zijn belast clan de in de vol
gende tabel aangegeven stroomsterkten. 

Koperdoor

snede in mM2-

0,50 
0,75 
1 

1,5 

Toe te iaten j Nominale 
stroomsterkte 

stroomsterkte I voor het 
in Ampere. I smeltst;ik in 

•· Ampere. 

8 
9 

11 
14 

6 
6 
6 

10 

'f' oe ·t!)- laten 
Nominale 

Koperdoor- stroomsterkte 
stroomsterkte voor het 

suede in mM2• in Ampere. · .sm·eltstuk: in 
Ampere. 

'· 

I 2,5 20 15 
4 25 20 
6 31 25, · 

10 43 35 
16 75 60 
25 1()0 80 
35 125 100 

\ 50 160 125 
70 200 160 
95 240 190 

120 280 225 
150 325 260 
185 380 300 
240 450 360 
310 540 430 
400 ' 640 500 
500 760 600 
625 880 700 
800 1,050 850 

1000 1 250 1000 

Blanke koperleidingen, geen buitenleidingen 
zijnde, zijn tot en.met 50 mTuI2. doorsnede even
eens aan de in deze tabel voorkomende belas
tinger onderworpen. 

3. Bij snel en sterk afwisselende belasting is 
cene hoogere ;troomsterkte toegelaten clan de 
voorgaande tabel aangeeft, mits geen hoogere 
temperatuur bereikt wordt dan bij voort
durende belasting met de in die tabel aange
gevcn stroomsterkte het geval zou zijn. 

4. Koperleidingen moeten in ieder g~val 
eene koperdoorsnede hebben: 

voor leidingen aan en in orna-
menten, van ten minste . . . . _ 0,50 mTuI2. 

voor pijpdraden, van ten minste 1 
voor leidingen bij aanleg in bui-

zen en voor leidingen binnen ge-
bc:mwen op isoleerevde stukken, 
waarvan de onderlinge afstand niet 
meer is clan 1 ]'/{., van ten minste 1,5 

voor leidingen _binnen gebouwen 
op isoleerende stukken, waarvan de 
onderlinga afstana meer is clan 
clan 1 M., van ten minste . . . . 4 

voor buit~nleidingen bij !age 
spanning, van ten minste. 6 

voor buitenleidingen bij hooge 
spanning, van ten minste . . . . 10 

Bij het gebruik van leidingen van een antler 
metaal clan koper, moeten de metaal-doorsneden 
ten minste zoo groot zijn, dat de mechanische 
sterkte niet minder en de verwarming niet 
grooter wordt clan bij gebruik van koper_ van de 
in de tabel aangegeven afmetingen het geval 
ZOU zijn. 
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53. Voor leidingen met ve:i;elisohitie of niet 
gevulcaniseerde gummio•mhulling gelden de
zelfde bepalingen als voor. blanke Jeidingen. 
Zij mogen bij !age spanning gebruikt warden in 
vochtige ruimten en in ruimten, waar bijtende 
gassen of bijtend stof voorkomen, wanneer :i;ij 
door impregnatie zijn gevrijwaard tegen aan
tasting door vocht of zuur. 

54. 1. "Gummiaderleidingen moeten eene 
koperdoorsnede hebben van ten minste 1 mM2.; 

de koperdoorsnede van gummiaderleidingen 
met eendradige koperkern mag ten hoogste 
16 mM2• bedragen. 

2. De koperkern meet in het vuur vertind, 
met een voldoend dik waterdicht gevulcani
seerd gummiomhulsel van deugdelijke samen
stelling omgeven en in met gummi bestreken 
of gedrenkt band gewikkeld zijn. Deze isolatie 
meet zijn afgedekt door eene omspinning van 
vezelstof, die op doelmatige wijze gedrenkt is. 
Bij meervoudige leidingen kan deze omspinning 
gemeenschappelijk zijn. 

3. Iedere ader meet na een verblijf van 
24 uren ender water in dien toestand gedurende 
een half uur bestand zijn tegen wisselstroom 
van eene spanning tusschen koperkern en water 
volgens onderstaande tabeL De temperatuur 
van het water mag niet hooger :i;ijn clan 
250 c. 

De beproeving meet geschieden zoncler om
spinning. 

De beproevingsspanning beclraagt voor eene 
bedrij fsspanning : 

tot 1,000 Volt 2,000 Volt 
van 1,000 ,, 2,000 4,000 

2,000 ,, 3,000 6,000 
3,000 ,, 4,000 8,000 
4,000 ,, 5,000 9,000 
5,000 6,000 · 10,000 ,, 
6,000 ,, 7,000 12,000 
7,000 ,, 8,000 13,000 
8,000 ,, 10,000 -15,000 

10,000 
" 

12,000 18,000 

4. Onbeschermde gummiaderleidingen mo
gen bij vasten aanleg voor alle spanningen ge
bruikt warden ; voor aansluiting van verplaats
bare werktuigen of toestellen alleen voor 
spanningen tot 1500 Volt tusschen 2 leidingen. 

5. Gepantserde gnmmiaderleidingen mogen 
voor vasten aanleg slechts gebruikt warden 
voor · spanningen tot 1000 Volt tusschen twee 
leidingen en voor aansluiting van verplaatsbare 
toestellen voor zulke spanningen tot 500 Volt. 

6. Pijpdraden mogen slechts gebruikt warden 
voor vasten aanleg vooi: spanningen tot 1. 000 Volt 

1 tusschen twee leidingen. De gummiaderleiding 
meet een geheel uitmaken met een omsluitenden 
metalen mantel zon_der naad of met gevouwen 
naad. 

55. i. Gummiaclersnoeren moeten eene ko
percloorsnecle hebben van ten minste 1 en ten 
hoogste 6 mlVI2. 

2. Da koperkern moet in het vuur vertincl 
en met katoen omsponnen zijn ; daaroverheen 
meet een volcloend clik, waterclicht, gevulca • 
niseerd gummiomhulsel van cleugclelijke samen
stelling zijn aangebracht, clat cloelmatig be
schermcl is door vezelstof. 

3. Voor de beproeving gelclen de bepalingen 
als aangegeven voor gumm1aa.erleidingen. 

4. Zij mogen slechts gebruikt warden voor 
aansluiting van verplaatsbare werktuigen of 
toestellen en clan slechts voor spanningen tot 
500 Volt tuschen twee leidingen. 

56. 1. Ornamentleiclingen moeten eene ko
perdoorsnede hebben van ten minste 0,50 mlYI2. 

2. De koperkern moet in het vuur vertincl 
en met een volcloend dik, waterclicht, gevulca
niseercl gummiomhulsel van cleugclelijke samen
stelling · omgeven zijn, clat afgeclekt is door 
op cloelmatige wijze gedrenkte vezelstof. 

3. Zij moeten bij beproeving in clrogen toe
stand bestand zijn tegen een wisselstroom van 
1000 Volt tusschen twee leidingen. 

4. Zij mogen slechts gebruikt warden voor 
het monteeren in of aan verlichtingsornamenten 
en clan slechts voor spanningen tot 300 Volt 
tusschen twee leidingen. 

57. 1. Ontlaste snoeren moeten eene koper_
doorsnede hebben van ten minste 0,75 mi\1!2. 

2. Voor de samenstelling gelclen de bepalin
gen, aangegeven in ar~ikel 55 ender 2. 

3. Voor de beproeving gelde~ de bepalingen, 
aangegeven in artikel 56 ender 3. 

4. Zij mogen sleehts gebruikt warden voor 
bet monteeren van hang- of schuiflampen en 
clan slechts voor spanningen tot· 300 Volt 
tusschen twee leidingen. 

58. Kabels moeten een voldocnden weer
stand bieden tegen electrisch cloorslaan. 

59. 1. .ii-let de aarde verbonden leidingen 
mogen onmiddellijk aan gebouwen zijn beves
tigcl, mits eene be~flha\:!igmg cler leidingen door 
de bevestigingsmiddelen-is buitengesloten. 

2. Met de aarde verbonden leidingen moeten 
gevrijwaacrd zijn tegen chemische inwerkingen ; 
waar zij. aan mechanische beschadigingen zijn 
blootgesteld, moeten zij beschermd zijn door 
lmizen. · 

3. Gecleelten van eene met de aarde ver-
1 bonden leiding, dee! uitmakende van het 
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stroomvoerende leidingsysteem, mogen niet 
door de aarde alleen zijn vervangen. 

60. Bij de doorvoering van leidingen door 
wanden, muren of dergelijke moeten zij vrij
liggend en strak zijn doorgeleid, of moeten 
loorvoerbuizen zijn gebruikt van duurzaam e~ 
onbrandbaar materiaal, welke waarborgen hie. 
den tegen mechanische beschadiging en tegen 
het binnendringen van vocht. 

61. I. Onderlinge ;erbindingen of aftak
kingen van leidingen moeten zijn gemaakt door 
soldeeren, of moeten bestaan uit schroef- of 
daarmede gelijkwaardige verbindingen. 

2. Bij verbindingen tusschen snoeren en de 
vaste leidingen z~jn alleen schroefverbindingen 
toegela ten. 

3. Verbindingen van leidingen met werk
tuigen, verzamelrails en toestellen moeten door 
schroeven of daarmede gelijkwaardige middelen 
tot stand zijn gebracht. Hierbij moeten snoe
ren of meerdradige leidingen van 6 mM2• en meer 
en eendradige leidingen· van 25 mlVI2. en meer 
zijn voorzien van eindverbindingen als kabel
schoenen of dergelijke. Zijn snoeren of meer
dradige leidingen beneden 6 mM2• hiervan 

· ·niet voorzien, dan moeten de enkele draden 
der keni door soldeeren tot een geheel zijn ver
eenigd. 

4. Bij onderlinge verbindingen of aftakkin
gen van geYsoleerde· Jeidingen moeten de ver
bindingsplaatsen geYsoleerd zijn op eene wijze, 
die zooveel mogelijk gelijken waarborg oplevert 
als de overige isolatie. De verbindingen en aftak
kingsplaatsen mogen niet op trek zijn belast. 

62. Outler spanning stafl,nde leidingen, die 
tot verschillende stroomketens behooren of van 
verschillende polariteit of phase zijn, mogen niet 
zijn bevestigd op een zelfde isoleerrol of isolator. 

63. 1. Verplaatsbare leidingen moeten door 
middel van stop en stopcontaet met -vaste lei
dingen zijn verbonden. Deze bepaling geldt 
niet bij aansluiti:i:tgen aan sleep- en contaet
leidingen. 

2. Van eene stop mag sleehts eene verplaats
bare stroomgeleiding uitgaan. Aftakkingen of 
verlengingen van verplaatsbare leidingen _zijn 
slechts door middel van stopeontaetinrichtingen 
toegela ten. 

64. B~j de plaats van invoering van ver
plaatsbare leidingen in stoppen, handiampen en 
dergelijke, moeten maatregelen zijn genomen 
ter voorkoming van beschadiging der leidingen. 

65. Kruisingen van op i,'loleerstukken aan
gebrachte leidingen onderling of met metaal
deelen moeten zoo uitgevoerd zijn, dat geen 
aanraking kan _plaa.ts vinden. 

66. 1. Bij aanleg in buizen moeten alle tot 
een zelfde stroomketen beboorende leidingen 
in eer zelfde buis zijn gelegd, tenzij het gelijk
stroomleidingen zijn van meer dan 4 mM•. 
koperdoorsnede. Laatstbedoel<le lei'lingen mo
gen zoowel in een zelfde buis als in afzonderlijke 
bnizen zijn gelegd. 

2. In een zelfde buis mo6en geen leidingen 
zijn gelegd, die tot verschillende stroomketemi 
beho0ren, tenzij het uitsluitend leidingen zijn 
voor eene . groep van gloeilampen of andere 
.kleine verbruikstoestellen, die door dezelfde 
smeltveiligheid van 10 Ampere nominale 
~troomstorkte zijn beveiligrl 

Deze bepaling geldt niet bij schakel- en ver
cleelborden in eiectrische beclrijfsruimten. 

67. Bij leidingen of kabels voor een- of meer
phasigen stroom, die met ijzer of staal zijn om
huld. of bewapend, moeten de gezamenlijke- tot 
eene strooniketen beboorende leidingen door 
dezelfde ~jzeren of stalen omhulling of bewape
ning zijn omgeven, tenzij op andere wijze eene 
revaarlijke verwarming van bet ijzer of staal 
is buitengesloten. 

68. Metaltlombulsels van buizen, metaal
mantels van pijpdrader en pantseringen van 
kabels mogen sleebts dan als terugleiding die
nen, indien een duurzaam metalliek verband 
van bet systeem is ge_:waarborgd en de terug
leiding deugdelijk met de aarde is verbonden. 

69. 1. Niet met de aarde verbonden buiten
ledingen moeten op klokisolatoren of met'.ge
bruikrr..aking van eene ·daarmede gelijkwaar
dige isolatie zijn aangebracbt .. 

2. De onderlinge afstand van buitenleiclin
irnn, tenzij deze· niet-uitscbakelbare parallel
aftakkingen van gelijke polariteit zijn, moet 
ten minste 10 cM. plus 1/200 van den afstand 
van de bevestigingen der e:i:tkele leidingen, docb 
in geen geval minder dan 15 cl\L bedragen. 

3. Da afstand van buiterueidingen tot wan
den of muren moet ten minste 10 eM. bedragen. 

4. De onderlinge afstand der bevestigingen 
van eene buitenleicling, aangebracht langs ge
bouwen of muren, mag niet meer dan 10 M 
bedragen. 

70. J. Klok- en daarmeae ge1ijkwa:1rdige 
isolatoren, isoleerrollen en isoleerklemmen 
moeten nit porcelein, glas of gelijkwaardig 
materiaal bestaan. 

2. Zij moeten zooclanig zijn aangebracbt, 
dat de leidingen op de voorgesehreven afstanden 
van deelen van gebouwen, ijzerconstrueties en 
dergelijke blijven. Klokisolatoren moeten zoo 
zijn opgesteld, dat er zicb geen water in kan 
verzameleu. 



1916 21 A U G U S TU S. 454 

3. Krammen mogen alleer, zijn gebezigd voor 
het bevestigen van leidingen, die uit hoofde 
van de eischen van het bec!,rijf met de aarde 
zijn verbonden, mits beschadiging van de lei
dip.gen door de wijze van bevestiging niet kan 
voorkomen. 

4, Voor de bevestiging van onbeschermde 
geisoleerde leidingen mag geen bla.nke metalen 
binddraad z:ijn gebezigd, tenzij maatregelen 
genomen zijn, die een beschadiging der isolatie 
buitensluiten. 

71. 1., Behalve in electrische en afgesloten 
electrische bedrijfsruimten mogen binnen ge. 
bouwen blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen niet voorkomen. 

Deze bepaling geldt niet voor sleep- en con
tactleidingen, indien deze door hare ligging, 
de wijze van aanleg of op andere doelmatige 
wijze tegen aanraking zijn beschermd. 

2. Blanke, niet met de aarde verbonden, 
leidingen in de in het eerste lid bedoelde 
ruimten moeten _op klokisolatoren of op daar
mede g-elijkwaardige isolatoren zijn aangebracht. 
De onderlinge afstan:l. hunner bevestigingen, 
aangebracht langs muren of wanden, mag niet 
meer dan 6 M. bedragen. De afstand tusschen 
de leictingen onderling, met uitzondering van 
niet-uitschakelbare parallelaftakkingen van ge
lijke polariteit, moet ten minste 10 oM. en hun 
afstand tot wanden of deelen van het gebouw 
ten minste 5 oM. bedragen. 

Tusschen koperleidingen van voldoende stijf
heid onderling zijn kleinere afstanden geoor
loofd, indien het behoud dezer afstanden f!e
waarborgd is door isoleerstukken, welke niet 
meer dan 1 M. van elkaar zijn verwijderd. 

72. Leidingen met vezelisolatie of niet ge
vulcaniseerde gummiomhulling moeten buiten 
bandbereik zijn aangebraoht op klok- of daar
mede geltjkwaa.rdige isolatoren. 

73. 1. Onbeschermde gummiaderleidingen 
moeten op fsoleerstukken of in buizen zijn aan
gebracht ; in het eerste geval mogen .zij niet 
omgeven zijn door eene omkokering van brand
baar materiaal. 

In gebouwen mogen bij lege spanning de 
isoleerstukken bestaan uit isoleerrollen en bij 
meer dan 10 mM2• koperdoorsnede der leidingen 
ook uit klemmen. Overirens moeten zij be
staan uit klok- of daarmede gel:ijkw[!,D.rdige 
isolatoren. 

2. Onbeschermde gummiaderleidingen moe
ten in handbereik, antler vloeren, achter be
bangsel, in metsel- of pleisterwerk en waar zij 
aan . mechanische beschadiging . zijn blootge-
steld, beschermd zijn door bujzen. · 

Deze bepaling geldt niet voor verplaatsbare 
Leiding en, voor leidingen im electrische en af -
gesloten electrische bedrijfsruimten en voor 
het niet vast aangelegde dee! der toe_voerleidin-, 
gen naar en in de nabijheid van electrische 
werktuigen, mits de isolatie niet beschadigd 
kan warden. 

3. In gebouwen moet de afstand tusschen 
op isoleerstukken aangebrachte onbeschermde 
gummiaderleidingen en wanden bij lage span
ning ten rninste 1 cM. bedragen, bij hooge 
spanning tot en met 1000 Volt ten minste 2 cM. 
en boven 1000 Volt ten minste 1 cM. voor elke 
1000 Volt, doch ill'geen_gev_al.:mirider dan 5 cM. 

Bij inrichtingen, waar een bij elkaar liggen 
van deze leidingen niet te vermijden is, zooals 
bij reguleertoestellen of aan schakelborden, 
mogen zij zoo zijn aangebracht, dat zij elkaar 
aanraken, mits zij ten opzichte van elkaar on
bewegelijk Jiggen. 

4. De onderlinge_ afstancl der bevestigingen 
van onbeschermde gummiaderleidingen, welke 
in gebouwen langs wanden of muren op isoleer
rollen zijn aangebracht, mag niet meer clan 
1 M. bedragen; op klok- of hoogspannings
isolatoren niet mecr dan 6 M. 

Langs 'plafonds _of .clakspanten kunnen · in 
verband met hunne constructie deze afstanden 
grooter ziin 

74. 1. Buizen moeten z:ijn van ijzer of sta.al 
of van een .even we.erstandbieclend metaal en 
moeten eene wanclclikte hebben van ten minste 
0,7 ml\'I.. 

2. In buizen mogen geen lasschen in de 
leiclingen aanwezig z:ijn, 

3. Buizen en hunne verbindingsstukken 
moeten zoodanig zjjn gelegd, _dat zich daD.rin 
nergens water kan verzamelen. 

4. Elke installatie in buizen moet zoo zijn 
gemaakt, dl!,t de leiclingen i-,emakkelijk 'Ver
wisseld kunnen warden. 

Deze bepaling geldt niet voor leiclingen van 
meer clan 16 mTul2. koperdoorsnede, inclien de 
buizen in hot gezicht gelegd en toegankelijk zijn. 

5. Buizen moeten zoodanig zij_n_ bewerkt, dat 
de isolatie der leidingen niet door uitstekende 
deelen of scherpe kanten kan beschacligcl 
warden ; de vrije uiteinden van buizen moeten 
zijn voorzien van. dnurzame invoerhulzen. 

. 6. Buizen v9or meer dan eene leiding moeten 
eene inwendige middellijn hebben van ten 
minste 11 mM. ; bij hooge sp!j,nning . van ten 
min~te 15 mM. Voor buizen, · welke tot be
scherminA van korte, rechte stiikken dien~n of 
zich op schakel- en verdeelborden bevindeu, 
mag hiervan zijn afgeweke,n.... · · · · 
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75. Qnverminderd het bepaalde in de vo
rige artikelen dezer paragraaf gelden voor 
electrische inrichtingen in de hieronder ge
noemde uimten de volgende bijzo~d~;e be
palingen: 
· A. Ruimten, waar veel stof voorkomt : 

Onbeschermde gummiaderleidirigen moeten 
zij!'l gelegd in buizen zonder open naad. 

B. . Bedrijfs- en bergruimten met brandge 
vaar: 

l. Spanningen boven 1000 Volt mogen niet 
zijn .toegepa~ti 

2. De omgeving van electrische_ werktuig-en, 
transformatoren en dergelijke moet vrij van 
licht brandbare stoffen gehonden worden_ ten
zij die werktnigen zoomede de aanwezige stro~m
verbrekende toestellen en . booglampen zijn 
voorzien van een onbrandbaar afsluitend om
hnlsel. 
: 3: ·L.,idinge:µ moeten zijn [elegd in bnizen 
zon~er open naad. 

4 .. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
br.igzaam omhulsel van .doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 
· C .. Bedrijfs- en bergruimten met ontploffings
gevaar; 

1. Hooge spanningen mog13n niet zijn toe
gepast. 

2. Electrische- wer,ktnigen, transformatoren 
en toestellen, die tot vunrverschijnselen knnnen 
aanleiding geven of waarbij stroomverbreking 
plaats. vindt, mogen slechts zijn. aangebracht; 
indien en v:oor zoovtir voor ·elken· bijzonderen 
toestand eene constructie gekozen is, die bij 
dien toestand geen ontploffing kan veroorza. 
¼:en. 

3. Voor het leidingnet zijn alleen kabels en 
gnmmiaderleidingen · toegelaten. De laatste 
moeten zijn aangebracht in naadlooz~ bnizen ; 
de verbindingen der bnizen onderling moeten 
waterdicht gefit en_ de uiteinden dicht gekit zijn. 

4. Voor de knnstmatige_ verlichting mogen 
slechts gloeilampen zijn gebezigd, welke in het 
luchtledige branden en met hunne bonders 
van de omringende lncht zijn afgesloten. 

§ 6. Het voorlcomen van ongenallen bi(i brand. 

76. In een werklokaal, wae rvan de vloer 
3 M. of meer .b_oven of 1,5 M. of meer beneden 
den beganen. grond is gelegeri, moet, indien 
inogelijk, behalve de voor gewoon gebruik die
nende toegang o'P nitgang nog een uitgang, zoo
yeel mogelijk aan de andere zij~e .van het 
lokaal, aanwezig zijn, di<3 gelegenheid biedt tot 
ontkoming. _Hetzelfde geldt voor een werk-

) 

lokaal, waarvan de vloerhoogte deze grenzen 
niet overschrijdt, indien daar geen bnitendeur 
~anwezig is. Warmeer eene gelegenheid tot 
ontkoming niet aa~gebracht kan woi:-clen, moet 
eene gelegenheid tot redding aariwezig zijn 

77. In eene fabriek of werkplaats, waarin 
IC of meer personen plegen te verblijven in 

i een of me!)r _werklokalen, waarvan de vloer 
_-meer dan 3 M. boven of bcneden d~n beganen 
grond is gelegen, moet de begane grond van 
nit die werklokalen langs eene. trap (geen 
ladder) te bereiken zijn. 

78. 1. De kleinste doorgangsbreedte van 
don weg, gevormd door de denropeningen. gan
gen, trappen, enz., waarlangs de arbeiders van 
nit hunne werklokalen den beganen _gronc, bui
ten het.gebouw moeten kunnen bereiken, moet 
ten minste bedragen : 

a. wanneer meer clan 25 doch niet meer clan 
50 personen in den re!!el daarvan gebruik ma ken, 
0.75 M.; 

b. wanneer meer clan 50 doch niet meer clan 
100 personen in· den regel daarvan gebruik 

·maken, in fabriekeri en werkplaatsen, in wer,. 
king gebracht op of na 1 Januari 1897, ,l,:!O M., 
in fabriekel} en werkplaatsen, in werking ge
bracht v66r 1 ,Tan;iari 1897, 1 M. ; 

~- wanneer meer ·aan 100 personen · in den 
regel daarvan gebruik maken, .in fabrieken en· 
werkplaatsen, .in werking gebracht op of na 
1 Januari 1897, 1,50 M:, in fabrieken en werk
plaatsen, 1n werking gebraeht -:v66r 1 Januari 
1897, 1,25 JVI. . . . 

2. Het onder b enc van het eerste lid bepaal-. 
de geldt. niet. indien en voor zoover - onver-· 
minderd het bepaalde in de artikelen 80 en 82 -
twee wegen beschikbaar zijn, welkl'lr kleinste 
doorgan!(sbreedte ten minste 0, 75 M. . be, 
draagt. 

79 . . 1, Wanneer een gedeelte van den in 
het eerste lid van artikel 78 onder b ei1 c bedoel 
den weg of · an de in het tweede lid van dat 
artikel bedoelde wegen door trappen wordt ge
vormd en de werklokalen in gebruik zijn ge
nomen op of na 1 · Januari 1897,' moeten deze 
trappen, zoo zij _niet buiten het gebo)Jw in de 
open lucht .zijn aangebracht,. aan de onder- en 
zijkanten zijn beklee_d met onbrandbaar ma
teriaa,l en - indien _de werklokalen in gebruik 
zijn genoineri op of na 1 o~tober 1916 - tevens 
zijU: ingesloten door· wanden van steen of auder 
onbrandbaar materiaal. Da_ overige gedeelten 
van dien weg o'f die wegen moeten voldoende 
waa,rborgen bieden voor het veilig verlaten van 
het gebouw; bepaaklelijk moeten de ramen, 
waarlangs de weg of de wegen over e~ne buiten 
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het geboriw gelegen trap voeren, met draadglas 
zijn !l'esloten. 

2. Het ·materiaal, waarmede ingevolge het 
eerste·lid trappen zijll bekleeci, moet - indien 
deze niet door wanden, als daar bedoeld, zijn 
ingesloten - beh'.tlve onbtandbaar tevens vuur
keerend zijn. D3 bekleeding van de trappen 
met onbrandb:.ar of vuurkeerend materiaal ·is 
niet noodzakelijk, indien deze Z!)lve uit zulk 
materiaal zijn vervaardigd en de boomen, 
treden en stootborden geheel dicht zijn en aan 
~lkander sluiten. 

80. 1. In eene fabriek of werkplaats, waar 
in den regel meer dan 25 personen van den
zelfden weg gebruik maken, om hunne werk 
lokalen, waarvan de vloer meer dan 3 1\1. boven 
den began en grondis gelegen, te verla ten." moet 
de begane grand buiten het gebouw van uit 
die werklokalen behalve langs den weg of de 
wegen:, vereischt ingevolge artikel 78, ook te be
reiken zijn langs een anderen doelmatiiren wef?, 
met dien verstande, dat deze weg, wanneer 
de belendingen geen goede gelegenheid tot ont
vluchting aanbieden, !noet leioen langs eene 
noodtrap. 

2. De toegangen tot den 'in het eerste lid 
vereischten weg moeten aan de zijde der werk
.lokalen door een duidelijk opschrift ,,nooduit
gang" zijn aangeduid. · 

81. Het bepaalde in de artikelen 79 en 80 
is niet · van toepassing op gebouwen, waarvan 
muren, vloeren, zolders· en trappen van on
brandbaar materiaal zijn vervaardigd; tenzij' 
in het gebouw licht brandbare of ontplofbare 
sto:ffen warden verwerkt of bewaard. 

82. 1. Een werklokaal nioet verlaten· kun
_nen warden door twee uitgangen, die zich zoo 
_mogelijk aan tegenover elkander gelegen zijden 
van bet Iokaal bevinden en aie leiden na,ar twee 
verschillende wegen, waarlangs de begane 
grond buiten het gebonw kan· warden bereikt, 
indien: 

a. het werklokaal deel uitmaakt van eene 
fabriek: of werkplaats of een gedeelte daarvan, 
dat bra~dgevaarlij.k is door de daarin aan
wezige sto:ffen, de inrichting, boliwwijze of 
ligging, of _ 

b. in het wetklokaal 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 grand 
buiten het gebouw te bereiken, meer dan 100 
bed;aagt. 

2. Op beide in het eerste lid bedoelde wegen 
is artikel 78 van to(lpassing ; de wegen, bedoeld 
in het twee.de lid- van artikel 78, warden voor 

de· toepassing van dit artikel als een ·w~g 
beschouwd. 

3. Indien de vloer van een werklokaal; als 
in het eerste lid bedoeld, meer dan 3 l\L haven 
den beganen grand is gelegen, is op een cler 
in dat lid voorgeschreven wegen artikel 79 van . 
toepassing. · 

83. 1. De in de artikelen 78, 80 en 82 be
doelde wegen mogen noch geheel noch ten deele 
gevormd warden door een _ ladder of een lift 
.en in die wegen n,ag zich nimmer bevinden : 

a. eene plaats, waar de cloorgang minder 
dan 0.75 1\1. "breed of minder dan (80 JIil. 
hoog is; 

b. eene trap, steiler dan 1 verticaal op ~/J 
horizontaal, in de klimlijn gemeten ; 

c. eene spiltrap, tenzij aan de binnenz~jde 
op ten minste 0.30 1\1. nit de aslijn een hek is 
geplaatst van t(!n minste ().90 M. hoogte. 

2. Wanneer het niet mogelijk is in eene. 
fabriek of werkplaats, in werking gebracht v66r 
1 Januari 1897; ten aanzien van de ingevolge 
de artikelen 80 en 82 vereischte weO'en aan 
de voorschriften van het eerste lid"' of van 
artikel 78 te vcildoen, kan daarvan in zooverre . 
worden afgeweken, dat: 

a. bij spiltrappen de br_eedte van het ge
deelte der trap, dat overblijft na aanbrenging 
van het in het eerste lid, ·onder c, bedoelde hek, 
0, 70 JIil. mag bedragen ; 

b. eene trap steiler dan 1 verticaal op 3h 
horizontaal, in· de klimlijn genieten, mits ten 
minste 0, 70 l\L breed, is toegelaten ; 

c. de doorgangsbreedte van dien weg overi
gens 0,60 l\{. · mag bedragen. 

84. I De weg, waarlangs van nit een werk
lokaal bij brand de begane grand buiten het 
gebouw moet lninnrn wordeu- bereikt, inag niet 
versperd zijn; zoolang in dat lokaal iemand 
aanwezig is· Op of langs dien weg mogen zich 
geen voorwerpen bevinden, welke bij haastige 
ontruiming versperring kunnen veroorzaken. 

2. Eene deur, die op eene trap nitkoh1t, welke 
dee! uitmaakt van dien weg, · moet zoodanig 
zijn ingericht, dat zij in geen enkelen stand de 
vrije ruimte op de trap vermindert. 
. 85. Eene cleur van een werklokaal, waarin 
meer dan 50 personen verblijven, moet, wann~er 
zij toegang geeft tot de wegen, bedoeld iri een 
der artikelen 78, 80 of 82, naar buiten draaibaf1r 
zijn, of indien _dit niet mogelijk is of tot ver
sperring aanleiding zon geven, .?iijwaarts kunnen 
verschniven. · 

86. De deuren of hekken in de uitgangen 
van een gebonw, waar meer dan 50 personen 
verblijven, moeten naar bmten draaibaar, :of 
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indien clit niet mogellik is, zijwaarts verschuif
baar zijn, tenzij z(i zich bevirden in een gedeelte 
van eene fabriek of werkplaats, dat in werking 
is gebracht v66r 1 ,Januari 1897 en waarin geen 
licht brandbare stoffen worden bewerkt of 
aanwezig zijn. 

§ 7. J(leedkamers, kleederbergplaatsen en schatt
lokalen. 

87. 1. In fabrieken of werkpfaatsen, waar 
personen werken in schadelijke werklokalen, 
genoemd in categorie A, n°. 1 tot en met 16 en 
n°. 18, categorie B, categorie I', n°. 2, 4, 5, ·6 
en 7 en categorie L, van artikel 1 moeten voor 
gebruik als kleedkamer doeln,atig gelegen, door 
een opschrift aangewezen ruimten. aanw'ezig 
zijn. Deze ruin.ten moeten doelmatig zijn 
ingericht voor berging van kleederen, welke de 
in deze lokalen werkende arbeiders af!eggen, 
verwisselen of bij hun arbeid dragen : zij mogen 
geen deel uitmaken van werklokalen, noch van 
schaftlokalen en moeten naar seksen geschei
den zijn. 

2. Voor de kleederen, die bij den arbeid 
zijn gedragen, moeten opzettelijk daartoe 
aangewezen hergplaatsen beschikbaar zijn, 
gescheiden van de bergplaatsen der overige 
kleederen. 

88. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 87, moeten in fabrieken en werkplaatsen, 
waar 25 of meer personen .arbeiden, door een· 
opschrift aangewezen, doelruatig gelegen ruim
ten aanwezig zijn, bestemd en doelmatig inge
richt voor berging van de kleederen, welke de 
arbeiders afleggen of verwisselen of b\i hun 
ar beid dragen. 

2. Deze ruimten mogen geen deel uitmaken 
van de in het eerste lid van artikel 87 bedoelde 
schadelijke werklokalen, noch van schaft
loka1en. 

89. \Vanneer mannen en vrouwen gezamen
lijk in werklokalen werken, en de vrouwen 
andere clan overkleederen afleggen, moet een 
uitsluit~nd- voor vrouwen .bestemde kleedkamer 
bescbikbaar zijn. 

90. 1. Voor arbeiders, werkzaam in een 
schadelijk werklokaal, genoemd in categorie A, 
n°. 1 tot en met 16 en n°. 18, categorie B, 
categorie 0, categorie D, n°. 1, 2, 4, 5, 6 en 7, 
categorie E, categorie F en categorie L van 
artikel 1, zoomede voor arbeiders, werkzaam 
in het ovenlokaal van eene glasfabriek, moet, 
indien zulk een werklokaal deel uitmaakt van 
eene fabriek of werkplaats, wa.'1rin 10 of meer 
personen plegen te verblijven, tot het door
brengen van den schafttijd en tot het nuttigen 

van voedsel tijdens hunne aanwezigheid in de, 
fabriek of werkplaats, een doelmatig, hehoor
lijk ingericht en vcrlicht, zinde~jk gehouden, 
in het konde jaargetijde voldoend verwaru1d 
schaftlokaal beschikbaar zijn. Zulk een schaft
lokaal mag niet tevens worden gebruikt. alsof 
in open verbinding staan met een schadelijk 
werklokaal, behoorende tot de in dit artikeJ 
genoemde categorieen, of een ovenlokaal van. 
eene glasfabriek, noch als bergplaats worden 
gebruikt. 

2. Eveneens moet een schaftlokaal, dat aan 
het in het eerste lid gegeven voorschrift voldoet, 
aanwezig zijn in eenc fabriek of werkplaats, 
waarin 10 of meer person.en· plegen te verblij
ven, wanneer daar arbeiders werkzaam zijn, 
die door de Egging der fabriek of werkplaat& 
ten opzichte van hunne woning in verband 
met do regeling der werk- en rusttijden niet in 
de gelegenbeid zijn, om thuis den hoofdmaaltijd 
tc gebruiken, of die in verband met _de cischen 
van den bedrijfsarbeid daartoe niet gcduronde 
voldoenden tijd de fabriek of werkplaats mogen 
verlaten. 

91. Voor een arbeider, die in hoofdzaak 
werlrzaam pleegt te zijn in de open lucht of in 
eene op~n loods, moet, wanneer hij op of in cle 
nabijheid·- van de fabriek of werkplaats den 
middagrusttijd · doorbrengt, in de fabriok of 
werkplaat,s een doelmatig, ·behoorlijk ingericht 
en verlicht, zindelijk gehouden, in hct konde, 
jaargetijde voldoend verwarmd scbaftlokaal 

· beschikbaar-zijn, dat niet tevens als schadelijk 
werklokaal of als bergplaats mag wordcn 
gebruikt. 

92. De bepalingen, vervat in de artikelen 90, 
eerste lid, en 91 zijn niet van toepassing, indien 
en voor zoover de rege.ling der werktijden, de 
duur van de scbafttijden of andere omstandig
heden van plaatselijkcn aard het mogelijk ma
ken, dat de arbeiders de schaftt~jden doorbren
gen ·in hunne woning of in eene andere cloel
matige localiteit, waar geen sterke drank ver
strekt worclt en welke voor hen kosteloos en 
zonder verplichting tot het maken van vcrtering 
toegankelijk is. Evenmin is het bepaalde in 
artikel 90, tweede lid, van toepassing, wanneer 
v9or arbeiders, die in het daar bedoelcle geval 
verkeeren, zulk eene localiteit voor het gebrui
ken van den hoofdmaaltijd · beschikba.ar is. 

§ 8. De privaten. 

93. , In iedere fabriek of werkplaats moet 
voor de · arbeiders ten minste een privaat en 
voor de mannen een voldoend aantal nrinoirs 
beschikbaar zijn. 
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. 94. De priv"aten en urin_oirs moeten zoodanig 
:.zijn geplaatst en worden onderhouden, dat zij 
voor-alle in de fabriek of werkplaats arbeidende 

::personen; voor wie -zij bestemd zijn, gedurende 
hun verblijf aldaar behoorlijk te bereiken en 

-te gebruiken zijn. 
95. Voor arbeiders, die geregeld in zeer 

,varme lokalen arbeid verrichten of aan groote 
,varmte- zijn • blootgesteM, moeten de privaten 
ctochtvrij zijn en binnendoor zijn te bereiken. 

96. Ieder privaat moet doelmatig ingericht 
:zijn, goed rein knnnen warden gehouden, vol
·doen4e zijn gevenWeerd,en _verlicht. •• Het moet 
-overdekt zijn en zoodanig zijn afgeschoten, 
-dat het bij gebruik behoorlijke afzondering 
waarborgt._ 

97. In eene fabriek of. werkplaats, waar 
10 of _meer personen arbeid verrichten, moeten 
<le privaten naar seksen gescheiden en van een 
<luidelijk opschrift, aanduidende de sekse, waar
voor zij bestemd zijn, voorzien zijn. · De toe
gangen tot voor verschillende seksen be
stemde privaten moeten zich zoo mogelijk niet 
in elkaars nabijheid bevinden. 

98, 1. De privaten en urinoirs mogen -
tenzij het waterclosets, urinoirs met ~ater
spo~ling of daarmede gelijkl~aardige inrich
tingen. zijn, die geen stank verspreiden - niet 
in _directe verbinding staan met eenig werk
lokaal. I e portalen <:>f gangen, waardoor de, 
niet in C\en . eersten volzin uitgezonderde 
privaten en urinoirs. van de werklokalen gea 
scheideµ zijn, moeten geventileerd worden, · 
·zoodanig,. dat geen stank in de werklokalen 
waarneembaar is. · · · 

2. ·Onder watercloset. wordt verstaan. een 
privaat, voorzien van een goed werkende door
spoelinrichting, waarbij een voldoend ·krachtige 
waterstroom toevloeit, welke de faecalien. nit 
den trechter wegspoelt en. waa~bij de afvoerpijp 
zood1'nig is gevormd, dat daarin water blijft 
staan, dat een afsluiting tegen stank vormt. 
. 99. In eene fabriek of werkplaats, waar 
_10 of meer personen arbeid verrichten,_moet het 
aantal voor. de arbeiders beschikbare privaten 
bedragen: 

a._ ten minste een voor elk~ 30 of minder 
vrimwelijke en ten minste een voor elke 50 of 
~inder mannelijke person~n, indien gedurende 
de~werktijd voortdurend e~n . .of meer personen 
aanwezig ·zijn, die tot taak hebben op de pri:· 
vaten toe te zie1,1 en deze zindelijk te houden ; 
. b. ten minste een ~oor elke 15 of minder 

vro.uweiijke 
0

er1 t~n: minste een .voor elke 25·. of 
i:ninder niann~lijke personen, · wahneer .: het. 
onder a be<loelde geval niet.~anwezig is. . 

HOOFDSTUK III. 

VOORSCHRIFTEN, WAARAAN HOOFDEN. OF BE~ 

STUURDERS VAN FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN, 

INGEVOLGE ARTIKEL 7 DER VEILIGHEIDSWET 

MOETEN VOLDOEN. 

§ 1. Bevorderen. van zindelijkheid . . 

100. Een werklokaal met aanhoorigheden · 
moet vrij van grond- en rioolwater, zindelijk: 
en zooveel mogelijk vrij van stof wordeU: 
gehouden. · · 

101. Privaten en urinoirs moeten zindelijk; 
worden gehouden 

102. De wanden en de zoldering van een 
werklokaal en van de aanhoorigheden daarvan' 
moeten ten minste eenmaal .in de 15 maanden. 
behoorlijk. warden gewit, afgewasschen of op' 
andere wijze gereinigd. 

103 In een werklokaal, waarin voor den 
arbeid veel water wordt gebruikt, moet de 
vloer zoodanig zijn ingericht, dat het ·water 
behoorlijk kan afl.qopen. · 

104. Het bij den arbeid ontstane afval moet 
spoedig err op doelmatige ,wijze worden ver
wijderd. · 

105. De vloer van een schadelijk werk-• 
·1okaal, genoemd in artikel l; cat(lgorie A, n°. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, °13, met uitzondering 
van de werklokalen, waarin' witte phosphor, 
kwik of kw,ikverfoelies~l eene verdere hehande
ling ondergaan, 14, 15, 16 of 18, categorie B, 
D, E,- F, H .en L, alsmede die van een .. werk
lokaal, waarin eene_aar> bederf onderhevige stof 

· wordt bewerkt of verwerkt, moet teri minste 
eenmaal per week of zoovel\l nial_en meer als 
noodig blijkt, worden geschrobd of gedweild.: 
Voor een schadelijk werklokaal, behoorende tot: 
categorie E of F van artikel 1, geldt deze bepa 
ling niet, indien de vloer op voldoende wyze 
worclt behandeld met stofbindende olie en in 
,:Ien vloer geen spleten zijn. 

106. De ,loer van een werklokaal, als in, 
art. 105 bedoeld, moet zoodanig zijn ingericht,, 
dat hii kan worden geschr9bd o_f gedweild. , 

io7. De vloer van e,en werklokaal, . niet 
bedoeld in artikel 105, moet worden geschrobd 
of gedweild, telkens binnen 9-e,n tijd, die voor 
het onderhouclen eener behoorliJke zindelij]i:heid 
noodig blijkt'.· · · Wanneer de aard van het bedrijf 
~ich tegen schrohben of dweilen· verzet, moet · 
de_ vlo~r op antler~ doelmatige wijze voldoende 
wo~den gerem.igd. 
· 108. . Tegen verontreiniging door spuwe~ 
moeten cloelmatige voorzorg;smaatregelen zijn, 
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,genomen; zoo nooclig moeten doelmatige spuw-
bakken aanwezig zijn. · 
· 109. 1. In ·eene fabriek of w~rkplaats, waar 

.arbeiders aan groote warmte, stof ·of -~i1 zijn 
blootgestelcl, moeten voor die arbeiders. naar 
,seksen gescheiden, binnenshuis gelegen en 
-doelmatig ingerichte _waschgelegenheden aan
wez1g z1Jn. 

2. Het aantal- beschikbare •.waschgelegen
:heden moet bedragen ten minste. een op elke 
10 der in het eerste lid bedoelde arbeiders, die 
,gelijktijdige rust- en schafttijden bebben, wan
neer het stof of vui1 niet van vergiftigen aard 

-en_ gemakkelijk-te verwijderen is en in.de andere 
:gevallen ten minsto een op elke 5 dier arbeiders. 

110. Op clke waschp1aats moet sJhoon en zoo 
noodig verwarmd ,~ater knnnen toevloeicn in 
volclonnde hoeveelheid. Het gebruikte water 
moet knnnen wegvloeien. Voor elke wasch
:plaats moeten zeep en handdoeken en, zoo 
noodig, nagelborstels in voldoonde hoeveellieid 
beschikbaar zijn. · 

111. In eene fabriek of werkplaats, waar;n 
arbeiders verblijven, die door den aard van 
hun arbeid lichaamsreiniging van meer omvang 
dan alleen van _hoofd en handen behoeven, 
moeten ,oor die arbeiders. behalve de. in 
artikel 109 bedoelde· waschg~l~genheden: doe!: 
matig gelegen en ingerichte badgelegenheden 
in volcloend aantal, doch ten minste eiin voor 
-elke 20 of rp.inder van deze arbeiclers. aan
·wezig zijn 
· 112. De in deze paragraaf bedoelde bad- en 
waschgelegenheden moeten gedurende een voor 
een behoorlijk gebruik voldoenden tijd voor de 
arbeiclers toegankelijk en behoorlijk ,bruikbaar 
zijn. Waar de bad- en waschgelegenheden zich 
in eene afzonderlijke ruimte bevinden, mag deze 
in den ]uervoren bedoelden tijd niet anders zijn 
afgesloten, clan --met- eene - sluiting;· ·die -d-oor · 
iederen arbeider te openen is. 

§ 2. Bevorderen van eene dragelijke tmnperatuur 
en van luchtverversching. 

113. Da daken, wanden, ramen en toegan
gen van een werklok§tal· moeten, tenzij de aard 
van hot bedrijf zich daartegen verzet, zoodanig 
~ijn inge~icht en worden onderhouden, dat 
de claarin verblijvencle arbeiclers beschut zijn 

tegen cl~- nadeelige, i1;1vloeden van_ de ·weers-
gesteldheid. ·· 

114. Het werklokaal, waarin een bedrijf 
~vordt uitgeoefend, dat van den arbeider weinig 
lichaamsbeweging. . vordert, of waarin een 
arbeider een werktuig moet bedienen, dat 
hem bij koncle aan bijzondere gevaren bl~ot-

stelt, moet bij koude weersgestelclheid vol
doende en wel tot ten minste 10° Celsius of, 
wanneer de aard.van het bedrijf zich daartegen 
verzet, tot zoodanige temperatuur als deze 
toelaat, zijn verwarmcl. 

115. · Het pannen of metalen clak, dat een 
werklokaal . begrenst, moet, voor zoover het 

. minder clan 4 M. van den vloer verwijderd is, 
-behoorlijk beschoten .zijn; .tenzij : --

a. de aard van het bedrijf zioh daartegen 
verzet;. 

b. het werklokaal eene open loods is of een 
getimmerte, waarvan meer clan een zesde 
··gedeelte vah het wandoppervlak open is. 

116. Indien het dak, dat het werklokaal 
begrenst, geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, 
moeten zoo noodig doelmatige maatregelen 
ter bevorclering van eene dragelijke tempera
tuur genomen worden. 

117. De te warme lucht moet, voor zoover 
de aard van het bedrijf zulks toelaat, doelmatig 
worclen afgevoerd. 

118. Hinderlijke warmteuitstraling moet 
zoo mogelijk op _cloelmatige wijze doqr _beklee
ding der warmteuitstralencle voorwerpen of 
door warmtekeerende schermen worden tegen
gegaan. 

119., Te:r plaatse, waar een arbeider door 
andere oorzaken clan de hooge temperatuur 
cler buitenlucht, anders clan telken,s gedurende 
zeer. korten t~jd, aan e~ne temperatuur boven 
25° Celsius is blootrestelcl, moeten, voor zoover 
de aarcl van het bedr~jf zulks toelaat, doelmatige 
midclelen om de temperatuur te verlagen of 
om den nadeeligen invloed daarvan op de arbei: 
clers te verminderim, worden aangewencl. 

. 120. Indien tengevolge van de samen
stclling of den vochtigen toestand van een werk
vloer arbeiders aan koude_zijn blootgesteld, moot 
·op de plaats; . w~ar arbeicl wordt verricht;. een 
houten vloer of houten rooster aanwezig zijn of 
moet door anclere doelmatige middelen denadee
lige invloed van die koude worden tegengegaan. 

121. In elk werklokaal, waar bijzonder hooge 
of bijzonder lage temperaturen plegen te 
heerschen, moet op eene doelmatige plaats een 
goecl werkende thermometer 'lijn _opgehangen. 

122. Indien lucht of anclere gassen, dampen 
of stof uit ee;, werklokaal kunstmatig worden 
afgevoercl en, iurichtingen voor de_ toetreding 
van versche lucht zijn aangebracht, moet 
d~ze bjj konde weersgesteldheicl behoorlijk zijn 
verwarmd. 

123. Ter plaatse, waar een arbeider binnens
huis werkzaam is,moet hinderlijke tochtzoove~l 
mogelijk worden tegengegaan. 
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124. 1. In. een werklokaal moet op doel
matige wijze voldoende toevoer van versche 
lucht en afvoer van bedorven lucht onder 
vermijding van hinderlijken tocht zijn gewaar
borgd. In ieder geval moet daartoe in een 
werklokaal, waar niet door mechanische hnlp
middelen eene voldoende luchtverversching 
gewaarborgd is, het gezamenlijk oppervlak van 
de openingen, die rechtstreeks.che gemeenscbap 
met de buitenlncht kunnen geven, ten minste 
5 d.M . per persoon en niet minder dan 40 d.l\'12. 
in totaal bedragen, waarbij de deuropeningen, 
welke voor toegang dienen, niet worden mee
gerekend. 

2. Van de in het eerste lid vereischte ope
ningen moet ten minste een derde gedeelte 
gelegen zijn op meer dan 1.80 111. boven den 
vloer of, waar dit niet mogelijk is, in- of zoo 
dicht •mogelijk bij de bovenbegrenzing van bet 
werklokaal. Dit gedeelte der openingen moet 
onafhankelijk van het overige gedeelte kunncn 
worden geopend. 

125. 1. De werklokalen moeten gedurende 
de rusttijden zooveel mogelijk door het open
zetten der in artikel I 24 bedoelde bpeningen 
warden gelncht. 

2. Gedurende de werktijden moet door een 
doelmatig gebruik van de in aTtil~el 124 bedoelde 
openingen en mechanische hulpmiddelen voor 
eene voldoende luchtverversching wordeu zorg 
gedragen. 

§ 3. Sclladelijke of hinderlijke darnpen en 
gassen ; stof. 

126. Een werklokaal moet worden vrijge
honden van schadelijke en hinderlijke dampen 
of gassen van grondwater, van een riool, van 
een privaat, van een mest- of een vnilnishoop· 
of -put, van een stal of dergelijke inrichting, 
tenzij de aarcl van het bedrijf zich daartegen 
verzet. 

127. Het ontstaan en de verspreiding \n een 
werklokaal van schadelijke of hinderljjke 
gassen of dampen en van stof moet worden 
tegengegaan. Waar dit. niet of niet in vol
cloende mate mogelijk is, moeten doeltreffende 
middelen warden aangewend tot afvoer van die 
gassen of dampen of het·stof nit het werklokaal.: 

128. Indien ingevolge bet bepaalde in 
artikel 127 gassen, dampen of stof uit een 
werklokaal kunstmatig warden afgevoerd, 
moeten zoo noodig voor de toetreding van 
versche lucht doelmatige inricbtingen zijn 
aangebracht, welke gednrende het afzuigen 
noch geheel noch ten deele buiten ·gebruik 
mogen worden gesteld; 

129. Wanneer soliadelijke of hinder!Uke 
gassen of dampen in zoodanige mate in een put, 
riool, grondkuip; kelde'r, gashouder, reservoir 
of andere dergelijke min of meer afgesloten 
ruimte voorkomen, dat bij verblijf in die ruimte 
gevaar voor bedwelming, verstikking of ver
giftiging bestaat, moeten, alvorens een persoon 
znlk eene ruimte betreedt of daarin afdaalt, 
die gassen of dampen daaruit op doeltreffencle
wijze zijn verwijderd en nit een oncierzoek zijn 
gebleken, dat die gassen of dampen niet meer 
in bedoelde mate in die ruimte aanw'ezig zijn. 

130. Gedurende het verblijf van een persoon 
in eene ruimte, als in artikel 129 bedoelcl, 
moeten cloeltreffende m:tatregelen zijn genomen, 
ten· einde te voorkomen; dat daarin vbor 
inademing ongeschikte dampen of gassen ont
staan of zich verspreiden, tenzij vo]doende 
voorzorgen zijn genomen, opdat hij bij bedwel
ming onmicldellijk buiten die ruimtD kan 
woraen gebracht, zonder dat anderen zich 
daarin behoeven te ,begeven. 

131. Het bepaalde in de artikelen 129 en 
130 is niet van toepassing, indien de persoon, 
die zich in eene ruimte, als claar bedoeld, 
begeeft, voorzien is van 1een toestel, dat de 
inademing van zuivere lucht of zuurstof waar
borgt. 

§ 4. Voorkomen van ongevallen door werk
tuigen, werktuigdeelen, drijfwerken, vervoer
rniddelen, gereedschappen, door vallen, door 
vallende voorwerpen, vaste, vloeibare of gasvormirte 
stofjen, die bijtend of ontplofbaar zijn of eene 

hooge tempei'atuur hebben. 

132. De op eene hoogte van minder da11 
1,80 :M. boV:en vloeren, bordessen of traptreden 
zich bevindende, gevaar veroorzakende deelen 
van: 

a. krachtwerktnigen, 
bijv. vliegwielen, kruk:ken, clrijfstangen, 

assen, spreen, riemen, kettingen, snaren, 
schjiven, tandraderen, uitstekende zuiger
stangen, regulateurballen, waterraderen en 
molenwieken, 

b. drijfwerken, 
bijv. krukken, assen, kettingen, snaren, 

-riemen, schijven, raderen. spieen, bouten, 
koppelingen en stelschroeven, · 

c. door een kraohtwerktuig gedreven werk
tuigen, 

bijv. vliegwielen, radere·n, krnkken, assen, 
spreen, stelschroeven, bouten, koppelingen, 
snaren, riemen, kettingen en ,scbijven, · 

d. nict door een krachtwerktuig geclreven 
werktnigeri;-
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bijv. vliegwielen van drukpersen, pons
machines, metaalscharen, spantenbuigers en 
andere werktuigen, waarbij zij een· soortgelijk 
gevaar opleveren, raderen, bijv. van boor
machines, draaibanken, centrifuges,· lieren en 
hijschkranen, en slingers van ponsmachines, 
metaal-knipmachines, schroefpersen en andere 
werktuigen, waarbij die slingers een soortgelijk 
gevaar opleveren, 

moeten zoo n1ogelijk doelmatig zijn beschut. 
133. Een krachtwerktuig moet zoodanig 

zijn beschut of ingericht of vP.n een zoodanige 
inrichting zijn voorzien, dat het in gang brengen 
en het tornen zonder gevaar kan geschieden, 

134. Wanneer in een werklokaal drijfwerk 
-0f een werktuig aanwezig is, dat van eene 
plaats in dat lokaal op meer dan 20 M. afstand 
of van eene plaats buiten dat lokaal in .beweging 
1rnn worden gebracht, moet telkens onmiddel
lijk v66r het op die wijze in beweging brengen 
van dat drijfwerk of dat werktuig een sein 
worde~ gegeven, dat duidelijk is te hooren ter 
plaatse; waar zich dat drijfwerk of clat werktuig 
bevinclt. 

135. De bepaling van het vorige artikel geldt 
ook ten opzichte van in de open lucht opgestelde 
werktuigen en drijfwerken, inclien bet in bewe
ging brengen kan geschieden van uit een gebouw, 
van af eene plaats op grooter afstand clan 20 M. 
of van eene plaats, niet zichtbaar voor de 
arbeiders, bij het clrijfwerk of werktuig werk
zaam. 

136. Indien het drijfwerk van verschillencle 
fabrieken of werkplaatsen of van verschillende 
afzonderlijke deelen van eene fabriek of werk
plaats door een k:rachtwerktuig of van uit een 
krachtstation wordt gedreven, moet zoo 
noodig in elk dier fabrieken or' werkplaatsen 
of gedeelten ervan het clrijfwerk afzonderlijk 
en doelmatig kunnen worden stil gezet: 

137. In elk werklokaal, waarin zich drijfwerk 
bevindt, dat in beweging kan worden gebracht 
door een krachtwerktuig, dat : 

a. buiten dat- werklokaal is opgesteld, 
b. in dat werklokaal is opgesteld op een 

afstand van 20 M. of meer, 
moeten zoo noodig op doelmatige plaatsen 

een of meer inrichtingen aanwezig zijn, waardoor 
- iii geval van nood - dat drijfwerk of het 
krachtwerktuig cladelijk tot stilstand kan war
· den gebracht. 

138. Onverminderd het in de artikelen 136 
en 137 bepaalde moet, indien het kracht~erk
tuig wordt bediend door een, daarmede in het 

- bijzonder belast persoon, van uit een werk
lokaal, waarin zich drijfwerk bevindt, als daar 

bedoeld; en van af een in do open lucht opge
steld werktuig, een sein om het aandrijvcnde 
krachtwerktuig dadelijk te stoppen, aan dien 
persoon gegeven kunne11 worden. 

139. Wann,eer in een werklokaal voor de 
overbrenging van beweging naar de werktuigen 
verschillende drijfassen aanwezig zijn, moet, 
indien en voor zoover zulks ter voorkoming 
van ongevallen noodig is, iedere drijfas voorzien 
zijn van eene inrichting, om haar onafhankelijk 
van het overige drijfwerk tot stilstand te 
·brengen. 

140. Het 1,80 ll:l. of meer van den werkvloer 
verwijderde drijfwerk, bestaande uit drijfriemen, 
die meer dan 15 c.M. breed zijn of met grooter 
snelheid loopen dan 14 lVI. in de seconde of wel 
bestaande uit zware kettingen, kabels of 
snaren, die_ bij afvallen gevaar kunnen veroor
zaken, moet doelmatig zijn beschut. 

141. Het opleggen van drijfricmen, kettin
gen, kabels of snaren in gang mag niet ·met de 
hand geschieden, indien bet niet van den werk
vloer af plaats heeft. 

142. vYanneer het smeren van cen in bewe
ging zijnd werktuig of drijfwerk gevaar kan 
veroorzaken, moet het smeren bij stilstand 
daarvan geschieden, tenzij de aard van bet 
bedrijf dit niet toelaa t, in welk geval het werk
tuig 0£ het dr~jfwerk veilig bereikbaar moet 
zijn en het smeren zoodanig moet geschieden, 
dat het zoo min mogelijk gevaar oplevert. 

143. Mgeworpen drijfriemen, kettingen, ka
bels of snaren moeten uit het drijfwerk worden 
_weggenomen, tenzij zij slechts voor betrekkelijk 
zeer korten tijd buiten gebruik zijn, in 
welk geval zij zoodan,ig op-vaste dragers moeten 
rusten, dat zij niet in aanraking kunnen komen 
met de in beweging zijnde deelen van het 
drijfwerk of van de werktuigen. 

144. In of aan de beweegbarc deelen van 
het drijfwerk moeten uitstekende spieen, bouten, 
schroeven en dergelijke zooveel mogelijk 
worden vermeden; de onvermijdelijk aan
wezige uitstekende spieen, bouten, schroevei:i, 
en dergelijke moeten doelmatig zijn beschut_ 

145. Indien en zoolang in de onmiddellijke 
nabijheid van ·in beweging zijnde deelen van 
drijfwerk werkzaamheden worden verricht, als 
herstellen, bouwen, monteeren,. witten, schil
deren en schoonmaken, moeten die deelen van 
het drijfwerk doelmatig zijri beschut. 

146. Het reinigen en poetsen van drijfwerk
assen in gang niag alleen op veilige wijze ge
schieden met doelmatig gereedschap. 

147. Zoowel de doorgangen tusschen de 
werktuigen als de standplaatsen cler arbeiclers 
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bij werktuigen moeten voldoende breed zijn. 
'Da doorgangen moeten vrij warden gehouden 
van alles, wat voor het verkeer gevaar kan 
veroorzaken. · 

148. Een werktuig,· dat door een kracht
werktuig in beweging kan warden gebracht, 

·moet van zoodanige inrichting zijn voorzien, 
dat het afzonderlijk, veilig ·en met zekerheid 
kan warden stil gezet en niet dan opzettelijk 
weder in gang gebracht, tenzij : 

a. het werktuig door een uitsluitend voor 
het bewegen van dat werktuig bestemd kracht
werktuig in beweging kan worden gebracht 
·en dit van af de plaats. waar de bedienende 
arbeider zijn werk verricht; onmiddellijk kan 
worden stil gezet ; 

b. het werktuig -van dien aard is of zooo.anig 
is opgesteld, ingericht of beveiligd; dat het bij 
gewoon gebruik geen gevaar oplevert, in welk 
geval echter nimmer herstellingen, of andere 
gevaar veroorzakende werkzaamheden aan het 
in gang zijnde werktuig mogen geschieden ; 

c. hE't · werktuig behoort tot eene groep van 
·werktuigen, die uit hoofde v:an het bedrijf 
alle gelijktijdig moeten worden stil gezet en in 
gang gebracht, in welk 'geval de geheele groep 
veilig en met zekerheid moet kunnen worden 
stil gezet en niet clan opzettelijk weder in gang 
gebracht. 

149. 1 Bij gebruik van eene vaste en losse 
riemschijf bij een, werktuig of eene groep van 
werktuigen, wa0rvan het ongewensc,ht .in gang 

·komen gevaar kan veroorzaken, moet, indien 
daartegen geen andere voldoen,de maatregelen 
zijn genomen de ]osse schijf zijn aangebracht 
op een afzonderlijken, van de aangedreven of 
aandrijvende as geheel onafhankelijken tap of 
bus, indien de losse schijf zich bevindt : 

a. aan het werktuig en een snelheid heeft 
·van meer dan 800 omwentelingen, per minuut 
of eene 'geringere snelheid, doch niettemin 
gevaar voor ongevalien ontstaat, wanneer, 
tengevolge van de wrijving van de losse schijf 
op de as, die as in beweging geraakt ; 

b. op. eene drijfas of tusschendrijfwerkas, 
welke meer dan 800 omwentelingen per minuut 
maakt. 

2. Voor de aandrijving van werktuigen met 
sn,eldraaiende assen moet zoo noodig een tus
·schendrijfwerk met losse· en vaste schijf zijn 
toegepast. 

·150. Eene losse en eene vaste riemschijf 
moeten zoodanig zijn ingericht en aangebracht, 
dat de beweging van de losse schijf niet door 
aanraking of wrijving aan de vaste schijf kan 

·worden meegedeeld, tenzij de losse schijf op 

de aandrijvende as is geplaatst en er eene doel-
matige inrichting voor het aandrukken · ter;en 
de vaste schijf is aangebracht. 

151. 1. De werktuigen, waarvan de onder-
deelen do'or snijden, knellen, pletten- of door· 

I 
hunne groote ~~elh~id gevaar ku~nen vero~r
zaken, zooals b1Jv, crrkel-. raam-, lint- en cylm- · 
derzagen, frees-, steek-, schaaf-, snij- en hout-
schilmachines, koekenbrekers, stroosnijders,. 
lompensnijders, papiersnijwerktuigen, hecht-
machines, hakmeswerktuigen, metaalscharen,. 
stempelwerktuigen,- degelpersen; 'duivels (wol
ven), kalanders, walsen, mangels, centrifuges,. 
wringmachines, strijkmachines, cokes-, steen
en steenkoolbreekmachines, meng- en kneed-
machines en gehaktmachines, moeten zoodanig: 
zijn opgesteld- en ingericht en van zoodanige 
toestellen of bescherrningen zijn voorzien, dat
het gevaar zooveel mogelijk wordt voorkomen .. 

2. Zoo noodig en mogelijk moeten de bij, 
.dergelijke werktuigen werkzame arbeiders van. 
doelmatige beschutting middelen zijn voorzien .. 

152. De gevaar opleverende plaatsen van. 
werktuigen, in artikel 151 bedoeld, mogen. 
alleen bij stilstand worden gere:ii,.igd, gepoetst. 
of hersteld. . 

153. Een slijpsteen of een ander werktuig,. 
dat door een krachtwerktuig in beweging wordt 
gebracht en dat gevaar voor uiteenvliegen. 
oplevert, moet steeds in goeden staat van onder
houd verkeeren, behoorlijk zijn gemonteerd 
en doelmatig zijn beschut. Er moeten bij het 
gebruik van andere krachtwerktuigen clan. 
windmolens_ maatregelen zijn gen.omen en 
worden toegepast ter voorkoming van plotse
linge verandering in de snellieid en van over

. schrijding van de omtreksnelheid, die voor een. 
v:eilig gebruik is toe te laten. 

154., Indien bij het gebruik van werktuigen. 
of gereedschap' gevaar bestaat voor het afvlie
gen van vonken, splinters, schilfers of stof, 
moeten de arbeiders doelmatig zijn beveiligd, 
inzonderheid tegen het gevaar voor oogver
wondingen. 

155. Weefgetouwen, waarvan de spoel meer 
dan 80 slagen per ID:_inuut maakt, of waarvan,. 
zoo de rietbreedte meer clan 1.50 M. bedraagt, 
de spoel meer dan 60 slagen per minuut maakt, 
moeten tegen het gevaar van het uitvliege;,n van 
de spoel doelmatig zijn beschut. 

156. Krachtwerktuigen, werktuigen, drijf
werken en gereedschappen, die gevaar kunnen 
veroorzaken, moeten in goeden staat van 
ouderhoud verkeeren. 

157. Een ·steiger met toehehooren moet 
voldoen aan den eisch van goed en veilig werk. 
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158. Een vloer- of wandopening, benevens 
de plaats, waar een lift aankomt, neerkomt of 
voorbijgaat, of waar voorwerµen of goederen 
worden neergelaten, moeten, voor zoover een 
of antler gevaar oplevert, zoo mogelijk doelmatig 
zijn beschut. 

159. Wanneer · arbeiders zich tot het. ver
richten van werkzaamheden herhaaldelijk 
begeven op eene plaats, die zich 3 M. of meer 
boven den vloer of nabij den rand van'bakken 
of kuipen bevindt en waar gevaar voor vallen 
·bestaat, moet ~ldaar eene doelmatige en veilige 
gaanderij of hordes zijn aangebrMht. 

160. Vloeren, bordessep, gaanderijen, trap 
·pen en loopplanken moeten in goeden staat van 
onderhotid . verkeeren : voor zoover zij gevaar 
·opleveren, 'moeten doelmat,ige maatregelen 
daartegen zijn getroffen. 

161. 1. Eene trap, waarvan de breedte 
1.50 M., of riieer bedraagt, moet aan beide zijden 
en alle overige trappen moeten ten minste aan 
eene zijde, van eene doelmatige en stevige leu
ning of traptouw zijn voorzien: 

2. Eene loopplank moet · voldoende breed 
zijn en vastliggen en gewaarborgd zijn tegen 
kantelen, wippen, dompen en te sterk ·door
buigen. 

162. Eene verplaatsbare trap moet van zoo
danige inrichtingen zijn voorzien, dat voldoende 
zekerheid bij op- en afstappen en tegen uitglij
den wordt geboden. 

163. Eene ladder moet in goeden staat van 
onderhoud verkeeren, van beveiligingsmiddelen 
tegen uitglijden, omvallen of te sterk doorbuigen 
zijn voorzien, en ten minste 1 l\L uitsteken 
boven de plaats, waartoe zij toegang geeft, voor 
zoover niet op andere wijze voldoende zeker
heid bij het op- en afstappen wordt geboden. 
SporteP moeten in het hout der boomen rusten ; 
zij mogen niet uitsluitend door opspijkeren of 
aanschroeven zijn bevestigd. · 

164. Houten ladders mogen niet geverfd, 
wel geolied of blank gevernist zijn. 

165. Een lift met toebehooren moet in goeden 
staat van onderhoud verkeeren· en van doel
matige veiligheidsinrichtingen zijn voorzien, 
inzonderheid _:_ tenzij het een eontinulift is 
- van zoodanige, die beletten, dat de bak 
kan neerstorten en die verzekeren, dat alle 
toegangen· veilig worden afgesloten en dat de 
liftbak automatisch stilgezet wordt, als hij de 
uiterste standen heeft bereikt. 

166. Personenliften, waaronder ook ver
staan worden liften, waarbij een persoon voor 
yervoer van goedereri of bediening in den lift
bak meegaat, moeten bovendien op doelmatige 

wijze beschut zijn tegen het gevaar, dat ,er
voerd wordende personen gekwetst warden door 
vallende voorwerpen of door knelling. 

167. Met een lift, die niet voldoet aan, het· 
in artikel 166 bepaalde, mag geen persoon. 
warden vervoerd. 

168: Bij elken toegang tot een lift, welke, 
niet bestemd is voor personenvervoer, of niet. 
voldoet aan het· in artikel 166 bepaalde. moet. 
duidelijk- vermeld staan, dat personen daarvan_ 
geen gebruik mogen maken. 

169. Met_ een lift mogen niet meer personen 
en mag niet meer gewicht aan goederen te gelijlc 
worden vervoerd, d an een veilig ge bruil. tcielaa t .. 

170; Het ·maximum aantal personen · of het 
maximum gewicht aari goederen, dat te gelijk_ 
met een lift mag worden: vervoerd, moet bij, 
de toegangen · of op den liftbak duidelijk ver-
meld staan. 

171. Op eene hijschkraan of antler hefwerk
tuig moet het veilig maximum hefvermogen-. 
duidclijk vermeld staan. 

172. Hijschkranen, lieren en andere hef-
werktuigen, alsmede hunne onderdeelen en. 
toebehooren moeten steeds in gocden staat. 
van onderhoud verkeeren en zoodanig zijn . 
ingericht, opgesteld en beschut, dat zij zoo min_ 
mogelijk gevaar opleveren. Bij het ophijschen 
van lasten moet door pal en palrad of op anclere-
cloelmati~ wijze het· onverhoecls neerdalen 
worden voorkomen. Bij het neerlaten van_ 
lasten moet door eene doelmatige, goedwer
kencle rem of andere inrichting de snelheid 
kunnen warden geregeld en moet onmiddellijk. 
stilzetten steeds mogelijk zijn, terwijl de zwen
gel niet mede mag ronddraaien, doch moet zijn _ 
afgenomen of ontkoppeld. 

173. De arbeiders, die hijschkranen of andere
hefwerktuigen bedienen, moeten ter plaatse, 
waar zij die werktuigen bedienen, alsmede op, 
de toegangswegen tot die plaats, beveiligd 
zijn tegen ongevallen· door jl'evaar veroorza
kende deelen van dr;jfwerk of werktuigen of · 
door vallen. _ 

174. Zoo dikwijls zulks ter waarborging: 
van een veilig gebruik noodig is, moeten hijsch
kettingen en kettingstroppen warden uitge
gloeid en moeten deze, · zoomede stalen en_ 
andere hijschkabels, met eene voldoende trek- -
kracht warden beproefd door een bevoegd 
deskundige. 

175_. In fabrieken en werkplaatsen, waar
vervoer met wagens over rails plaats heeft, .. 
moeten: 

a. rails, wissels en draaischijven in goedenc 
staat van onderhoud- verkeeren ; 
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·b. de draaischijven behoorlijk kunnen worden 
-vastgezet ; 

c. maatregelen zijn genomen tegen knelling 
'·tusschen wagens of bakken en vaste deelen als. 
.muren, palen en kolommen ; 

d. maatregelen zijn genomen tegen aan
rijdingen op plaatsen, waar geregeld verkeer 
_plaa ts heeft. 1 

176. Eene kipkar en een bak van een lucht
~poor moetcn veilig vastgezet kunnen worden. 

177. Indien het in artikel 175 bedoelde 
vervoer plaats heeft over eene hellende baan 

-en bij het losraken van een of meer der wagens 
:gevaar kan ontstaan, moeten deze w::tgens voor
:zien z\jn van doelmatige zelfwerkende rem- of 
vanginrichtingen. 

178. Op eene plaats, waar gevaar bestaat 
:getroffen te worden door een vallend voorwerp, 
moet daartegen eene · doelmatige beschutting 
:zijn aangebracht. 

179.· Het opsmpelen · van voorwerpen of 
cStoffen, het maken van gr~even, geulen, kuilen, 
putten en het af- of ondergraven van grond 

:moeten plaats hebben, met inachtneming en 
·toepassing van die voorzorgen, welke voldoende 
·waarborgen geven tegen _het gevaar van ver
·zakken, omvallen, afkalven of instorten. 

180. 1. Eene· vvste kuip of bak, waarin 
:zich kokende, heeto of bijtenae vloeistof, 
,gloeiend of gesmolten metaal bevindt, en eene 
-onbedekte grondkuip, reservoir of pu't, moeten, 
·voor zoover aeze gevaar kunnen ople, eren, 
-door op bore.thoogte, doch niet lager dan 
-0,90 M. boven den vloer aangebracbte gordingen 
:zijn omsohut. 

2. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van 
-onbedekte grondkuipen in leerlooierijen, indien 
,de arbeid door de beschutting ernstig belemmerd 
:zou worden en het gevaar, dat de koipen ople
veren, slech ts gering is. 

181. Flesschen, kannen,. kruiken, bussen 
-en fusten, die zoutzuur, zwavelzuur, salpeter-

'- :zuur, carbol of andere · bijtende vloeistoffen 
,bevatten, moeten van een duidelijk in het oog 
vallend kenteeken zijn voorzien, dat aangeeft 

·welke vloeistof zij bevatten. 
182. 1. Flesschen en kn1iken voor bet :ver

·voeren en in voorraad hebben van een sterk 
:zuur of van eene derge~jke gevaarlijke vloeistof 
moeten. indien 'de inboud meer dan 5 Liter 
,bedraagt, zijn bemand of op andere wijze doel
.matig beschut. 

2. Bij het uitschenken van zoodanige vloei
•Stof moeten ter voorkomingvan morsen en spat
~ten doelmatige middelen worden aarigewend. 

183. l. Wanneer twe_!l of meer stoomketels 

gemeJnschappelijke stoom-, spui- of voedings
leidingen hebben en van eeri of meer dier ketels 
een n\.angat geopend is, terwijl de andere 
ketel 9£ ketels. in gebruik zijn, moeten de ge
meens?happelijke leidingen geh.eel zijn afge
koppeld van de ketels met geopend m.tngat of 
moete! tnsschen de onder druk st,aande leidin
gen ei~ die ketefa ~topflenzen zijn 6eplaatst, die 
den stbom of het water veili!!" afsluiten. 

2. ])eze bepaling geldt ni;t : 
a. i!en aanzien .van de stoomleidingen, indien 

daarin I twee goed werkende en gesloten afslui
tingen tusschendenketelof elk der ketelsmetge
opend in.angat en de stoomleidingaanwezigzijn; 

b. tbn aanzien van de spuileidingen, indien 
in de s~uikraan van den_ ketel of de ketels met 
geopentl. mangat eene volle plug doelmatig 
is aan~ebracht ; 

c. ten aanzien van de voedingsleidingen, 
indien I de voedingskraan van den ketel of de 
ketels· met geopend mangat is gesloten en de 
voedin~sklep op doelmatige wijze in gesloten 
stand is vastgezet. · 

184.1 1Vanneer een vat, waarin rechtstreeks 
stoom uit een stoomleiding kan worden toege
laten, ~oodanig geopend is, dat een · persoon 
zich da~rin geheel of gedeeltelijk kan begeven, 
moetenl tusschen die leiding en dit vat dezelfde 
afsluitingen aanwezig zijn en worden gebruikt 
als in a]]l

1
tikel 183 voor stoomketels is aangegeven, 

185. Eene buis of een reservoir, waarin zich 
stoom of heete vloeistoffen of gassen bevinden, 
moet d~elmatig zijn beschut, voor zooveel zulks 
noodig lis om de aanraking ervan met eenig 
lichaamsdeel te voorkomen. . . 

186. I Eene buis of een reservoir, waarin zich 
eene vlheistof of een gas bevindt, waarvan de 
ontsnaJping gevaar voor ongevallen kan doen 
ontstaail, moet, voor zooveel noodig, tegen 
bescha~~ging zijn beschut. 

187. I Bij allen arbeid, die gevaar oplevert 
voor ongevallen door vaste of vloeibare stoffen, 
die bijtend zijn of eene hooge temperatuur 
hebben,I moeten doelmatige beschuttings
middelen ten gebruike van de arbeiders beschik
baa.r Wokden gesteld en inoet ·warden zorg gedra
gen, dat deze door de arbeiders, zoolang zulks 
noodig 11s, worden gebruikt. · 

188. In een werklokaal, waar ontplofbare 
stoffen rorden bereid of bewerkt, moet ten 
minste eene deur zijn, die naar buiten open
draait; I de ramen mogen· slechts verstrooid 
zonlicht doorlaten; gereedschappen en andere 
voorwerpen van ijzer of staal mogen niet warden 
gebruikt~ tenzij en voor zoover zulks voor de 
uitoefen · g van het bedrijf onvermijdelijk is ; 
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er mag niet !)leer ontplofbare'stof,aanwezig_zijn, 
<lan voor een goeden gang van het werk wordt 
vereischt. 

189. Ketels. reservoirs. en and ere toestellen, 
waarin· zic_h -gassen bevinden, die ontploffings
gevaar kunnen opleveren, ~eten "zoodanig_ zijn 
geplaatst en ip.gericht, dat eene ontploffing 
zooveel mogelijk wordt voorkomen. Zoolang 
zich na het openen van een dezer ketels, reser

. voirs of toestellel)., daarin nog een ontplofbaar 
gasmengsel kan bevinden, mag:in de nabijheid 
ervan geen vuur of antler dan voldoend geiso
leerd kunstlicht branden. 

190. Toestellen, waarin acetyleen ontwik-
' keld wordt, moeten zoodanig zijn ingericht 

en van zoodanige · veiligheidsmiddelen zijn 
voorzien, dat gasontsnapping - behalve door 
eene veiligheidsbuis naar de buitenlucht -
zooveel mogelijk wordt voorkomen. 

191. Toestellen, als in het vorige artikel 
. bedoeld, moeten, tenzij het verplaatsbare 
toestellen zijn, die tijdelijk in eene fabriek 
of werkplaats worden gebruikt voor het auto
geen, snijden of lasschen van vast opgesteltle 
of moeilijk verplaatsbare voorwerpen, zijn 
. opgesteld in . de buitenlucht of buiten e!)nig 
werklokaal in· eene uitsluitend voor het t<iestel 
of de toestellen bestemde, goed geventileerde 
ruimte en op zoodanigen afstand . van open 
vuur of antler dan voldoencl geisoleerd kunst
licht, dat bij gasontsnapping geen gevaar voor 
ontploffing kan_ontstaan. 

192. Voor het schieten met vuurwapenen 
in de vuurmonden van steenovens_ of in rook
geleidingen, mag geeh antler clan tot losse 

· patronen verpakt buskruit gebezigd word.en. 
193. Het in deze paragraaf bepaalde ten 

aanzien van krachtwerktuigen, werktuigen en 
clrijfwerken, geldt, wanneer deze buiten gebruik 
zijn gestelcl, alleen dan niet, inclieh en voor 
zoover deze zijn geclemonteerd..--en duiclelijk 
blijkt, clat het in gebruik nemen of in beweging 
brengen ervan niet zal plaats hebben, voordat 
de nooclige beveiligmgsmaatregelen zullen, ziin 
genomen. 

§ 5. Voorkomen van ongevallen door 
electrische leidingen of toestelleii. 

194. Het in deze paragraaf bepaalde geldt 
allei',n voor fabrieken en werkplaatsen, waar 
electrische toestellen of leidingen aal).wezig 
zijn, behoorencle tot eene sterkstroominstallatie .. 
Het geldt echter niet voor het in·zu:lke fabrieken 
en werkplaatsen aanwezige rollende materieel 
van spoor- of tramwegondernemingen. 

1916. 

195 . . Alie. blanke deelen eener installatie voor 
!age spanning, welke onder spanning kunnen 
komen te staan, mo_eten · deugdelijk en doel
. matig tegen aanraking zijn beschermcl. 

Deze bepaling geldt niet: 
a. voor de collectoren en sleepringen van 

generatoren en motoren, benevens voor deelen 
van electrische toestellen, voor zoover de eischen 
van de bediening zich ·tegen nakoming ~an die 
bepaling verzetten en zij niet zij11 .opgesteld in 
vochtige ruimteu _; 

b. voor de deelen eener installatie fu electri
sche en afgesloten electrische bedrijfsruimten, 

. tenzij die deelen een bijzonder gevaar knnnen 
opleveren 

c. voor j)lanke deelen bij spanningen tot 
en met 110 Volt, behoorende tot electro-chemi
sche toestellen, mits doeltreffende maatregelen 
genomen zijn tegen de · schadelijke gevolgen 
van eene aanraking ; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen, 
indien deze door hare ligging of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden gee~ gevaar 
kunnen opleveren. 

196. Alle blanke · zoomede alle van eene 
isoleeren,de beldeecling voorziene. deelen eener 
installatie voor hooge spanning, welke onder 
spanning kunnen komen te staan, moeten deug
delijk en doelmatig tegen aanralring zijn be
schermcl. 

Deze bepaling .geldt niet: 
a. voor de collectoren, ·sleepringen en .wikke

lingen van generatoren, motoren en trans
formatoren tot en met 500 ·Volt spanning, 
benevens voor deelen van electrische ·toest'ellen 
tot en met clezelfde spanning, voor zoover de 
eischen van de· becliening zich tegen nakoming 
van. de bepaling verzetten en zij niet zijn opge
steld in vochtige ruimten ; 

b. voor de deelen eener .installatie in elec
trische bedrijfsruimten bij gelijkstroom tot en 
met 1200 Volt spanning, iridien een deugdelijke 
en cloelmatige iso]eerende vloer voor bet bedie
nend personeel aanwezig is; 

c .. voor de deelen eener installatie in afge
sloten electrische · bedrijfsruimten, tenzij. die 

. cleelen een· bijzonder gevaar kuimen opleveren ; 
d. voor sleep-, contact- en buitenleidingen 

indien deze door hare Jigging of de wijze van 
aanleg in normale omstandigheden geen gevaar 
kunnen oplevereri. 

197. 1. Alle metalen deelen, die zich in de 
nabijheicl bevinden van onder hooge spanning 
staande deelen eener installatie en waarmede 
personen in aanralring kunnen komen, moeten, 
tenzij · zulks ingevolge een der bepalingen van 

30 
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dit besluit -verboden of niet noodzakelijk is, 
deugdelijk met de aarde zijn verbo·ncien. 

2. Als aardverbinding geldt eene deugde
lijke metallieke verbinding met metalen platen, 
rails, buizennetten en dergelijke, welke goed 
geleidend in de aarde zijn gelegd of met de aarde 
zijn verbonden. 

3. Da metaaldoorsnede voor aardverbindin
gen uit koper of aluminium moet bij electfische
werktuigen, toestellen en uvenge inrichtingen 
ten minste gelijk zijn, aan dte van een der toe
voerleidingen, tot een maximum van 25 m.M2., 

doch mag niet minder zijn .dan 6 m.M•. 
4. De metaaldoorsnede van aardverbindin

gen uit ijzer moet ten minste tweemaal zoo groot 
zijn als die der overeenkomstige koperdoor-. 
snede. · 

5. Leidingen. dienende voor de verbinding 
met de aarde, moeten zoodanig zijn aangelegd, 
dat zij beschermd zijn tegen mechanische en 
chemische beschadigingen. 

198. De toegangen tot afgesloten electrische 
bedrijfsruimten mogen aan de binnenzijde niet 
voorzien zijn van inrichtingen, die het ontsluiten 
a.an de buitenzijde verhinderen. 

199. Overal, waar aanraking der leidingen 
of toestellen gevaar kan opleveren, bijv .. b~j 
onder hooge spanning staande deelen of in 
vochtige ruimten, moeten op gesclllkte plaatsen 
doelmatige en duidelijke waarschuwingsborden 
of -teekens zijn aangebracht. 

200. Het optrecten van hooge spanning 
in stroomketens voor lage spanning moet door 
doeltreffende maatregelen worden verhinderd 
of in z:ijn gevolgen onschadelijk worden .ge
maakt. 

201. I. Electrische werktuigen moeten z:ijn 
voorzien van .een metalen schild, aan~evende 
het normale. vermogen, de normale spanning, 
de stroomsterkte, . het aantal omwentelingen 
per minuut en bij draaistroo=otoren boven
dien de rotorspanning. 

2. Electrische werktuigen moeten zoo zijn 
geplaatst, dat onderhoud en contr/lle zonder 
gevaar kunnen geschieden. 
· 3. Electrische werktuigen moeten zoodanige 

afmetingen hebben, dat zij bij de grootste 
stroomsterkte; welke b:ij normaal gebruik kan 
voorkomen, geene gevaarlijke temperatuur 
kunnen bereiken. 

202. Electrische werktuigen voor ·hooge 
spanning moeten of goed gersoleerd z:ijn opge
steld, en in dat geval omgeven zijn door een 
deugdelijken isoleerenden vloer, welke tevens 
moet dienen als standplaats voor hen, die bij 
het werktuig werkzaam zijn, en daartoe doel-

matig moet zijn ingericht, of. z:ij moeten met de 
aarde,. en voor· zoover de omringende vloer 
geleidend is, ook met dezen geleidend zijn 
verbonden. -

203. I. Transformatoren voor. hooge span
ning moeten of in met de- aarde verbonden 
kasten zijn ingesloten, of zij moeten in bijzon
der afgesloten, uitsluitend daarvoor bestemde 
ruimten zijn opgesteld. 

Deze bepaling geldt niet, voor transforma
toren in afgesloten electrische bedrijfsruimten 
en voor die, welke slechts met gebruikmaking 
van bijzondere hulpmiddelen toegankelijk zijn, 
mits hunne jukken of bakken met de aarde 
zijn verbonden. 

2. Transformatoren voor hooge spa-nning, 
met uitzondering van meettransformatoren, 
moeten, wanneer bun juk of bak niet met de 
aarde is verbonden, van inrichtingen zijn 
voorzien, die het, mogelijk maken, zonder gevaar 
het juk of den bak met de aarde te verbinden. 

3. Transformatoren moeten elk voor zich 
in elke phase spanningloos kunnen worden 
gemaakt. 

204. I. Elke accumulatorcel moet van de 
stelling, waarop z:ij is geplaatst, en de stelling 
zelf moet .van de aarde zijn geisoleerd door eene 
tusschenlaag, bestaande uit niet hygroscopisch 
materiaal. 

2. Bij hooge sp~nning moeten de accumula
toren-batterijen zijn omgeven door een deugde
lijken en ten behoeve. van hen, die· daarbij het 
toezicht hebben, doelmatig ingerichten isolee
renden vloer. 

3. Cellen, welker onderlinge spanning meer 
dan 300 Volt bedraagt, moeten zoodanig zijn 
opgesteld, dat een onwillekeurig gelijktijdig 
aanraken dier cellen door een persoon is buiten
gesloten. 

205. Ter plaatse waar de electrische stroom 
wordt opgewekt, · moeten de noodige controle
toestellen aanwezig zijn. · 

206. I. De bedieningsgangen b:ij schakel
en verdeelborden en in afgesloten electrische 
bedrijfsruimten moeten voldoende breed en 
hoog zijn ; in deze gangen mogen geen voor
werpen aanwezig zijn, die de vrije beweging 
verhinderen. 

2. De vrije breedte der gangen wordt in 
ieder geval als voldoende beschouwd, wanneer 
deze bij lage spanning ten minste 0. 75 M.; bij 
hooge_ spanning ten minste 1 M. bedraagt. 

. Zijn aan beide zijden van de gang onbeschermde 
onder spanning staande deelen op eene bereik
bare hoogte aangebracht,. zoo moet - behalve 
in accumulatorenruimten - de vrije breedte 
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aldaar bij lage spanning ten minste 1 M.;, bij 
·hooge spanning ten minste 1.50 M. bedragen. 
De vrije hoogte der gangen wordt als vol
doende beschouwd, wanneer deze tenminste ~ M. 
bedraagt, tenzij boven in de gangen · onder 
hooge spanning staande leidingen aanwezig 
zijn, in welk geval de vrije hoogte ten minste 
2.25 M. moet bedragen. 

3. Met afwijking van het onder 2 bepaalde, 
wordt de vrije breedte achter aan de achter
zijde toegankelijke schakel- en verdeelborden 
voor !age spanning van eene lengte van ten 
hoogste 1.20 M., waar bij voorkomende werk
zaamheden de verbindingen en· aansluitingen 
met de hand voldoende bereikbaar zijn, in 
elk geval als voldoend; beschouwd, indien deze 
0.45 l.VI. bedraagt. 

207. 1. Schakel- en verdeelborden, die 
niet aan de achterzijde toegankelijk zijn, moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat vreemde vbor
werpen niet in aanraking kunnen komen met 
onder spanning staande deelen aan de achter
zijde. De verbindingen der aangesloten leidin
gen moeten van de voorzijde af gecontroleerd 
en losgemaakt kunnen worden en de niet 
toegankelijke verbindingen moeten op deugde
lijke wijze tegen loswerken zijn gevrijwaard. 
Bestaan de schakel- of verdeelborden nit meer 
dan een paneel, dan moet elk paneel onafhan
kelijk van het overige dee! van het bord door 
het losmaken van gemakkelijk toegankelijke 
verbindingen kunnen worden weggenomen. 

· 2. Bedieningstoestellen op schakel- en ver
deelborden moeten binnen handbereik zijn 
aangebracht · en voorzien zijn van de rioodige 
aanduidingen ten tlienste van het bedrijf. 
Bedieningstoestellen voor licht- en voor kracht
doeleinden moeten overzichtelijk van elkaar 
gescheiden zijn aangebracht. 

3. Bij. schakel- en verdeelborden, die .aan 
de achterzijde in verband met het bedrijf 
toegankelijk zijn, moeten de verbindingen aan 
die zijde overzichtelijk zijn aangebracht en 
behoorlijk bereikbaar zijn, terwijl de polariteit 
of de phase van.de blanke deelen aan die zijde 
duidelijk door verschillende kleuren kenbaar 
moet zijn gemaakt. 

208. 1. Electrische toestellen moeten deug
delijk samengesteld en zoodanig ingericht, opge 0 

steltl of aangesloten zijn, dat zij zonder gevaar 
kunnen bediend worden en dat zij tegen 
mechanische beschadiging voldoende bestand of 
beschermd zijn. Zij mogen bij normaal gebruik 
geen aanleiding kunn,en geven tot verwonding 
van personen door splinters, vonken of spatten 
van gesmoltenmetaa.J of door stroomovergangen. 

2. Voor )landvatten ·en verbindingsstukken 
mag hout zijn gebruikt ; bij hooge spanning 
voor handvatten echter slechts dan, wanneer 
het hout, met een,e ,isoleerende stof is gedrenkt 
en het handvat is bevestigd aan een isoleerend 
of een met de aarde verbonden gedeelte. 

Bij spanningen · boven 1000 Volt moeten 
handvatten zoodanig zijn ingericht, dat zich 
tusschen den bedienenden persoon en bet onder 
spanning staande dee! een gedeelte hevindt, dat 
met de aarde is verbonden. 

209. 1. Behalve de schakelaars, benoodigd 
voor eene doelmatige centrale bediening der 
installatie, moeten voor stroomverbruikende 
toestellen schakelaars aanwezig zijn, die als ·zij 
geopend worden,. alle deelen van den stroom -
keten, die onder spanning staan, uitschakelen. 

Bij electromotoren moeten bovendien derge
. lijke schakelaars in hunne naaste omgeving zijn 
aangebracht. 

Het· bepaalde in den eersten volzin van dit 
lid geldt niet voor eene groep van gloeilampen 
of a,ndere kleine verbruikstoestellen, die door 
dezelfde smeltveiligbeid van 10 Ampere 
nominale stroomsterkte zijn beveiligd. 

2. · Nulleiders en uit hoofde van het bedrijf 
met de aarde in verbinding zijnde geleidingen 
mogen of niet, of slechts te gelijk en te zamen 
met de overige bijbehoorende leidingen uit
schakelbaar zijn; deze bepaling geldt·niet voor 
electrische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten. 

3. Hefboomschakelaars moeten, waar dit 
mogelijk is, zoodanig zijn aangesloten, dat in 
geopenden toestand de messen niet onder 
spanning staan. 
. 4. Aan schakelaars voor hooge spanning 
moet geziev kunnen worden, of deze niet dan 
wel zijn ingeschakeld, terwijl bovendien voor 
ingesloten schakelaars voor spanningen bovep 
1200 Volt, die eene zoodanige constructie 
hebben, dat in uitgeschakelden toestand hun 
messen niet zichtbaar zijn, gemakkelijk contro
leerbare leidingsonderbrekers aanwezig moeten 
zijn, <lie de schakelaars spanningloos lrunnen 
maken. 

210. 1. In de stop van stopoontacten mogen 
geen smeltstukken zijn aangebracht. 

2. Bij hooge .spanning moeten stopcontacten 
zoodanig zijn ingericht, dat de stop niet inge. 
stoken of uitgetrokken kan worden, terwijl het 
vaste gedeelte onder spanning staat. Deze 
bepaling geldt niet 'voor de fabrieken of werk
plaatsen van electrische spoor- of tramweg
onderne!lllngeri, waar de bedrijfsspaiming 600 
Volt niet te boven gaat. 
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211. 1. Smeltveiligheden, welke niet door 
·een tot hun eigen stroomketen behoorenden 
·schakelaar in hunne onmiddellijke nabijheid 
spannirigloos kunnen worden geniaakt, moeten 
·zoodanig zijn ingericht, dat zij ook onder 
spanning op ongevaarlijke wijze van een nieuw 
smeltstnk kunnen worden voorzien. 

De inrichting wcirdt geacht aan deze bepaling 
te voldoen, indien het inzetten van smeltstnkken 
kan geschieden, zonder dat daartoe blanke 
onder spanning staande deelen met de hand 
·of met gereedschap behoeven te worden aan
geraakt. Daze bepaling geldt niet voor 
smeltveiligheden van meer dan 200 Ampere 
nominale stroomsterkte, welke zijn geplaatst in 
electrische centraalstations of in electrische 
onderstations en evenmin voor smeltveilig
heden, geplaatst in vanwege een electriciteits
bedrijf geplombeerde gesloten kasten. 

2. Smeltveiligheden moeten op voor de 
bediening gemakkelijke en zonder bijzondere 
hnlpmiddelen bereikbare plaatsen, zooveel 
mogelijk gecentraliseerd, zijn aangebracht. 

212. Meetinstrumenten voor hooge spanning 
moeten door doelmatige··kasten of glasplaten 
tegen aanraking zijn beschermd, tenzij linnne 
kappen bestaan nitdeugdelijk isoleerend materi
aal of nit metaal, dat met de aarde is ver~onden. 

213. 1. Gloeilamphonders in stroomketens 
van hooge spanning mogen niet zijn voorzien 
van schakelaars. 

2. Gloeilampen en gloeilamphonders moeten 
bij hooge spanning voldoende tegen aanraking 
zijn beschermd. 

3. Groepen van gloeilampen voor binnen
verlichting mogen uit niet meer dan 24 lampen 
bestaan. Installaties met meer dan 12 gloei
lampen moe·ten nit ten minste twee groepen 
bestaan. 

4. Groepen van gloeilampen moeten zijn 
beverligd door smeltstnkken van ten hoogste 
10 Ampere nominale stroomsterkte. Bestaan 
de gloeilampgroepei;i. nitsluitend nit lampen 
met een verbruik van 300 Watt of daarboven, 
dan mogen deze beveilig.-1 zijn door smeltveilig
heden van ten hoogste 15 Ampere nominale 
stroomsterkte. 

214. 1. Op plaatsen, waar nit booglampen 
vallende gloeiende kooldeeltjes gevaar knnnen 
opleveren, moet dit door geschikte middelen 
zijn voorkoinen. 

2. De lantaarns en armaturen van boog
-Iampen moeten geisoleerd zijn van de stroom-
-voerende ·deelen; indien de lam pen aan metaal-
touwen, ·kettingen of dergelijke bangen, boven
dien van deze laatsten. 

3. Indien bij lage spanning de toevoerlei
dingen zijn onderworpen aan trekkrachten, 
mogen de verbindingseinden niet op trek zijn 
helast en mogen de leidingen niet in elkaar zijn 
gedraaid. 

Bij hooge spanning mogen de toevoerleidin
gen niet zijn onderworpen aan trekkrachten. 

4. Bij hooge· spanning moeten booglampon 
dubbel zijn geisoleerd van hunne ophang- of 
·bevestigingsinrichtingen, tenzij deze laatste 
deugdelijk met de aarde zijn verbonden. Bij 
spanningen boven 1000 ·Volt· zijn beide maat
regelen vereischt. 

5. Stroomvoeren.de deelen van booglampen
koppelingen moeten dubbel zijn geisoleerd van 
de ophanginrichtingen en tegen regen zijn 
beschut. 

6. Bij hooge · spanning moeten booglampen, 
zoolang zij onder spanning staan, voldoende 
tegen aanraking zijn beschermd. 

7. Booglampen moeten zoo zijn opgehangen, 
dat bij bet op-en-neer-bewegen het bediene'nd 
personeel niet onder de lamp behoeft te staa11. 

215. 1. Bij handlampen, waarvan de nit
wendige metaaldeelen niet deugdelijk met de 
aarde ·zijn verbonden, moeten : 

a. de uitwendige deelen der lamphouders 
uit isolatiemateriaal bestaan of door isolatie
materiaal zijn omgeven, en de onder spanning 
staande deelen tegen aanraking beschermen ; 

b. de handvatten nit isolatiemateriaal be
staan; 

c; de invoeringen van leidingen zoodanig 
zijn, dat ook bij ruwe behandeling eene brenk 
aan de invoeropening zooveel .mogelijk wordt 
voorkomen. 

2. De zich in de handvatten der in het eerste 
lid bedoelde lampen bevindende metalen deelen 
mogen niet reiken tot aan de invoeropeningen 
voor de leidingen. · 

216. 1. Buitenleidingen moeten door een 
schakelaar spanningloos knnnen worden ge
_maakt ; binnenleidingen, waarop electrische 
werktuigen of stroomverbruikende toe~tellen 
zijn afgetakt, ruoeten, waar zij, deel nitmakende 
van installaties bniten gebouwen, buitenleidin
gen worden, door een schakelaar spanningloos 
kunnen worden gemaakt. 

2. Bnitenleidirlgen moeten zoodanig zijn 
aangebracht, dat zU zonder bijzondere hnlp
middelen van nit dakopeningen, daken, nit
bouwen, vensters of andere gemakke!iik toe
gankelijke .plaatsen niet bereikbaar z~jn. 

3: ·De afstand van buitenleidingen tot den 
beganen grond moet bij lage spanning ten 
minste 3 M. zijn ; bij hooge spanning ten minste 
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7 M .. Deze bepaling geldt niet in fabrieken· 
of werkplaatsen van electrische spoor- of tram
wegondernemingeu-. 

4. Buitenleidingen, vangnetten, masten en 
palen en alle verdere onderdeelen van _bet 
leidingnet moeten voldoend weerstandsver
mogen, ook tegen winddruk en sneeuwbelasting, 
hebben. · 

5. Buitenleidingen, langer dan 50 M.;· _of 
niet onmiddellijk_ langs gebouwen of muren 
aangebracht, moeten zijn voorzien van span
niilgsveiligheden. die oo~· na herhaalde ont
ladingen . werkvaardig blijven, . terwijl door 
doeltreffende maatregelen het optreden van een 
gevaarlijken kortsluitingsstroom moet worden 
voorkomen ; zijn hiertoe de spanningsveilig
heden ieder van eene aardplaat 'voorzien, dan 
moet verhinderd worden, dat eventueel op,tre
dende spanningen, in ·bet gedeelte van den 
bodem gelegen tusschen twee aardplaten, gevaar 
voor personen kunnen opleveren. 

6. Voor buitenleidingen voor hooge sranning 
moet blanke leiding zijn gebruikt, tenzij gevaar 
bestaat vo·or het optreden van bijtende dampen, 
in welk geval het aanbrengen van eene beschut
tende laag verf is geoorloofd. 

7. B\j buitenleidingen _ voor spanningen 
bov()n 1000 Volt moeten. ijzeren masten en 
hunne verankeringsdraden met de aarde ·zijn 
verbonden, zoo µoodi!! door eene evenwijdig 

·met de stroomvoerende leiding aangelegde, 
met de aa-rde verbonden leiding. Verankerings
draden van houten masten mcieten bij die 
spanningen of met de aarde zijn verbonden, of 
buiten · handbereik door deugdeliike afsµan
isolatoren van de masten ziin !!eisoleerd. •, 

8. Bij buitenleidingen, die parallel met 
andere leidingen loopen of deze kruisen, moeten 
zoodanige maatregelen zijn genomen, dat eene 
onderlinge amiraking, ook in _geval van draad
breuk, niet kan voorkomen of gee_n ge~aar 
kan opleveren. 

9. Bij zwakstroomleidingen, welke op · .. de
zelfde. masten zijn aangelegd_als buitenleidingen 
of. die deze kruise11, moeten zoodanige maat
regelen zijn genomen, dat, ook bij onderlinge 
aanraking van leidingen van verschillende 
soorten, elk gevaar yoor persoonlijke ongeval
len is buitengesloten. 

10. Buitenleidingen voor hooge spanning, 
welke gevoerd zijn langs of over wegen, moeten 
zoo zijn aangebracht, dat bij draadbreuk de 
neerhangende eindeU: ten minste 3 M. . van 
den grond verwijderd blijven, tenzij er inrich
tingen aanwezig zijn. die het naar beneden ,val
len der leidingen verhinderen of de neerhan-

gentle einden spanningloos maken. Deze bepa
ling geldt niet in fabrieken en werkplaatsen van 
electrische spoor-. of tramwegondernemingen. 

ll. Vangnetten moeten zoodanig zijn inge
richt, dat- in normale omstandigheden geen 
toevallige aanraking met leidingen kan voor
komen, en dat zij eene gebroken leiding ook 
bij sterken wind zeker moeten kunnen opvangen 
en opgevangen houden. 

12. Bij buitenleidingen voor hooge spanning 
moeten in bochten doelmatige vangbeugels of 
andere inrichtingen zijn aangebracht, die bij 
het breken van isolatoren het naar beneden 
vallen der leidingen verhinderen. 

217. L · Kabels moeten z66 in den grond 
zijn gelegd, dat zij tegeU: beschadigingen vol-
doende z\jn beschermd. · 

2. Voor het aansluiten van kabels, met 
uitzondering van kabels met gummiisolatie 
aan leidingen, werktuigen of toestellen, of voor 
het las~chen van kabels onderling, moeten 
ruoffen of daarmede gelijkwaardige inrichtingen 
zijn gebrnikt, welke het indringen van vocht 
beletten, een goede electrische aansluiting 
mogelijk maken en waarborgen bieden tegen 
mechanische beschadiging. 

De lasschen .mogen niet aan trek blootstaan. 
,3. Bij de bevestigingen van kabels mag door 

de wijze van bevestiging de loodmantel niet 
ingedrukt of beschadigd lrnnnen worden ; bij 
niet gepantserde kabels is het gebrnik van 
gashaken, krammen, duimen en dergelijke niet 
geoorloofd. 

218. Onverminderd het hierboven in . deze 
paragraaf bepaalde gelden voor dectrische 
in;ichtingen in de hieronder genoemde rnimten 
de voor ieder daarbij aangegeven bijzondere 
bepalingen. 

A. Vochtige ruimten. 
a. Alle metalen deelen, die zich in de nabij

heid bevinden van onder spanning staande 
deelen eener installatie en waarmede personen 
in aanraking kunnen komen, moeten deugdelijk 
met de aarde zijn verbonden. 

b. Bij electrische werktuigen en toestellen 
moet voor,eene zoo goed mogelijke isolatie en 
eene deugdelijke bescherming tegen aanraking 
en tegen schadelijke inwerking· van vocht zorg 
.zijn gedragen. 

c. De niet met de aarde verbonden leidingen, 
die naar deze ruimten voeren, moeten, onaf
hankelijk van andere op deze leidingen aan
gesloten a ftakkingen, in alle polen of phasen 
uitgeschakeld. kunnen worden._ 

d. Onbeschermde, geisoleerde leidingen mQe
ten op klok- of daarmede gelijkwaardige isola-
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toren · zijn· bevestigd door middel van tegen 
vocht geprepareerd touw. 

e. De afstand tusscihen , op isolatoren aan
gebrachte leidingen onderling en van deze tot 
wanden of muren moet ten minste 5 c.M, be
dragen. 

f. Bij aanleg in buizen mogen deze inwendig 
niet van eerie isoleerende bekleeding zijn voor
:llien. De afstand van buizen tot· wanden of 
muren moet ten minste 1 c.M. bedragen. 

g. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd.-
. h. La111phouders met schakelaars mogen 

niet worden gebruikt. 
B. Bedrijfs en bergruimten met bijtende 

gassen of bijlend -siof. 
a. Spaimingen boven · 1000 Volt mogen 

voor licht en kracht niet worden toegepast. 
· b. Electrische werktuigen, · toestellen, · lei
dingen en beschermingerY-moeten zijn gevrij
waard tegen de inwerking van· bijtende gassen 
of van bijtend stof ; bij de hiervoor genomen 
maatregelen moet rekening zijn gehouden met 
den aard der bijtende gassen of van het bijtend 
stof. 

c. Verplaatsbare leidingen moeten door een 
buigzaam omhulsel van doelmatig materiaal 
zijn beschermd. 

219. .Alie electrische werktuigen, toestellen, 
leidingen, beschermingen, waarschuwingstee
kens en schakelschema's moeten in behoorlijken 
toestand verkeeren. 

220. Ieder bij het bedrijf aangestelde onder
geschikte moet opdracht hebben om van alle 
voorvallen en· omstandigheden, welke gevaar 
kunnen opleveren, onverwijld mededeeling te 
doen aan den verantwoordelijken, boven hem 
gestelden, persoon. 

221. Isolatiefouten; door- controle-toestellen 
aangegeven of op andere wijze bemerkt gewor
den, moeten opgezocht en verwijderd warden. 

222. Aan onbevoegden moet op duidelijke 
wijze verboden, zijn electrische werktuigen, 
toestellen of leidingen te bedienen of aan te 

raken. 
223. Accumu).atorenruimten mogen, bij de 

lading en zoolang de ontwikkelde gassen niet 
· verwijderd zijn, nietmet brandentle of gloeiende 

voorwerpen betreden worden, terizij -deze 
zoodanig zijn beschermd, dat zij geen ont
ploffingsgevaar kunnen veroorzaken. 

224. Ruimten achter schakelborden, andere 
schakelruimten en afgesloten electrische be
drijfsruimten mogen, 'wanneer daarin onbe
schermde . deelen met spanmngen boven 1200 

Volt aanwezig zijn, voor lierstellings- en onder
houdswerkzaamhetlen niet betreden warden 
dan bij aanwezigheid van een tweeden persoori. 

225. Het verrichten van herstellings-, onder
houds- en bedieningswerkzaamheden aan elec
trische werktuigen, toestellen of leidingen mag 
alleen geschieden door deskundig en voldoend 
onderricht personeel. 

226 Het verrichten van herstellings- en 
onderhoudswerkzaamhelien mag bij installaties 
met spanningen tot en met 1200 Volt, aan onder 
spanning staande deelen slechts geschieden in 
geval de zich in de nabijheid ·van de electrische 
werktuigen, toestellen of leidingen· bevindende 
blanke, metalen deelen zoodanig afgedekt zijn, 
dat eene gelijktijdige aanraking van verschil
lende polen of phasen of eene gelijkttjdige aan
raking van eene pool ot phase met een niet onder 
spanning staand blank, metalen dee! door den 
persoon, die het werk verricht, voorkomen 
wordt. De metaaldeelen van het bij de werk
zaamhetlen benoodigd gereedschap bOeten, 
voor zoover de hanteering het toelaat, deugdelijk 
geisoleerd zijn en de personen, die de werk
zaamheden · verrichten, moeten op doelmatige 
en deugdelijke wijze geisoleerci zijn opgesteld.--

227. Het verrichten van herstellings- eri 
onderhoudswerkzaamheden mag bij installaties 
met spanningen boven 1200 Volt alleen geschie
den, wanneer de deelen, waaraan gewerkt 
wordt, in spanningloozen toestantl verkeeren 
en met inachtneming van het volgende : 

aan die deelen moet vooraf eene deugdelijke 
aardverbinding van ten minste 6 m.M2• koper
doorsnede aangebr:acht zijn, die eerst met de 
aarde eri daarna met het- voorwerp moet tot 
stand zijn gebracht, terwijl na afloop der werk
zaamheden het wegnemen der verbinding het 
eerst moet plaats vinden bij het voorwerp; de 
afgeschakelde deelen moeten aan de zijde, waar 
zij afgeschakeld zijn, deugdelijk zijn kortge
sloten ; alle werkzaamheden moeten geschieden 
in tegenwoordigheid van het hoofd · of den 
bestnurder der fabriek of werkplaats, of van een· 
door hem voor de werkzaamheden aangewezen 
verantwoordelijken deskundige, indien de om
standigheden van <lien aard zijn, dat het span
ningloos maken van het deel, waaraan gewerkt 
moet worden. en de kortsluiting niet in de 
nabijheid der arbeidsplaats zelf kunnen geschie~ 
den, of dat er gewerkt moet worden in de 
onmiddellijke nabijheid van on:der spanning 
staantle deelen, in welke geva"'en hij of'-de des
kundige verplicht is die maatregelen te nemen, 
welke een gevaar!oos verloop van den arbeid 
waarborgen. 
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2~8. .Het verrichten . van I werkzaa he'ilen aantal biljetten, waarop de· bij ongevallen te 
in afgesloten _electrische bed~jf~ruimte , :~ls- verleenen eerste hulp op licht begrijpelijke wijze 
mede in de nabijheid _van de gevaar ergor- is beschreven en voor zoover noodig door 
zakende deelen der in.stallatie Im electris hetbe- afbeeldingen is verduidelijkt, zijn opgehangen, 
drijfsruimten, mag door antler dan des undig zoodanig, dat ,daarvan gemakkelijk kennis kan 
personeel bij a~nwezigheidJvan sp.a n~gen worden genomen. 
boven 6.00 Volt alleen- gesc :eden, in ien" de · ·234. In. eene fabriek of werkplaats, waar 
gevaarveroorzakende · deelen tder ins allatic, ; gevaar voor verdrinken bestaat, moeten doel
z?_owel in ais buiten handberei , ontoeg kelijk matige middelen voor het redden van ·drenke; 
z1Jn · gemaakt. · lingen op: .eene goecl zichtbare en do.elmatige 

229. Wanneer tengevolg~ van bedrijfs- -plaats aanwezig zijn. 
storingen of van het verrichten van herstellings- 235. 1. Nabij een werklokaal in eene fabriek 
en onq.erhoudswerkzaamhederi, eene installatie of werkplaats; waar ontsuapping van voor.inade 
voor hooge spanning geheel of kedeeltelijk is uit- ming ongeschikte gassen of dampen te duchten 
geschakeld, mag de wederih~chakeling niet is,• moet een doelmatig inademingstoestel, dat 
plaats vinden, clan nadat he~ hoofd of de be- de inademing van zuivere lucht of zuurstof waar
stuurder zelf of de door hem daarvoor aan- borgt, steeds beschikbaar ziin en ter bediening 
gewezen verantwoordelijke 8.eskundige zich daarvan een voldoend aantal arbeiders zijn 
·overtuigd heeft, dat het·werkJersoneel zich 'van aangewezen, die met het gebruik · van, het 
de arbeidsplaats heeft verwijd~rd, of nadat elk toestel vertrouwd zijn. 
lid van het werkpersoneel door hem of door 2. Bij het .verrichten van werkzaamheden 
den deskundige afzonderlijk ~n tijdig met de in een put, riool, grondkuip, ·kelder, gashouder 
wederinschakeling in kennis ib gesteld. . reservoir of andere dergelijke min of meer 
. 230. Het hoofd of de best~urder of de door afgesloten ruimten, waarin gevaar voor bedwel

hem met de werkzaamhede belaste verant- ming, verstikking of vergiftiging bestaat, moe
woordelijke deskundige ·moet zich overtuigen, ten doelmatige middelen beschikbaar zijn om 
dat alle s~hakelingen en verl>indingen, zoowel eeri persoon, die ~ich in eene zoodanige ruimte 
na gedane herstellingen als Bij vernieuwingen begeeft tot .redding va~ een antler, bij bedwel
of uitbreidingen, zoodanig iijn aangebracht, ming onmiddellijkdaarbuiten tekunnen brengen. 
dat bij het in bedrijf komen ge~n gevaar bestaat 236. In fabrieken en werkplaatsen, waaril). 
voor ongelukken. I . de .bedrij:v.ell'. w.orden uitgeoefend van machinale 

231. In fabrieken of we1kplaatsen, waar ;houtb~.werking, machinale metaalbewerking, 
ernstig gevaar bestaat, dat bij herstellings- en · mach.inale lederbewerking, papierfabricage of 
onderhoudswerkzaamheden aa.n ele.ctrische. in-. · steenfabricage en waarin 25 of meer personen 
.stallaties ongevallen worden ~eroorzaakt, moet plegen te verblijven, alsmede in ane· overige, in 
opgehangen zijn een duidelijll: leesbaar en op artikel 232 bedoelde fabrieken of werkplaatsen, 
stevig materiaal aangebrac~i uittreksel- van . waarin 5.0 of meer personen plegen te verblijve;;; 
dit beslnit, bevattende de ]rtikelen 219 tot 'moe:t ten minste een persoon aanwezig zijn, die 
en met 230. . . . belast is met het verleenen ·van eerste hulp 

· · - . bij ongevallen en ten aanzien .van, wien een 
§ 6. Het ver.schaffen van hulp bij ongevallen. bewijs,- als na.der door Onzen Minister, met 

232. In eene fab;ie~ of. ii· erkplaa~s, waa~ de uitvoering van <lit besluit belast, zal worden 
drijfwerk o.f werktuige~ door ·een krachtwerk- aangegeven, kan worden overgelegd, waamit 
tuig·in· beweging .warden gebr cht, waar vaste,. blijkt, dat hij met het verleenen van eerste 
vloeibare· of gasvormige staff n, die bijtend .of hulp ver.trouwd is. 
ontplofbaar zijn .of eene ·ho ge temperatuur 
hebben, w1rden gebruikt,- b reid of bewerkt § 7. Het verscha;fjen van gelegenheid tot ont-

of waar d.oor den aard van h1¥ bedrijf verwon- rluch_ting bij bra1!d. 
dingen kunnen onts,taan, m7eten doelmatige 237.. In fabrieken en werkplaatsen, waar 
middelen voor. eerste' hulp 1/ij ongevallen aan- cle in paragraaf 6 van hoofdstuk II bedoelde 
wezig zijn. Zij moeten zood~nig worden. be- Lrappen, wegen .of uitgangen, ook in verband, 
waard, dat zij · tegen verontrJiniging door stof met de inrichting of de ligging van het gebouw 
of op ·andere wijze zijn beschtlt en. dat te allen of van de werklokalen of met de in het ge_bouw 
tijde er over kan warden beschkkt. aanwezige .stoffen, geen voldoenden ~a,irborg 
. 233. In elke fabriek of ";erkplaats, als: in bjeden, dat bij brand de arbeiders den began,en 
h,, =rig, orlikel hedoeld, mr ,, eM =Id,end gN>nd hniWn b<' g,,bonw '°ilig lro=en bemi-
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ken, moet een voldoend aantal gemakkelijk 
en veilig bereikbare vensters, deuren of _luiken 
doelmatig zijn ingericht. oni als nooduitgang te 
clienen. Langs deze nooduitgangen moet de 
begane grand buiten het gebouw, hetzjj recht
streeks, hetzij door of over aangrenzende ge
bouwen, veilig kunneu- warden bereikt. Voor 
zooveel rioodig moeten claartoe de volgende 
maatregelen zijn genomen : 

a; brandtrappen of brandladders, waarvan 
een veilig gebruik is verzekerd en die het berei
ken' van den beganen grand buiten het gebouw 
mogelijk maken, moeten in een voldoend aantal 
en op doelmatige plaatsen zijn aangebracht ; 

b. inrichtingen van voldoend · veilige con
structie; waarmede telkens een of meer pcr
sonen · van een • verdieping veilig naar den 
beganen grand kunnen warden afgelaten, moe
ten in een voldoend aantal aanwezig zijn en in 
goeden staat van onderhoud verkeeren.' 

§ 8. Het voorkomen van vergiftiging, besmetting 
of beroepsziekten. 

238. 1. In schadeljjke werklokalen, ge
noemcl in categorie D van artikel 1, en in werk
lokalen, waar aan. bederf on<;lerhevige stoffen 
warden verwerkt of bewerkt, nioet cle vloer zoo
danig zijn ingericht, dat hij kan warden ontsmet. 
Wanneer gevaar voor· besmetting aanwezig is, 
iµoet op eene dofcllmatige wijze ontsmet warden. 

2. In schadelijke werklokalen, genoemd in 
categorie D, n°. ·5 of 6, van artikel 1, moeten 
de wanden tot. eene· hoogte van ten minste 
1.20 M: bepleisterd of · met verglaasde tegels 
·bekleed zijn. 

239. -i. In eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders verblijven in schadelijke werklokalen, 
genoemd in categorie A, B, C, D, E, F, H, K, 
n°. 2, 3 of 4 en L van artikel I, moeten voor 
die arbeiders naar seksen gescheiden, binnens
huis gelegen en, doelmatig ingerichte wasch
gelegenheden aanwezig zijn. 

2. Het aantal beschikbare waschgelegen' 
heden moet bedragen ten minste een op elke 5 
der in het eerste lid bedoe lde ar beiders, • die 
gelijktijdige rust- · en schafttijden hebbei:t. 
Echter mag dit aantal bedragen ten minste een 
op elke 10 dier arbeiders, wanneer zij in geen 
antler. -_schadelijk we,klokaal verblijven, clan 
-bedoeld in categorie H of K. n°. 2, 3 of 4 van 
.artikel 1. 

3. De artikelen 110, 111 en 112 zijn van 
toepassing. 

240. In eene fabriek of werkplaats, waar 
arbeiders verblijven in schadelijke we!klokalen, 
genoemd in categorie A, n°. 1- tot en met 14; 

16, 17 en 18, categorie B, categorie D, n°. 3, 4 
of 5, categoric E of categorie L van artikel 1, 
moet zoo noodig elke arbeider, wiens kleederen 
of hoofdhaar blootstaari aan verontreiniging 
·met, of opneming van schadelijke stoffen, op 
elken eersten werkdag der week, of zooveel 
vaker als noodig is, de beschikking hebben over 
een gemerkt, op afdoende wijze g~reinigd en 
gedroogd, en uitsluitend door hem te gebruiken · 
doelmatig overkleed en hoofddeksel. die op dien 
en op de volgende werkdagen bij den arbeid 
moeten warden gedragen. 

241. In katoen- en linnenweverijen moeten· 
de spoelen zoodanig zUn ingericht, dat het door-· 
zuigen van den draad niet mogelijk is. 

242. Flesschen, kannen, kruiken, patten, 
bussen en fusten, waarin zich verfstoffen;lakken, 
vernissen of smeersels bevinden. die giftige lood
verbindingen of ·giftige organische vluchtige 
oplosmiddelen bevatten, moeten van een duide
lijk, in het oog vallend kenteeken zijn voorzien, 
waaruit blijkt, dat zjj eene giftige stof bevatt,en. 

243. Bij werkzaamheden, die de arbeiders 
blootstellen aan een der ond er a, b of c ge
noemde voor de irezondheid schadelijke invloe
den, moeten ·zoo noodiir de daarbti aangegeven 
beschuttingsmicldelen worden beschikbaar ge- · 
steld en moet warden gezorgd, dat deze door de 
arbeiders worden gebruikt : 

a. tegen de scbadel.ijke werking van de stralen
der vlam bij autogeen lasschen en snijden : doel
matige oogbeschnttingsmiddelen ; 

b. tegen aanraking van_ de huid door daarop 
scliadelijl: inwerkende stoffen : doelmatige hand
en armbedekkingen ; 

c. tegen de inademing van giftige of bijtende 
dampen, gassen of stof: doelmatige adem
toestellen, helmen of respiratoren. 

244. In een werklokaal, genoemd in cate 
, gorie A, n°. 1 tot en met 16 en n°. 18, categorie 

B, categorie C, categorie D, n°. 1, 2, 4, 5, 6 en 7, 
categorie E, categorie F of categorie L van 
artikel 1, en in een ovenlokaal van eene glas
fabriek mag geen voedsel worden genuttigcl. 

245. Een schadelijk werklokaal mag noch 
geclurende, noch buiten deri werktijd als slaap-
vertrek worden gebruikt. ' 

§ 9. Het verb,lijven in ruir]iten, waar hooge of 
lage (emperatvren, schadelijke dampen, gassen 
of stof voorkomen of waar gevaar voor 1,ergiitiging 

bestaat. · 

246, Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
kan eischen stellen ten aanzien van den tijd, 
gedurende welken personen mogen vertoeven in: 

a. ovens, eesten, droogstoven, drooginrich-
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tingen,, stoomketels, warme kamers ,van suiker
fa btlekeri of and!lre • min .c:if meer beslotell' rili.m-, 
ten, waarin eene temperatuur van .meer •dan 
32° · Celsius heerscht ; 

b. ruimten, waarin door kunstmatige afkoe, 
ling eeue temperatuur van . minder dan -7~ 
Celsius heerscht ; 

c. werklokalen, als bedoeld in categorie A, 
B, C en G, n°. 1, 2 en 3 van artikel 1, waaruit 
schadelijke dampen of gassen. of- stof :niet vol
doende warden afgevoerd ; 

d. ruimten, waarin loodwit wordt bereid of 
giftige loodverbindingen in poedervorm worden 
behandeld of waarin met loadhoudende verf 
gedekte vlakken door bikken .of schrapen .van 
deze verf worden- ontda,an ; 

e. ruimten, · waarin vernis voor keramische 
bedrijven wordt bereid. gemalen, gezift, ge
mengd of verglaasd of op voorwerperi aange
bracht, indien het vemis meer dan_ ½ percent 
van het. gewicht · in drogen toestand aan load 
bevat in· anderen vorm dan zwavellood (16od-' 
glans, looderts ). 

§ 10. Het verstrekken van goed drinkbaar water. 

247. Het districtshoofd der arbeidsinspectre 
kan eischen stellen ten aanzien van het verstrek
ken van goecl drinkbaar water, indien aan hen, 
die in eene fabriek of werkplaats werkzaam 
zijn, geen goed dririkbaar water of geen andere 
geschikte alcoholvrije dranken op doelmatige 
wijze en in volcloende hoeveelheid kosteloos 
worden verstrekt. ' 

HOOFDSTUK IV. 

BIJZONDERE REGELINGEN VOOR BEPAALDE , 
FABRIEKEN OF WERKPLAAT\3EN. 

§ 1. Algemeene: bepaling. 

:248. De ·bepalingen van de. hoofdstukken 
II en IlJ zijn ook van toepassing op fabrieken 
en werkplaatsen, zoomede op werklokalen, in 
dit hoofdstuk bedoeld. voor zoover daarin niet 
van die bepalingen wordt afgeweken. 

§ 2. · · W erklokalen, waar niachinaal _ io~rdt · ge
sponnen of gewe1Jen en de Jucht op kunstmatige 

. wijze wordt bevochtigd. 

249. Zoowel in het midden als aan oLnabij 

een der zijwanden van een . werklokaal, waar 
machiriaal wordt: gesponnen. of geweven. en 'd_e 
lucht op kunstmatige .wijze wordt bevochtigd; 
moet op . doelmatige. plaatsen een v:oldoend 
aantal goed werkende thermometers met voch
tig reservoir, zooals zich in .psychrometers be
vinden,. zijri opgehangen. Op deze thermo-

meters moeten de halve graden: Celsius uit-: 
drukkelijk zijn aangegeven en-de vierde deeleIY 
van graden duidelijk waarneembaar zijn. • 

250. De noodige maatregelen. ,moeten zijn• 
genomen, opda.t de tei'uperatuur, aangewezen 
door de in het vorige artikel bedoelde thermo
meters, niet hooger . stijgt dan 25° Cel~ius, 
tenzij de buitentemperatuur· in de schaduw 
32° Celsius overschrijdt, in welk geval de tem
peratuur, aangewezen door deze thermometers, 
zooveel graden-hooger dan 25° Celsius mag zijn, 
als de buitentemperatuur in de-schaduw hooger 
is dan 32° Celsius.-' 
. 251. Indien de lucht in een werklokaal, als· 
bedoeldjn artikel 249, wordt vochtig gehouden 
door het inblazen van met waterdamp verzadig-' 

_ de-lucht; moet het voor.die verzadiging dienende: 
water zuiver zijn of voldoende zijn- gereinigd 
en moeten de geleidingsbuizen voor het invoere'n 
van die-lucht rein gehouden worden. 
, 252. Indien de lucht in:een werklokaal, als 

bedoeld in artikel 249, _wordt vochtig gehouden 
door bet invoeren van stoom, moeten de hiertoe 
dienende stoompijpen, indien <lit ter -voor
koming van hinderlijke warmte noodig is, met 
w'armte-isoleerend- materiaal zijn bekleed. 

§ 3. Vlasbrakerijen en . -zwingelar#en, wanr 
zonder hulp i,an een krachtwerktuig ,wo;·dt gear-

. beid dooi me.er dan drie pe~sonen. 

253. • In eene fabriek of werkplaats, waar 
zonder hulp van een kracht,'verktuig vlas·wordt, 
gebraakt of gezwingeld en waarin nieer dan drie 
personen werkzaam zijn, moet aan. het bepaalde· 
in de artikelen 254 tot en met 258 zijn voldaan. 

254. -Tusschen de zwingelaars onderling 
moeten voldoend hooge en breede, diehte· 
schotten zijn geplaatst, tenzij zij op afstanden 
van ten -minste 1.5 M. yan elkaar werkzaam ziju.:-• 

255 In• _een zwingelkeet of zwingellokaal 
mag niet meer vlas aanwezig zijn dan de ·hoe
veelbeid, die per dag wordt 0 verwerkt, tenzij' 
de bergplaats voor het meerdere vlas door een 
dichten wand 0£ . vloer - van -het werklokaal 
gescheid en -is. 

256.' In een werklokaal mag geen vlasafvaJ, 
worden uitgeschud- gedurende den tijd-, dat 
aldaar andere werkzaamheden.worden verricht.' 

· 257. Vlas mag binnenshuis niet boven open 

vuur worden gedroogd, tenzij de rook van dit 
vuur door een goed , trekkendeh schoorsteen 
doelmatig ,wordt afgevoerd. 

258.· · Voor, afvoer . van bet stof moeten,
behalve· de deuropeningerr, openingen tot een' 
oppervlak, ten minste gelijk,aan 1/5 ,v-an. -het 
vloeroppervlak van het zwingellokaal, doelmatig-
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:zijn aangebracht, zooveel mogelijk verdeeld over 
-twee tegenover elkaar gestelde wanden en zoo 
.noodig over het dakvlak ; zij moeten VIJ,n ver
stelbare kleppen zijn voorzien. 

§ 4.· Scheepsbouwwerven. 

259. In fabrieken en werkplaatsen, waar 
schepen worden gebouwd, gesloopt of hersteld, 
moet aan het bepaalde in de artikelen 260 tot 
en met 269 zijn voldaan. 

. 260. Alle scheepsstellingen, hetzij vaste of 
verplaatsbare. moeten door bepaalde daarvoor 
.aangewezen, met dien arbeid-vertrouwde per
sonen, worden gemaakt, veranderd en hersteld. 

261. Het voortdurend toezicht op deze 
stellingen moet aan een op dit gebied ervaren 
persoon zijn opgedrageIJ,, die waakt over de 
veilige samenstelling en het onderhoud. Het 
wegnemen van stutten, steunen, kimbeddingen, 
stapelblokken of schoren van kielplanken mag 
niet dan met voork1;mnis of onder toezicht van 
de:ien persoon geschied~n. 

262. Voor scheepsstellingen moet gaaf en 
deugdelijk materiaal worden gebruikt van vol
doende afmetingen om de zwaarste te verwach
ten belasting veilig te kunnen dragen. De 
planken.moeten ten minste 3.5 mM.· dik zijn. 

263. De plaatsen, waar op scheepsstellingen 
zoomede op in aanbouw, in herstelling of in 
slooping zijnde scbepen zal. worden· gewerkt, 
moeten langs doelmatige hellingen, trappen of 
ladders veilig bereikbaar zijn. 

264. Op in aanbouw, in herstelling of in 
slooping zijnde schepen en -op stellingvloeren 
moeten alle plaatsen, waar gewerkt wordt, 
alsmede de toegangen daartoe, behoorlijk zijn 
verlicht. 

265. Bij vaste stellingen moet tot de vloe
ren, die zich hetzij geheel, hetzij ten deele meer 
clan 4 M. boven den 'beganen grond bevinden, 
een opgang of brug van ten minste 1.2 M. 
breedte toegang geven, waarvan de helling niet 
steiler is dan 1 .verticaal op 2 horizontaal en 
waarvan de beide .zijden zijn afgeschut of door 
eene stevige op 0.90 M. hoogte bev.estigde gor
ding en eene voetplank van ten minste 12 c.M. 
hoogte, of door twee gordingen, op onderschei
denlijk 0.90 M. en 0.30 l\'I. hoogte boven den 
vloer stevig bevestigd, of op eene andere doel
matige wijze. 

266. Vloeren van vaste stellingen moeten, 
voor zoover zij zich meer dan 4 M. haven den 
beganen grand bevinden, zooveel mogelijk tot 
tegen den sclieepsromp warden volgelegd en aan 
bnitenkant en uiteinden door eene stevige 
op· 0.90 M. hoogte bevestigde gording en eene 

voetplank van ten minste 12 c.M. hoogte, of 
door twee gordingen, .op onderscheidenlijk 
0.90 M. en 0.30 M. hoogte boven den vloer stevig 
bevestigd, of op andere doelmatige wijze zijn 
beschut. Deze vloeren ·moeten eene breedte 
hebben van tenminste 1.20 M., terwijl de vloer
planken over de juklegg\lrs heen moeten reiken. 

267. Hangende stellingen · moeterr door 
hangijzers, deugdelijke touwen of kettingen 
warden gedragen. Wanneer geen behoorlijke 
omschutting aanwezig is, moeten gordels met 
touwen van voldoende ·. afmeting ·en· · sterkte 
beschikbaar zijn. , 

268. Dekopeningen, die niet voorzien zijn 
van voldoend hooge luikhoofden, moeten, 
wanneer daaraan niet wordt gewerkt, tegen het 
gevaar van erin te vallen doelmatig zijn be
veiligd. Indien mogelijk moeten daartoe am 
de openinge~ voldoend sterke leiders op doel
matige hoogte zijn aangebracht. 

269. Bij vriezend weder nioeten opgangen, 
stellingvloeren, loopplanken en dekken met 
asch, zand of zaagsel warden bestrooid. 

HOOFDSTUK V. 

SLOTBEPALINGEN. 

270. 1. •· Het d istrictshoofd der .. arbeids
inspectie· -kan betreffende de wijze-,van.uitvoe
ring in een bepaald geval van het in ae Hbofd
stukken III en IV bepaalde aau- hoofden 6f 
bestuurders van fabrieken of werkplaatsen 
eischen stellen. 

2. Voorschriften, welke krachtens artikel 7 
der Veiligheidswet door districtshoofden der 
arbeidsinspectie gegeven zijn betreffende de 
wijze van uitvoering van eenige bepaJing van 
het Koninklijk besluit van 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 215), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 Augustus 1909 (Staatsblad 
no. 292), of van Ons besluit van 27 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 317), gewijzigd bij d,.at van 
20 April 1914 (Staatsblad n°. i85), gelden als 
eischen, gesteld ter uitvoering van de overeen
komstige bepaling van dit besluit. 

3. Vrijstellingen, tot eenigen .datum na het 
in werking treden van dit ·besluit verleend van 
voorschriften van Ons besluit van 27 Juni 
1913 (Staatsblad-n°. 31-7), zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van.20. April 19i4 (Staaublad 
no. 185), blijven van kracht tot den datum, tot· 
welken zij zijn verleend en gelden dan als eene 
vrijstelling van het bepaa.lde in het overeen
komstige voorschrift van dit besluit. 

271. Dit besluit kan worden aangehaald 
antler den titel van Veiligheidsbesluit 1916. 

272. 1. Dit besluit treedt in werking met 

---------------------------
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ingang·van 1 October 1916, met uitzorid~ring 
van: artikel ·241. Met ingang van dien dii.tum 
vervalt het Koninklijk besluit van 27 Juni"l913 
{Staatsblad :·n°. 317), gewijzigd bij d.at•: van 
20 April 1914 (Staatsblad n°. 18/'i). 

2. Artikel 241 treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1921. 
- Onze "Minister van Landbouw, Nijverheid'. en 
Handel-'•is belast 'met de uitvoeririg van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal warden ge
-plaatst en waarvan afschrift zal 'warden gezon
•den aan den Raad· van ·state.·. 

Het Loo, den 2lst,en Augusttls· 1916. 
WILHELMINA .. 

De M .-n. van Landbouw, Nijverheid en Han~/, 
POSTHUMA 

(Uitgeg. 30, Aug. 1916.) 

21 · Augustus 1916 .. _:BESLUrT; houdende bepa
ling va~e•tijdstippeh; waarop in werking 
zal treden de wet van 19 Juni 1915 (Staats
blad no. 281) tot wijziging van de Veilig-
heidswet. · S. 419. · 

'WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Au
gustus 1916, n°; 1734,'_Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel XVII der wet van 19 Juni 
1915 (Staatsblad n°. 281) tot wijziging van de 
Veiligheidswet ; 

Hebben, goedgcvonden en verstaan : 
te bepalen, dat de wet van 19 Juni 1915 

(StaaUibl.ad n°. ?81) in werkiI).g zal trederi. met 
fogang vah· den' lsten October 1916, met uit
zondering van het eerste en· het derde-·lid van 
artikel ·I, welke bepalingen in werking zullen 
treden met ingang van clen lsten ·Januari 1919. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
.Handel is belast met de uitvoering van dit 

. hesluit,: dat in het Staatsblad zal worclen ge
-plaatst. 

Het ·Loo, den nsten Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De llfin. van Landbouw, Nij,:erheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(-Uitgeg, 30 Aug. 1916.), 

21 A,igustus 1916. MrsSIVE van den Minister 
van 'Binnenlandsehe Zaken, aan de Gede
puteerde .. Staten der · pTovincien, betref
fende de Rijksuitkeering krachtens de wet 
van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156). , 

Meermalen komt het voor, dat de aanvragen 
ter bekoming van vermindering van den aftrek, 
ingevolge het bepaalde bij het•2e lid, 28 zin
snede, van art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 

(Staatsblait·'.'n°. 156), gewijzigd bij de wet van 
3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151), eerst mijn 
departement bereiken na afloop van het jaar 
waarvoor de verhlindering wordt verzocht: 

Ter bevordering eener geregelde administra
tie riep mijn ambtgenoot voor Financien mijne 
tusschenkomst in om de ge~eentebesturen'uit 
te noodigen de eventueele verzoeken, betref
fende bedoelde vermindering, zoo spoedig , 
mogelijk in te zenden, opdat de verrekeningen 
plaats kunnen hebben bij de betaalbaarstelling 
van de uitkeering over het 4e kwartaal van 
het betrokken_.jaar. . 

In verband hiermede heb ik de eer U w College 
te verzoeken de aandacht van de gemeente
bestureb. in uw· gewest hie'rop te vestigen. 

(Gem.-s_tem.) 

22 Augustus '1916. BESLUIT, tot uitbreiding 
van ·het mijnveld van Staatsmijn E1mna. 
s. 420. 

WLJ WILHELMINA, ENZ, 

_Op de ·voordracht van Onzen MinistP-r van 
-Landbouw, N~jverheid en Handel van 7 .Juli 
1916, n°. 4467, afi:leeling Nijverheid; 

Gezien artikel 1 der wet van 24- ',Juni 1901 
(Staatsblad no. 170) en Ons hesluit van 24 Oc
tober 1906 (Staatsblad n°. 270),; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1916, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden l\!Iinister van 18 Augustus 1916, 
n°. 6725, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden eu- verstaan :. 
te bepalen, dat de bij Ons besluit van 24 Oc

tober 1906 (Staatsblad n°. 270) aangewezen 
mijn (Staatsmijn Emma) wordt uitgebreid en 
de begrenzing zoodanig wordt gewijzigd, dat 
vervalt het gedeelte van de tegenwoordige 
grem,, · dat gelegen is· tusschen h~t -punt,. waar .. 
zij tusschen Merkelbeek en Amstenrade wordt 
gesnederi ·door de- grens tusschen de gemeentcn 
Amstenrade en Merkelbeek, en het punt, waar 
zij .tusschen Vaesrade ·en Nuth wor<lt gesneden 
door de as van de Thuller Dorpstraat, en aat 
dit gedeelte- van de tegenwoordige grens wordt 
vervangen d~or de navolgende grens met eene 
roode lijn. op· de bU d_it bcsluit belioorencle 
kaart aangegeveri : 

1°. de . grens· tusschen de -gemeenten Ani
stenrade en Merkelbeek tot waar _deze de grens 
tusschen d·e gemeenten- 1Werkelbeelc en 0irsbeek 
snijdt; · 

20. de grons tussohen de gemeenten Amsten
rade en Oirsbeek tot waar deze de as van den 
hoofdweg van Sittard naar Amstenrade snijdt; 
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3°. de as van den hpofd~eg vlJ,n Sittard naar 
Amstenrad~ en in aansluiting bieraan eerst de 
as van den Leuu;eg en daarna de as van de 
Thuller Dorpstraat. 

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

Het Loo, den 22sten Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De ·Min .. van Landbouw, Nijverheid en Hand~l, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 12 Sept. 1916.) 

22 Augustus 1916. '13ESLUI'.l', tot nadere wijzi
ging van het Tramwegreglement 1902. 
s. 421. 

w IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Juli 1916, n°. 249, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op .artikel 2 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1916, n°, 18) ; 

Gelet op het nader rapport. van Onzen 
voornoemden Minister van 18 Augustus 1916, 
n°. 241, afdeeling Spoorwegen.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Tramwegreglement 1902, vastgesteld bij 

Koninklijk besluit van· 31 Juli-1902 (Staatsblad 
n•. 162), laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 6 Maart 1916 (Staatsblad 
n•. 112), nader te wijzigen als volgt : 

I. De artikelen 37 en 38 worden gewijzigd 
en gelezen als volgt : 

T1leinbeambten, treininrichting · en treinlengte. 

Art . . 37. 1. Voor de bediening van het trek
voertuig kan met een beambte worden volstaan, 
tenzij naar het oordeel · van den Raad van 
Toezicht de diensten van een tweeden beambte 
op het trekvoertuig tijdens den rit niet kunnen 
worden gemist. 

2. Indien slechts een beambte zich op het 
. trekvoertuig bevindt, moet een tweede be

ambte in een der voertuigen aanwezig zijn, 
in staat om den trein tot stilstand te brengen, 
hetzij door zich gedurende den rit op bet 
trekvoertuig .te begeven, dan wel op eenige 
andere door den Raad van Toezicht goedge
keurde wijze. 

. 3. Treinen voor reizigersvervoer moeten 
zoodanig zijn ingericht en daarin.moet zich 
gedure'nde den rit een beambte op zoodanige 

plaats bevinden, dat deze zich in alle rijtuigen. 
kan begeven, waarmede reizigers vervoerd 
worden, eri zich op een door den .Raad van 
Toezicht goedgekourde wijze met den ma-. 
chinist of den wagenvoerder in verbinding 
kan stellen. 

4. Door den Raad van Toezicht kan . voor 
treinen, door . electrische beweegkrach t ver
voerd, geheel, ten deele. of voorwaardelijk, 
onthefling verleend ·worden van het bepaalde· 
in het derde lid, voor zoover daarin . is voor• 
geschreven, dat een beambte zich gedurende 
den rit in· alle.rijtuigen moet kunnen begeven. 

5. Een train mag niet zijn samengesteld 
uit meer voertuigen dan door een getal van 
zestig assen wordt aangewezen ; de Raad van 
Toezicht 1s bevoegd onder nader ta stellen 
voorwaarden een hooger maximum-aantal assen 
toe te staan of, indien bijzondere omstandig
heden zulks naar zijn oordeel ·noodig maken, 
een lager maximum-aantal assen voor te 
schrijven. 

Re1n1nen. 

Art. 38. 1. Voor treinen, waarmede rei
zigers worden vervoerd en waarin meer. dan 
zestien voertuigassen aanwezig zijn, is het 
gebruik verplicht van zelfwerkend, doorgaand 
remwerk, volgens -een .door den Raad van 
Toezicht goedgekeurd stelsel en zoodanig in
garicht, dat de rammen zoowel op het trek
voertuig als op elk rijtuig, waarvan de·. assen 
moeien worden beremd, in werkiug kunnen 
worden gebracht ; ten minste eer. vierde deel 
van het aantal vMrtuigassen boven zestien 
voartuigassen moat daarmede kunnen .worden 
geremd. 

2. Van .treinen, waarmede geen reizigers 
vervoerd worden, moaten de remmen van ten 
minste twee dan wel van ten minste vier 
voertuigassen bediend zijn, al naar mate in 
den trein meer dan vier en twintig tot ten 
hoogste veertig, dan wel meer dan veertig 
voertuigassen aamyezig zijn. Dit voorschrift 
is niet van toepassing voor treinen, ,vaarvan 
de snelheid die van 10 K.M. per uur niet 
overschrijdt. 

3. Bij toepassing van· vorenstaande rem-· 
voorschriften wordan de .assen van het trek• 
voertuig niet-. en ·wordt een waganas, waarvan 
de belasting ten hoogste 2500 K.G. bedraagt, 
zoowel voor de berek.ening van h·et aantal 
assen, waaruit de trein bestaat, als· van· het 
aantal ta remmen assen, slechts als een .halve 
as in rekening gebracht. 

4.- Bij treinen, welke over hellingen steiler. 
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-d~: 1 : 60 met een ho~gte-ver~chil vaJldrie dater inder_d~ad voor het gebruik van 1).treinen 
_meter· of meer ~orden vervqerd, moet het gegronde ii.anleiding of noodzaak was. 
3.chterste voertuig ·van een.bediend remt9estel (W. ·v. ·d. B: A.) 
zijn voorzien. .. · . ; . .", · i[ 

6. De Raad van Tuezicht kan van .d'e be- 24 Augustus 1916. BEBLUIT, tot nadere wij-
palingen. in dit artikel geheel, ten deJle of. •ziging van bet reglement voor de Rijks· 
voorwaardelijk ontheffing verlePnen ·en' fs be-. kweekscbolen voor vroedvrou wen. S. 422. 
voegd• de doorgaande rem· voor alle trtinen WIJ WILHELMINA,- ENZ . 

. vo_or reizigersvervoer op een spoorweg\l ver- Op de voordracht .van Onzen Ministe·r. van 
phcbt te stelleil, indien zulks . met het oog . Staat, Minister van Binnenlandsche . Zaken, 

' op bet lengteprofiel van-den spoorwek, -de van 12 Juli 1916, n°. 9416; afdeeling Volksge
·opeenvolging der treinen· of andere, oni'stan, zondheid en .Armwezen; 
digheden wenschelijk -mocbt blijkeii. · · !i · Den Raad van State gehoC>rd ~ad vies van . 

H. · In artikel 70 wordt : :: 8 Augustus i919, n°. 12; -
a. in het eerste lid in plaats van ,;af,tikel Gelet op het nader rapport van Qnzen Mi-

,37, eerste en tweede' lid, artikel 38, v'.ierde nister van Binnenlandsche Zaken van 19 Au: • 
lid"· gelezen ,,artikel 37, eerste, twee~e en -gustus 1916, n•. 11122, afdeeling Volksge~ond·-
-derde lid; artikel 38, vijfde ·lid" ; · "i heid en Armwezen ; . 

· b.·,., in bet derde lid in plaats · va_n · ;,a~tik~l Hebben, goedgevonden ;e_n verstaan : 
.38, vierde lid" gelezen ,;artikel 38, vijfdehid;,. te bepalen : 

Onze Minister van .Wate·rstaat is· belast in bet r(lglement voor de Rijkskweeks~holen 
meti de. uitvoering · van dit besluif, hetwelk voor vroedvrouwen, vastgesteld bij Ons ·beslu.it 
in het · Staatsblad geplaatst. en in afiicihrift van. 21 Juli 1902 (Sta_atsblad n•. 167) en gewij-
3.an den Raad van State inedegedeeldll zal zigd bij Onze besluiten van 16 Maart Hl04 
worden. if (Staatsblad n? 61), 3 October 1906 (StaatsMµa 

· Het Loo,_ den 22st~n August~s !916. ;: n•. 26_6), 2! ·December 1909 (Staatsblad no. 410). 
WILHELMINA." :! en 7· Juli 1911 (Staatsblad n•; 201), van welk. 

,: reglement de tekst is bekend gema11kt bij Ons 
· DP. Minister van Waterstaai, C. L:ii:LY. besluit van 6 September 1911 (Staatsbl<id no. 

(Uitgeg. · 6 Sept. 191$.) 289), worden de· hiernevens gevoegde wijzigin: 
) . gen .gebracht. . 

. ·ij· 
22 ·Augustus 1916: ,, M1ss1vE van den ·Minister 

van Staat · Minister rnn Binnenlatidsche 
Zaken aan de Commissariss·en der KonlEgin 
in de' .provincien, bet:effende verv'oet'. van 
krankzinnigen in ·n-'treinen. · .!i 

De· Maatschappij tot Explpitatie van St'aats
spoorwegen· heeft er de aandacht·op gevestigd, 
dat het geliruik van D-treinen door persgnen, 

. bedoeld bij artikel 46 der .wet van 9 Apri!:11876 
{Staatsblad ri0 • 67), allengs een niet gerihgeri 
omvang heeft•verkregen en voor den spoofrweg'
-diensp, in verband met de beperkte plaatsr4,imte 
in de D'-treinen,'hinderlijk is geworden. ii ' 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer!:U te 
veizoeken de burgemeesters in U ~ gewe~t-uit 

. te noodigen, met betrekking tot het veryoer, 
voor· rekening van mijn ·Departe1rient} van 
krankzinnigen, het gebruik .van D;treirieri tot 
'het strikt noodzaklllijke te 'beperken. · . !! · . · 

Bedoelde Maatschappij wenscht boveti~ien·, 
dat bij liet gebrQik van die treinen stee4s de· 
daarvoor gestelde'• toeslag wordt betaald, ~elke 
door de Maatschappij. zal y;orden teruggegiveri, 
indien door mijn Departement wordt verkl'.aard; 

·l! 
ii 
!r 
Ii 
ii 
ii 
11 I, 
" !I 

. · Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
l!elast met de uitvoering van dit• besl.liit, dat 
-in het Btdatsblad geplaatst en aan de~ Raad 
.van State m_ed!)ge_deeld' zal worden. 

Het- Lo9, den 24sten Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van 'Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN . 

(Uit!Jeg. 18 Sept. 1916.) 

WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT 
voor de rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Art. I.·· Artikel 3, derde Hd, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Het ·C>nderwijs wordt gegeven door een ge
neesheer-directeur en door een of meer ads s
tenten, meesteressen-vroedvrouwen,. ·onderwij
zers en onderwijzeressen. · 

:Art. II. Het _eerste lid van artikel 13 verv'alt. 
In ·het tweede lid van dat artikel wordt vcior 

,;de kweekschool" gelezen : ,,elke kweeksc_hool" 
en ·vervallen de wo9rden: ;,te Rotterdam". 
: ." Art.· III. · · In het · eerste lid van artiker .14 
vervallen de woorden: ,,voor zooveel de kweek-
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school. te Rotterdam betreft" benevens d·e 
komma v66r en achter die woorden. 

Behoort bij .Koninklijk besluit van 24 Au
gustus 1916 (Staatsblad no. 422). 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Staat, 

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

24 Augustus 1916. BESLUIT, houdende beslis
sing dat tot den diensttijd, bedoeld in art. 
24, eerste lid, onder 5°. der militiewet, 
niet· belioort de wegens bet oorlogsgevaar 
verlengde dienst. 

WrJ WlLHELl\rINA ENZ. 

Overwegende : dat Gustaaf Adolf Hueting 
de vierde is uit een gezin van vier broeders; 
van welke de oudste 1miten oproeping voor 
den militiedienst is geblever;, de tweede den 
18 Mei 1906 is ingelijfd als loteling van de 
lichting 1906 uit de gemeente Nijmegen en 
den 27 Nov. 1915 als deserteur werd afgevoerd, 
wegens bet niet voldoen aan de krachtens art. 
185 der Grondwet gedane oproeping in werke
lijken dienst; de derde den 3 Maart 1910 werd 
ingelijfd als loteling van de lichting 1910 uit 
de gerneente Nijmegen en zich den 21 Maart 
1916 nog in werkelijken dienst bevond, en de 
vierde is de ingeschrevene ; 

dat, nadat de militieraad G. A. Hueting 
wegens broederdienst hadvrijgesteld, de militie
commissaris in bet 1 • militiedistrict van Gel
derland.bij Gedep. Staten in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de dienst van den tweeden 
broeder niet als broederdienst in aanmerking 
kan komen, omdat deze niet valt onder art. 24, 
1• lid, sub 5~. der wet (waaronder hem de 
militieraad liet vallen) aangezien deze bepaling 
z. i. alleen geschreven· is om te·voorkomen dat 
niet als broed.erdienst zou kunnen gelden de 
dienst bij de militia van een militieplichtige 
die zich op den tijd, waarop zijn militiedienst 
ten efode loopt, als vrijwilliger in dienst be
vindt en aan wien dan uit den aard der zaak 
geen ontslag wordt verleend, terwijl, ook als 
het aangehaalde wetsartikel op andere gevall_en 
dan bet bovenbedoelde van toepassing zou zijn, 
de dienst van den tweeden broeder niet als 
broederd-ienst in aanmerking zou kunnen 
komen, aangezien deze broeder,. ware hi,{ niet 
gedeserteerd, ingevolge de krachtens art. 101 
militiewet uitgevaardigde wetsbepalingen een 
verlengden militiedienst had moeten volbren
gen, laatstelijk ingevolge de wet van 29 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 342) tot 31 Dec. 1915, 
zoodat dus ook in dat geval de tweede liroeder 

niet kan worden beschouwd. als zijn diensttijd 
bij de militie ,,vulbracht" te hebben; · 

dat Gedep. Staten,· bij besluit van 23 Mei 
1916, n°. 104, het beroep ongegrond hebben · 
verklaard; uitoverweging dat de tweede broeder, 
als behoorende tot een onbereden korps· en tot 
eene militielichting, vroeger dan die voor 1907, 
ingevolge art. 113, 1 • lid, a der militiewet, 
een dienst heeft te vervullen tot 1 Augustus 
van bet jaar, waarin een. 8-jarige dienst is of 
zou worden volbracht; dat deze broeder, als 
zijnde den 18 Mei 1906 ingelijfd en den 27 
Nov. 1915 als deserteur afgevoerd, inderdaad 
op deze wijze een achtjarigen dienst heeft vol
bracht, zoodat deze dienst naar de duidelijke 
bewoording van art. 24, 1 • lid, 5• .. der wet als 
broederdienst kan in aanmerking komen ; dat, 
waar nu bovendien de dienst van den derden 
broeder als zoodanig kan gelden, zoodat ·van 
een gezin van vier zonen twee dienen .of ge
diend hebben in dien zin, .dat bun dienst als 
broederdienst kan gelden, de ingeschrevene. 
terecht van den dienst der militie is vrijgesteld ; 

dat van bet besluit van Gedep. Staten de 
militie-commissaris bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat er geen sprake van· 
kan zijn, dat, zooals door den militieraad en 
door Gedep. Staten is aangenomen, een_ bij de 
militie ingelijfde zijn diensttijd bij de militia 
heeft volbracht, indien hij, wat met J. E. 
Hueting het geval is geweest, als deserteur is 
afgevoerd, toen hij nog een dee! van zijn op 
grond van art. 101 der militiewet verlengden 
diensttijd had te volbrengen; dat de bepalingen 
van art. 6 der wet omtrent den duur van den 
dienst bij de militie' slechts gelden ,,behoudens 
de uitzonderingen, bij de wet gemaakt" en tot 
die uitzonderingen bejioort bet geval bedoeld 
in art. 101, in den zin van verlenging van den 
diensttijd; dat de omstandigheid, dat bij de 
overgangsbepaling van art. 113 o. a._ voor de 
lichting 1906, voor welke J. E. Hueting is 
ingelijfd, de duur van den dienst in normale 
omstandigheden is gebracht op 8.jarei;i, wat 
dit laatste aangaat: z. i. niets ter zake doet; 

0.: dat J. E. Hueting, ingelijfd voor de 
lichting 1906, op 1 Aug. 1914 den in art. 113, 
I, a der militiewet voorgeschreven achtjarigen 
dienst bij een onbereden irnrps heeft volbracht; 
dat· uit• <lien hoofde zijn dienst als broeder
dienst in aanmerking komt en hiertegen niet 
afdoet, dat hij gedurende zijn verlengden dienst-
tijd als deserteur is afgevoerd ; · 

Gezien de militiewet (Staatsblad 1912, n°. 21); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (Gem.-stem.) 
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25 Augiistus 1916. BESLUIT, tot nadere- wij- j niet aan ·vergoeding wordt genoten, zoo het 
ziging van het Koninklijk besluit van I noodig is, tot dit bedrag kunnen worden ver-
13 Februari · 1892 (Staatsblad n°. 43), hoogd; en zoolang de vergoeding nog voor 
waa:rbij aan de Vereeniging tot Opvoeding verhooging vatbaar is, bestaat er geen aan--. 
en Verpleging van idioten en achterlijke leiding om bijslag in stede van hoogere ver
kinderen, gevestigd te Utrecht, verguiuiing goeding toe te kennen. 
is verleend om het landgoed ,,'s Hee~en- Het bovenstaande is· ook van toepassing op. 
loo"; te Ermelo, tot een gesticht voor de vergoeding, toegekend aan de betrekkingen 
idioten in te richten. S. 422A, der militairen, genoemd in het sedert uit-

WrJ WILHELMINA, ENZ. gebreid Koninklijk besluit van 21 Augustus. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 1914, n°. 42. 

Rtaat, Minister van Binnenlandsche Zaken van De _.JJfinister van Oorlog, Bosnoonr. 
19 Augustus 1916, n•. 11083, afdeeling Volks
gezondhcid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1S84 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd. bij de wet 
van 27 April 1912 ·(Staatsblad no. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. in te trekken Ons Besluit van 2 Augustus 

1915 (Staatsblad n°. 362); 
2°. te bepalen, dat tot 1 Maart· 1917 in het 

idiotengesticht ,,'s Heerenloo", te Ermelo, der
tig mannelijke ljjders meer verpleegd m~gen 
worden, dan bepaald bij · Ons besluit , van 
16 November.1914 (Staatsblad no. 532). 

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

. Het Loo, den 25sten Augustus 1916. 
. WILHELMINA. 

·Jje Min. van Staat, .Min. van Binnenl. Zaken, 
CORT V, D. LINDEN. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1916.) 

25 Augustus 1916. MrssrvE van den Minister 
van Oorlog aan · de burgemeesters, be
treffende, vergoeding wegens kostwinner
schap. · 

Ten vervolge op mijn brief van 13 Juli 1916, 
Afd. Dienstplicht, n°. 127 L., li.eb ik de eer 
U te berichten, dat- bijslag niet mag worden 
verleend, zoolang aan de behoeften van het 
gezin nog kan worden tegemoet gekomen met 
verhooging van vergoeding. 

Eerst wanneer · het vergoedingsbedrag gelijk 
is aan het verschil tusschen hetgeen de dienst
plichtige in het gezin inbracht en de zelfkosten 
van den dienstplichtige of tot· dat verschil is 
opgevoerd, mag zoo noodig boven het vergoe
dingsbedrag nog eenige tegemoetkoming worden 
verstrekt in den vorm van een bijslag. 

Immers bestaat er geen reden voor het ver
leenen van bijslag, wanneer het gezin aan 
vergoeding nog niet geniet het voile bedrag der 
zuivere bate van den dienstplichtige. De ver
goeding toch zal, wanneer dat vollc bedrag nog 

28 Augustus 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 16den Mei 
1913 (Staatsblad no. 186) houdende vast
stelling van b~palingen omtrent de inrich
ting van het Departement van Marine .. 
s. 423. 

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

Marine van 28 Juli 1916, Bureau A2, n°. 79 ;· 
Gezien Ons besluit van den l 7den Ma.art. 

1916 (Staatsblad no. 133); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 15den Augustus 1916, n°. 13J; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister· 

van Marine van den 24sten Augustus 1916, . 
Afdeeling A2 n°. 59; 

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

16den Mei 1913 (Staatsblad n°. 186), houdende 
vaststelling van bepalingen ·omtrent de inrich-
ting van het Departement van Marine, wordt. 
gelezen als volgt : 

Het aantal burgerambtenaren in de rangen. 
van Administrateur, Referendsris, Hoofd
.commies, Commies, Adjunct-co=ies en Klerk. 
bij het Departement van Marine bestaat nit.
ten hoogste : 

2 Administrateurs, 
6 Referendarissen, 
7 Hoofdcommiezen, 

28 Commiezen, Adjunct-commiezen 
Klerken. 

en 

2. Dit besluit wordt geacht te zijn in werking· 
getreden den lsten Mei 1916. 

Onze Minister van Marine is belast met de· 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk -in het • 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan. 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad .. • 
van State en .aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1916. 
, WILHELMINA. 

De Minister van .Marine, J. J. RAllrn0NNET .. • 
(Uitgeg. 13 Sept. 1916.) 
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.29 Augustus 1916. M1ss1v.m van den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien, betreffende afgifte van be
wijzen van Nederlanderschap enz. 

Naar aanleiding van een met de Ministers 
-van Buitenlandsche Zake.n, van Justitie en van 
·Oorlog gehouden overleg heb ik de cer U H.E.G. 
. mede te deelen, da:t het gewenscht voorkomt 
--de afgifte van ·bewijzen van N ederlanderschap, 
bewijzen van good gedrag, bewijzen. van vol
-doening aan de militie, in 't algemeen van die 
.stukken, waarvan de verstrekking van over
heidswege niet krachtons eenig recht kan wor
-den gevorderd, te weigeren ten aanzien van 
.buitenslands verblijvende deserteurs en andere 
.nalatige militie-, landweer- of landstormplich
;tigen, alsmede ten aanzien van personen, die 
zich door verblijf in bet buitenland aan straf
vervolging of a!ln eene bij recbterlijk vonnis 

-opgelegde. straf tracbten te onttrekken. 
Tegen afgifte van een bewijs als bovenbe

•doeld bestaat evenwel geen· bezwaar meer, 
indien bet recht tot strafvordering ter zake 

·van de desertie of het verzu:m of eenig antler 
strafbaar feit, dan wel bet recht tot uitvoe
ring van de straf is verjaard, met dien ver

,stande nochtans, dat ten aanzien van deserteurs 
en nalatige militie-, landweer- of landstorm
plichtigen· tevens zal moeten blijken, dat zij 
-den 40-jarigen leeftijd hebben bereikt, of, bij 
jongeren leeftijd, dat uit anderen hoofde van 
.hen bet nakomen van hun~e verplichtingen. 
niet meer wordt •geeischt. 

Voor zooveel noodig zij onder Uwe aandacht 
,gebracht·, dat onuer de bewijsstukken, hier
voren vermeld, niet vallen de stukken benoo
-d.igd tot· bet aangaan van een huwelijk, als 
-<l.aar zijn · afschriften van of uittreksels uit 
.akten van den burgerlijken sta.nd, verkla
ringen van huwelijksbevoegdheid, als bedoeld 
·bij art. 1 der wet van .7 Juli 1906 (Staatsblad 
n°. 162) en dergelijke. Indien tot de huwe
.lijksvoltrekking in den vreemde van personen, 
behoorende tot de hierboven vermelde categorie, 

·door de vreemde overheid de overlegging van 
-een bewijs van N ederlanderschap mocht wor
,den gevorderd, zou zoodanig bewijs door U 
H.E.G. kunnen worden gegeven, ender o'p
•neming in de verklaring van het voorbehoud, 
-dat het stuk al_leen geldig is om te worden 
-overgelegd terzake van huwelijk en dat daa,-
aan overigens geenerlei recht of aanspraak op 
-erkenning of bescherming als N ederlander kan 
·:worden ontleend. Zoodanig bewijs van Neder
Janderscbap ware door. tusscbenkomst van den 

Nederlandschen _consulairen ambtenaar van bet 
ressort recbtstreek~ toe te zenden aan de be
trokken vreeinde overheid, met verzoek dit 
stuk - ter voorkoming van misbruik. van be
langhebbende - hetzij zelve te bebouden, 
hetzij na gemaakt gebruik te vernietigen. 

Ik verzoek U H.E.G., voor zooveel de af. , 
gifte van bovenbedoelde bewijsstukken door 
U H.E.G. · pleegt te gescbieden, daarbij de 
bovenomschreven gedragslijn wel te ·willen 
volgen en de burgemeesters in U we provincie 
namens mij te verzoeken zicb eveneens, voor 
zooveel de stukke.n door .hen worden afgegeven, 
daaraan te wilien gedragen. (Gem.-stem.) 

30 Augustus 1916. BESLUIT, houdende in-
trekking van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van rond spinaziezaad. 
s. 424. 

WJJ WILHELMINA, E:!jZ. 
Op de voordracbt van Onze Ministers van 

Oorl_og, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 29 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. u122; -

E;ebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van rond spinaziezaad, 
toegestaan bij Ons Besluit van 24 Februari 1916 
(Staatsblad n°. 82). 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
_en van_Landbouw, Nijve:rl[eid· en Hai;idel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uit_voering van d_it Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden .geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog; BosBOOM-
De Minister van Financien,. ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw,· Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA .. 
( Uitgeg. 1 Sept. 1916.) 

30 Augustus 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer va,n jute in elken vorm. S. 425. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van jute in elken 
vorm te verbieden ; 

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

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
.Oorlog, .van -Financien en· van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 23 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. K 119 ; 

Den Ritad van State geboord (advies van 
29 Augustus 1916, n°. 24) ; 
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,: · Gezi!)n het i1'ad.'et rapport van ·onze voornoeni
de •Ministers ·van 30 Augustus 1916, Kabinet, 
Litt. G123 ; .: 

Hebben goedgevonden en vel'staan te · be
palen :. 

Art. 1. De rtitvoer van jute in elken vorm 
is verboden 'van den dag der afkondlging •van 
<lit Besluit. . 

•wij behortden Ons vo.or dit verbod tijdelijk 
-op.·te heffeil of in bijzondere gevallen daarvan 
-0ntheffirtg te doen verleenen. · 
· 2.: In• Ons' -Besluit van 6 October 1914 
{Staatsblad n°. 474), vervallen de woorden: 
,,iuwe jb.te,: jute• doek 'en _jute garens". · • 

Onze Ministers van Oorlog, van Firiancien 
-en van La:ridbouw; Nijverheid en Handel zijn, · 
ieder voo1i zooteel ·hem .betreft, belast met. de 
uitvoeruig van•dit'Besluit,·dat in het Stadtsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezoirde_n aan·den Raad van State,· 

's-Gravenhage, den •30sten Augustus 1916. 
. WILHELMINA. 

De Minister •van Oorlog, BosBOOM. 
'De Minister van Financii!n, ·ANT •. VAN G1:rn. 
De j)fin. van:Landbou'w, Nijverheid en_Haridel, 

POSTHUMA. 
( Uitgeg. 1 Sept. 1916.) 

' f • ) 

2 8epte111ber 1916. BESLUIT, houdende verbocl. 
.,'Van ·.c uitvoer -van ·paardenlwar en van de 
daa'ruit-.of daar·m·ede vervaardigde artikelen. 

· S,:4:in> 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

' Overv,egende; · dat net in het belang van 
den· s·taat· noodig is·, den uitvoer,van paar
<leribh!ir en·''v'an 'de daamit of daarmede ver-
vaardigde artikelen 'te verbieden; · 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Stadfs
blad ii0 .i 344); i 

Op de' voordracht -van Onze Ministers van 
Oorlog, van l!'inancien en van· Landbouw, 
Nijverhiiid,en Hmidel van 21 Augustus H/16, 
Ka!ii'.n~t; Litt. V"7; 

Den Ra:1tf -van State gehoord tadvie,g, van 
22 Aii~ustus: 1916, ,r;o, 39j; 
" Gezlen bet' nader rapport van Onze voor
noemde Miliisters van 1 Seµteinber l!Jl6, Ka- . 
bin et;- Litt: 1$f23 ;, • 

Hebli~u. ,g.oedgevonden en verstaan te be- · 
palen:_., .. ,.,.,w,, . . . ... "·· '. 
.. , , , . , :,. _,,Eerdg A~tikel: ... , , . ., 

.. De riitvoer" ·van 1,ii'ardenhaar en van· de· daar-. 
rtit· of diiariliede v!irvaardigde artikelen +s'ver 
boden : van .. den' d~g· de; afkondigii,g ·van dit 
J3esl nit, s ,:·, 

op te heffen of in bijzondere gevallen daar·van. 
ontheffing te doen verleenen. 

Orize MiniRters van Oorfog, van Financien 
en van ·L,andbouw, :Nijverheid en Handel zijn, 

. ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering'van dit Besluit, dat in het Staal;~ 
&lad zal word~n' geplaatsi;" en ·wa~rvan afschriff 
zal worden gezonden aan den ·Raad, van ·state: 

's-Gravenhage; den 2den September 1916. 

WILHELMINA: 

De .ilfinisfer van· 001·/og, BosBOOM. 

De · Ministe,· v~n Financien;' 
AN·r. 'vAN GrJN: 

De Min. ·van Landbouw,. -Nijverheid en'.Handel, 
. ·J'>o~THUMA. ' 

(Uifge,q. 5 Sept. 1916.) 

2 Sepfimiber 19L6. BKSLUI'l', houdende wijzi
,- ging . van bet Koninklijk B~sluit. van 19 
, : Januari '19i5 (Staatsblud n°. 21) en intrek

' king van· . dat. v'an 19. April 1915 lStaat.•
.bl"d no, 201). S. 4i7.,;: '. 

VvrJ WILHELMIN A1 .ENt . . .. 

. Overwegende, dat het in 4et belan'g van den 
Staat ~podig is, d.!)n uitvoer ~lll) pbosphorzullr
houdende stoffen ·.en prod 9cten te verbieden ; 
. Gezien ·de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats: 
b/ad_p0 • 344); , ,, . ,, . ·.• ' .. _, '_:: 
. 'Op' cie VOOl;draclit 'van· Onze Mi~isters van 

-Oorlog, van ,]!'inaµci~n .en van,,Landbouw; 
Nijve~heid ei:1 Handel va'n 22· Arigust'us· 1916, 
Kabinet, Litt. V 118 ; ' . . · '' •. ' .. 

. Den 1,faad . van. State gehoord (ad vies vim 
29 August~s 1916, n°, 23); '' 

Gezien . het. "nader rapport van Onze. voor: 
noemde }Iini*rs· van J September 11Jl6, Ka: 
binet, Litt. Ri2:i_; · · · · · · · 

- llebben goedgevonden , en verstaan, ~nde~ 
intrekking v',in ,Ons B,eslui,t van 19 ApriU~l5. 
(Stw1,tshfad°, n~ .. 20L), te. bepalen ; · · • . · '-· 
. Het Ee;,i_!J . Artik~i van i)ns Besluit van 19 
Januari 1915 (Staatsblad ;( 2i), wordt geleze~ 
als volgt: ' · ·' ·· ·· ' .. , · ·· 

. De, uitvoeivan pbosp1loi,zui.Jrhoud~nder11est
stoffen en stoffen, ,veike. v~pr de b('rr,iicling 
daarvan kunneri worden gebruikt; is verboden 
van den· dag dEir afkondig\ng van dit Besluit. 

Wij behoiiden Ons. vooi' dit ·verboci tiflelijk 
.op ,te heff~u. of in bijzonder.e gevaUen daa.rvan 
onth,,ffing te doen·. verleenen. . . . 
' o';;z,e ~l!n\~\~r;· ~~~ Oortoi:"van 'Fi~a~cie;;, 
en, van ,.Landb_ouw,,Nijverheid en Handel zijn, 
ieder vo'or· zoi1veiil 'hem betreft, belust met de 

Wij beboµden 

1916. 

Ons -voor dit verbod tijdelijk . uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-

3[ 
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blad zal worden geplaatst· en waarvan afscbrift 
zal- worden. gezonden aan den Band van State. 
· ·•s-Gravenbage, den 2den September 1916. 

WILHEL'.\HN A. 

De Mini.•fer van Oorlog, 

J)e Minister i·an Fi11ancien, ANT. VAN GrJN. 

De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel, 

Po>'THUMA, 

(Uit,qeq. 5 Sept. 1916.) 

2 Sep/ember 1916. BESLUIT, houdende wijzi
. ging van bet Koninklijk Besluit" van 29 
. April 1915 (Sla11t.•blad n°. 209). S. 428. 
WIJ WILHEL'.\ILNA, ENZ. 
Overwegende, dat bet in-bet belang van .den 

Staat noodig is, den uitvoer van steenkolen-
~ teerresidu's te verbieden; 

. ·Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) : 

Op de· voordracb·t van Onze :Minister~ van 
O"orlog, van Financien en _van: Landbouw, 
Nijverbeid en Ilanclel van 22 Augustus 1916, 
Kabinet, Litt. W118 ; 

Den raad van State gehoord (advies van 29 
Augustus 1916, n°. 22); · .. 
· 'Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers.van 1 September 1916, Kabi
net, Litt. T 123·; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palcm: · 

·Het E,nig A.rtikel van Ons Besluit ,an 29 
April HJ15 (Staatsblad n°. 209),, wordt gelezen 
als volgt: 

· De uitvoer van steenkolenteer en van stoen
kolenteer-residu's is verboden van den dag der 
afkondiging .van <lit Besluit. 

Wij behouden Ons voor <lit verbod tijdelijk 
op te h,·ffen of in bijzondere gevallen daar
,;an ontheffing te doen verleenen. 

O~ze '.\linisters van Uorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid I'll J:landel zijn, 
ieder voor ·zuoveel. hem betreft, belast met de 
uitvoering .van dit Besluit, dat in bet Staats- , 
blad zal worden gep\aatst en waarvan afschrift 
zal w,,rden gezunden a,m den Haad van State. 

's-Gravenh,ige, den 2den September 1916. 
. WILHELMINA. 

De Jf inister. van Oorlog, BosBOOM. 

2 September 1916. BESLUIT, -houdende wif 
·ziging van bet verbod van uitvoer van 
sfearine en a11de1e vetzuren, pnraffine, als
mede mengsels en producten van deze ar
tikelen. S. 429. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegi>nde, dat bet in bet bela-pg van.den 

Staat noo-dig is, den uitvoer van Borneotalk, 
Ohinatalk, Japantalk (ook Japanwas geheeten), 
aardwas (ozokerit) en ceresine. ~waaronder ook 
begrepen montanwas), benevens_, van wss van 
planta3rdigen oorspro_ng, zooals. o.a. carnan-
ba was; te verbieden ; · 

Gezien de wet van 3 Augustus_ 1914 (Staats
blad ri'o. 344); 

Op de voordracbt van Onze -Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 21 _Augustus. 1916, Ka-
binet, Litt. U117 ; 

Den Raad van State gehopr~ (advies van 
22 Augustus 1916, n•. !38) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 S!)ptember 1916, Ka-
binet, Litt. D 124 ; 

llebben goedgevonden en vers.taan te be-
palen.: · 

Het Eenig Arfikel van Ons Beslnit_ van 8 
J anuari 1916 (Stantsblad n°. 10), wordt ··gelezen 
als volgt: 

De uitvoer van stearine en ande_re vetzuren, 
paraffine, Burneotalk, China talk, · Japantal_k 
(ook Japanwas geheeten), aardwas (ozokerit) 
en ceresine (waaronder ook begrepen rriontan- . 
w_as), benevens van was. van plantaardigen 
oorsprong, zooals o. a. carnaubawa~, alsmede 
mengsels en producten van deze arti_k:elen., 
is verboden van den <lag der afkondiging van 
dit Besluit, 
· Wij behouden Ons voor <lit verbo_d tijdelijk 
op te heffen of -in bijzondere gevallen daarvan 
_ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, -van ~inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en. H;andel zijn, 
ieder. voor zooveel hem b_etreft, bel!lst met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Eltaats
blad zal worden gep\aatst en waai,van af_schrift 
zal word.en gezonden a11n del\ Raad van St11te._ 

· 's-Gravenhage, den 2den Septe_mpe_r 1916. · 

WILHELMINA. 

Bosno0M-. 
J)e Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. De Minister van Financiiin, A~T. VA~ GrJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en ·Handel, 

POS'l'RUM:A. 

(Ditgeg. 5 Sept. 1916.) 

De Minister van Oorlog, 

De Min. van La11dbouw, Nijverltei(l en. Handel, 
l'usTHUMA. 

(Uit,qe,q. 5 Sepf, l9t6.} 
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2:septem_be1· 1916: BESLUIT, houdende verbod 

van uitvoer .van appelen ~n peren, oo¥i in 

. verduurzaa~1den toestand. S. 430. 11, 
WrJ WILHEL~D!A, ENZ, , 

Overwegende, dat het in het belang van :den 
Staat noodig · i~. den· uitvo~r van app~len 

, 't 

en peren, ciok in· verduurzaamden·toestan1i, te 
verbieden ; ii 

Gezien de Wet van 3 Augustus·l914 (&tdats
'e blad n•. 344); · i[ 

Op de voordracht van Onze· Ministers ;van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij • . n 

verheid. en Handel van . 25 Augustus· 1916, 
Kabinet, Litt. v12o; · !! · 

Den Raad van _State gehoord (ad vies vaA 29 
Augustus 1916, n°,, 25); Ji . 

GeZien liet nad0r rapport v.an Onze v~~"r
noemde Ministers van 2 September 1916, ka. 
bi net, Litt. vu; :f 

Hebben goedgevonden en . ver~taaJ te 
bepalen: !I 

Eenig Artikel. !J . 

De uitvoer van appelen en peren, ook in ler-. 
. " 

duurzaamden toestand, is verboden · van ·:den 
dag der afkondiging van <lit Besluit. )[ 

Wij b_ehouden Ons voor dit_'verbod.tijd~lijk 
op te heff•m of in bijzondere gevallen daar~an 
ontheffing te doen v.erleenen. :~ 

Onze Ministers van Oorlog, van Finaridien 
en van ,Landbouw, Nijverheid. en Handel.;ijil, 
iede~ vo~r zooveel hem betreft,•·belast met de 
uitvoering .van dit"-Besluit, diit in het Sta1~ts. . . - ir 
blad ·zal worden gnplaatst en waarvan afscli;rift 
zal worden· gezonden aan den Raad van·St"ate. 

's.Gra;enhage, den 2,len September 1916. 
- - 11 

. WILtlEL:\lINA,. ii 

De Minister van Oorlog, BosnooM. :i 
De Minister van Financii!,n, ANT, van G~JN., 

De Min. van Landbouw, Nijverl,eid en Haridel, 
· · · Pos1 HUMA. ii , 

(Uitgei 5 Sepferf!,ber 1916.) 

l! 
5 September Ullo. BESLUIT, tot vaststeliing 

van een_ algemeenen m·aatregei van bestti'.ur, 
als bedoeld hij ·a:rtikel 6 der Stu wadoors~et. 
s. 431. !I 

. ' 
WrJ WILHELMINA, ENZ. . . 

Op de voordracht vim Onzell Minister·f,an 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 S~p
tember 1915, n°. 1·616, en van .10 ·Juni ,1~16, 
no. 1072v, afdeeHng Arbeid ; Ii 

Gezien de ·.artikelen· 6. en 7 der·.Stuwadoors-
, - !I 

wet '(wet van 16 October 1914, Staatsblad :(n°. 
-~~; ~ 

'Den Raad van State gehoord '(advi1>zen {;an 
14 December 1915, n•. "47 ew25 Juli 1916, n•. {7); . . . i 

I' 

11 

11 
H 
ii 

Gezien het nader rapport van Onzen vocir
noemden .Mini.ster van 2 Sep~ember 1916, 
n•;· 1973, afdeeling ·Arbeid; 

Hebben g0edg•wonden en verstaan te bepalen': 
Art. 1; Onze Minister kan in de gevalleri, 

blj artikel 6 der Stuwadoorswet bedoeld, en 
met inachtneming van de daarbli gestelde rege 0 

len aan de hoofdert , of bestuurders van eene 
stuwadoors-onderneming ten aanzien van alle 
of·sominige plaatsen, waar in die onde:'rierriing · 
arbeid doo~ havenarbeiders wordt verr_icht, de 
verplichting opleggen om ·te .zorgen voor de 
naleving van de bepalingen; onder. de letters 
A, B. C, D, E of F· gesteld, al naarmate hij 
in een gegeven -geval toepassing van een of 
meer dier bepalingen noodig acht. 
· · · Letter A. 

1. Telkens, voordat havenarbeiders, in de 
stuwadoorsonderneming ~et . ~er~z.a~~hede~ 
ten hehoeve van ~et l_adE)n of lossen va11, d/lOr' 
Onzen Minister aangeduid\J zeeschepen, aim
vangen, rµoet iian bet distric_tshoo(d,

0 

of een 
and_eren door Onz«m Minister aangew:ezen amb
tenaar, bedoeld in a~tikel 17 der Stu~ado~rs
wet, worde~ ing~zo~den e!'ln~ opg11ve v~lge~-~ 
een door ·Onzen Minister va.stges~E)ld, ·mode\, 
bevattende den naam_ en qe ligginjp".an elk .der 
bed~elile ~chepen en de namen qer. 1,1rb!)iders; 
die op elk dier schepe°' aan die~ ~rbeid zul_Ie1.1 
deelnemen, zoomede de 1,1ren van_ aa1.1vang en 
ei!]de der dlensttijden van iedE)r bun_ner. · 

2. Indien · tijdens 4en loop. der werkzaa~
heden ten hehoeve van_ het I11den, of h!l~ los~en 
van de bedoelde zeeschepen andere h_a,ven11rbei• 
ders daarhij te. we~k wordP,n gesteld of d\l 
diensttijden worrlen gewijzigd, mo_et \en, spo\J; 
digste sch riftel,ijk aan. den in het vorige· lid 
bedoelden amhtenaar kerinis · word~n gege:v1;1n 
van ·de 1ianien .der nieuw optredende arbeiders. 
rriet aam~ijzing v~n de arbeid_ers, di_e iu."moch
ten vervangen_; zoomede van de wijz~gingen 
in de diensttijden. . 

·: 3. Aan .deii in het eerste lid bedoelden . . . ' -
amhtenaar moet ten spoedigste kennis worden 
gPgeven van het tijdstip, wa,llrop de arbeid 
ten behoeve van het laden .of het lossen van 
elk der zeeschepen, waaromtrent de hierboven 

· voorgesehreven ~ededeelingen zijn gedaan, ia 
geeindigd. 

Letter B.· 
1. Telkens voordat havenarbeiders in de 

stuwadoorsonderneming met werkzaam:heden 
ten -b«'hoeve van bet laden of l11ssen van door 
Onzen Minister aangeduide zeescbepen ·aan
vangen, .moet aan het districtsboofd oi een 
anderen door Onzefl Minister aangewezen.amb-· 

31"' 
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tenaar, bedoeld in artikel 17 der S_tuwndoors• 
wet, eene opgave ·warden ingezonden volgens 
een door Onzen Minister vastgesteld model, 
bevattende den naam en de ligging Vl\n elk 
der bedoelde schepen en de namen dn arbei
ders, die op elk dier schepen aan dien arbeid 
zullen deelnemen; zoomede de uren van aan
vang er: einde der werk- en rnsttijdeu van 
ieder hunner. 

2. Het bepaalde in het tweede en derde lid 
onder letter A is van toepassing met dien ver
·stande,. dat, hotgeen daarin is bcpaalcl met 
betrekking tot de diensttijde::i, moet worden 
ilageleefC:. ten aanzien van de werk- en rust
tijden. 

Letter C. 

1. Ter plaatse, waar havenarbeiders in de 
st1c1wadoorsonderneming · arlieid verrichten, 
moet eene lijst aanwezig zijn overeenkoms~ig 
een door Onzen Minister vastgesteld model, 
welke lijst de riamen bevat dezer arbeiders en 
'waarop duidelijk de tijdsLippen van aanvm,g 
·en van einde der die~sttijden van elk h unner 
moeten worde~ ~anget~ekend. De aunteeke
ning van elk tijdstip moet steeds hebben µlauts 
gehad; binnen een uur na dit tijdstip. 

:.!. lndien eene stuwadoorson,lerneming een 
terrein beheert, waar op onderscheidene µlaat
sen door havenarbeiclers gearbeid won.Jt en 
waai-!an'gs of waarbij verschillende zeeschepen 
liggen; waar deze arbeiders werkzaam zijn, 
moeten de namen van al dmm arbeiders vAr• 
meld· wordP'n op een lijst en moeten de in het 
eerste lid bedoelde aanteekeningen op die lij~t 
·geschi~den; Deze lijst mo'et zich bevinden op 
eene door Onzen 1\linister aangegeven plaats 
~f onder een door Onzen J\linister aangewezen 
persoori. 

3. Al de tijdstippen van bet begin en einde 
van den arbeid, welke vallen in een week, 
loopen<l.e van 1\Iaandag des voormiddags o uur 
tot middernacht tusschen Zaterdag en z.,ndug, 
moete~ op een Ujst aangeteekend worden, 

Letter D. 

1. Ter ·p]aatse, waar havenarbeiders in de 
stuwadoorsundernerning arbeid • verrichten, 
moet eene lijst aanwezig zijn overeenkornstig 
-eert door Onzen lllinister vastgesteld model, 
welke lijst de namen bevat dezer arbeiders en 
waarop duidelijk de tijclstipµen van' aanvang 
~m· van einde der werk- en rusttijclen van elk 
bunner moeten worden aangateekeud, De uan
teekening van elk tijdstip rnoet steeds hehben 
plaats gehad, binnen een uur na dit t-ij,lstip. 

:1 Ten.aanzien van de invulliLg en de aau-

wezigheicl der lijst geldt het bepaalde in he.t 
tweede en derde lid onder letter C. 

Letter E. 
1. Ter plaatse, waar havenarbeiders in de 

stuwacloorsondernerning arbeid verrichten, 
moet voor iederen aan den arbeid deelnemen
den havenarbeider een geldig en op zijn naam 
gesteld ,arbeidsboekje aanwezig zijn, overeen
komstig een door Onzen Minister. vastgesteld 
model. 

2. In dit boekje moeten tf>n aanzien van 
den havenarbeider, te wiens name bet boekje 
staat, de tijdstippen van aanvang en einde der 
diensttijden worden aangeteekend. 

3. De aantePlrnning van elk tijdstip moet 
stei>ds phiats h~bben gehad binnen een uur na 
dit tijtlstip; de aa11teeke11ingen rnoeten gewaar
merkt- zijn door personen, wier 1iaam en hoe
danigheid door of namens de '.hoofden of be
sLuurders der stuwadoorsonderneming schnfte
lijk zijn rnedege,leeld aan het districtshoofd 
of een anderen door Onzen )linister aangewe
zen am btenaar, bedoeld in artikel 17 der 
Stuwadoorswet. De waarmerking moet tevens 
gesehieden op eene wijze, die ten geno<•gen van 
dit districtshoofd de noodige waarborgen geeft 
tegen vervalsching. 

4. 13ij of iredurende het verlaten van de 
plauts, wuar de arbeid verricht werd, moet 
bet boekje aan den havenarbeider, ,te. ,viens 
nume het gestelcl is, worden ter hand gesteld. 

5. Het boPkje is verkrijgbaar op e,·n door 
het districtshoofd aangewezen plaats. De te
naumstelling geschieclt door of namons bet 
districLshoofd. Het boekje is geldig voor de 
d,rnroµ aangegeven. tijdsru1mte, doch in geen 
geval !anger dan zes maanden na. den in het 
boekje verrnelden datum van. uitreikiug; · 

Llllter F. 
1. Ter plaatse waur havenarbeiders in do 

stuwadoorsonclerneming arbeid verrichten, 
moet voo( iederen aan den urbeid deelnemen
den havenarLeicler een gelclig en op zijn naarn 
gesteld arbeidsbuekje aanwezig zijn overeen
komstig een door Unzen Minister vastgesteld 
model. 

:.!. In dit boekje moeten de tijdstippen ,;an 
aanvang en einde der werk- en ru~ttijden van 
den havenarbeider, te wiens name bet boekje 
staat, warden_ aangeteekend. 

3. Ten aanzien van deze boekjes en de 
daarin te stellen aantee.keningen geldt bet be
paalde in bet derde, vierde en vijfde lid onder 
letter E. 

2. Na toe1iassing van het hepaalde in arti
kel 1 onder letter ·U, D; E of .I!' Iiloet bij,. onc.ier 
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wiens berusting zich eene lijst, als bed6eld 
onder .letter C of D, of we! een boekje, aisi:be
doeld · onder letter E of F, bevindt, die lijst 
of dat· boekje op aanvrage onverwijld ter indage 
geven aan de ambtenaren,. in artikel 17 .der 
Stuwadoorswet bedoeld. 

3. De ter1'nen: Onze Minister; stuwadoiJrs 0• 

onderneming, havenarbeider, diensttijden en werlc
tijden hebben in dit besluit de beteekenis,'die 
daaraan is toegekend in artikel 1 van Ons"be
sluit tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 9:der 
Stu wadoorswet. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel, van Controlebesluit (Stuwadoorswet). 

5. Dit besluit tre~dt in werking_mcit ingang 
van 1 November 1916. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in- het Staat.~blad zal ·worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zondeu aan den Raad van State. 

· 's-Gravenhage, den 5den September 1916. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, NijvM·heid en Handel,. 
· Po~TIIUMA. 

(Uilgeg. Il Sept. 1916.,) 

5 Beptembe,· 1916. BEsLurr, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van .... be
stuur, als bedoeld bij artikel 9 der Stu
wadoorswet. S. 432. 

W1.r- WILHELMINA, ENZ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, .Nijverheid en. Handel van 29 Sep
tember 1915, n°. 1585, en van -10 Juni 1916, 
n°. 1072rv, afdeeling Arbeid; . 

Gezien artikel 9 der Stuwadoorswet (wet 
van 16-0ctober Hll4, Staatsblad n°: 486); 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
f4 December 1915, n°. 46 en 25 Juli 1916, 
no. 47); 

~ezien _het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1916, 
no. Hl73; afdeeling' Arbeid; • 

Hebben goedgevonden · en verstaan de na
volgende voorschriften te geven : 
. Art: 1. In <lit besluit wordt verstaan onder :· 

diensltijd: de tijdsruimte, gelegen tusschen 
het begin en het einde van de Werkzaamlleden 
van ·een havenarbeider · in een of meer sti.l
wadoorsondernemingen, in welke tijdsruimte 
geen ,aaneenge.sloten ,arbeidsonderbreking voor
komt, ·die 'zeven uur of !anger duurt ; · 
--wer.lctijd,, -de-"tijd;--gedurencie· -welken in :den 

dienstijd gewerkt wordt in eeri of mee·r stu
wadoorsondernemingim ; 

· - Onze Ministe,-, stuwadoorsa.-beid, stuwadoors-. 
onderne,ni11g, h,fvenarbeider : hetgeen onder deze 
termen verstaan wordt in arti_kel 1 der Stu-. 
wadoorswet. 

2. Behoudens het ·bepaalde in de artikelen: 
7,- 8 en 9 mag een diensttijd van een haven

, arbeider niet .!anger zijn dan twaalf uren. 
3. Behoudens bet bepaalde ·in de artikelen 7, 

8 en IJ mag de werktijd van een· havenarbeider 
niet !anger zijn dan tien uren per etmaal.. 

4: 1. Na een diensttijd van !anger dan~ 
twaalf uren mag ·de volgende diensttijd niet 
eerder dan .-negen uren na het einde van ~len 
v~rigen diensttijd beginnen. 

2. Een havenarbeider, die binnen :;,;even uur· 
na afloop van een cliensttijd of binnen zooveel 
langeren tijd als inoet verloopen alvorens zijn 

. volgende dionsttijd mag aanvangen, wordt aan--· 
getroffen op eene plaats, waar hij in den voor
afgeganen diensttijd arbeid heeft vorricht, dan 
we! op eene plaats, waar stuwadoorsarbeid: 
pleegt te geschieden, wordtgeacht aldaararbeid 
te verrichten in de stnwadoorsonderneming 
waarii:t hij gedurende den voorafgeganendienst
tijd werkzaam was of waarin ter plaatse stu
wadoorsarbeid pleegt te geschieden, een en: 
antler voor zoover niet het tegendeel blijkt. · 

3. Bevindt een havenarbeicler :;i;icli langer· 
dan een uur v66r. het begin van, het- werk op 
de plaats, waar -hij urbeid gaat verrichten, dan· 
wordt de diensttijcl gerekend te zijn ingegaan 
op het oogenblik,' waarop hij op die-plaats kwam. 

4. Door .of namens Onzen :Minister kan 
onthefling verleend worden van het bep:;alde 
in het tweede lid. 

·5; 1. Na een diensttijd ·van ten hoogste zes 
uren achtereen, moet aan een havenarbeider 
een rusttijd -van ten minste een .half nur ge

. geven worden. 
2. Ruettijden van minder dan een kwartier 

worden geacht werktijden te -zijn._ 
6. be gezamenlijke cluur dei diensttijden 

van een havenarbeider · in het tijdvak van' 
Maandag des · voormiddags zes uur tot mid
dernacht tusschen Zaterdag en Zondag mug 
niet !anger dan twee en zeventig- uren zijn, 
de ge7,amenlijke duur van zijn werktijdim in 
hetzelfde tijd vak niet !anger clan zestig- uren, 
met <lien verstande nochtans, dat"de gezamen
lijke duur der diensttijden en die der · werk- . 
tijden mag verineerderd warden met het aantal 
uren, krachtens welke, volgens de bepalingen 
van artikel 9, vergunning tot verlenging van 
dienst- -of werktijdim gegeven is .. , , 
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7. 1. Onze Minister kan aan eene bepaalde 
i;tuwadoorsonderneming, die tevens een of meer 
hier te lande gevestigde vaste stoomvilartlijnen 
beheert, een doorloopende, voor een bepaalden 
tijd geldige, vergunning geven, om af te wijken 
van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 in dier 
v:oege, dat_de werktijden bij dewerkzaamheden, 
verricht_aan de schepen dier stoomvaartlijnen, 
mogen verlengd worden tot twintig uren_ per 
etmaal en de dirnsttijden tot vier en twintig 
uren, onder voorwaarde dat het tijdsverloop 
tusschen twee diensttijden tenminste twaalf uren 
bedrage en onder zoodanige verdere voor· 
waarden, als noodig blijken. 

2, Van de vergunning mag alleen gebruik 
worden gemaakt ten opzichte van havenarbei
ders, die in zoodanige dienstbetrekking tot de 
stuwadoorsonderneming staan, dat de dienst
tijden, gedurende welke ieder hunner per ka
le_nderweek in de -onderneming werkzaam is, 
behoudens. in bijzondere omstandigheden, ge
zamenlijk-niet icorter zijn dan twee en zeventig 
uren. 

3. De vergunning wordt alleen gegeven, 
indien de onderneming ten genoege van Onzen 
Minister voldoende waarborgen geeft, dat de 
bepalingen van dit b .. s!uit en- van de door hem· 
te ·stellen _voorwaarden worden nagekomen en 
ten genoege van het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, -bedoeld in artikel 17 der Stu
wadoorswet, eene registratie van de arbeiders 
en hunne werktijden bijhoudt. 

4 .. Zij kan te alien tijde worden ingetrokken. 
8. 1. Onze Minister kari voor het ver

richten van werkzaamheden door havenarbei
ders in eene·-bepaalde stuwadoorsonderneming, 
ten behoeve van zeeschepen, die in eene ge
regelde lijn varen, waarvan de eindpunten door 
·Europeesche havens gevormd worden, en waar
van de stoomsehepen in geregelde tusschen
poozen van ten minste twee en ten hoogste 
veertien dagen varen, vergunning geven, om af 
te wijken van het bepaalde in de artikelen 
2 en 3 in dier voege, dat de we~ktijden .. bij 
die werkzaamheden mogen verlengd worden 
tot twintig uren p_er etmaal en de dienst
tijden _ tot vier en twintig uren, onder voor
waarde dat -het tijdsverloop tussclien twee 
diensttijden ten minste t~aalf uren - moet bes 
dragen_ en onder zoodanige verdere voorwaa~- -
den, als noodig blijken. 

2. Deze vergunning geldt voor· een door 
Onzen -Minister te bepalen tijd en voor een 
door hem te bepalen aantal. arbeiders en 
kan steeds worden ingetrokken. De vergun
ning geldt slechts voor die arbeiders, wier 

namen op eene lijst vermeld zUn, welke,berust 
ten kantore van bet districtshoofd, bedoeld 
in artikel 17 der Stuwadoorswet. 

3. Deze iijst moet a:m ·het districtshoofd 
worde_p gezonden, binnen veertien dagen na 
de dagteekening der vergunning; de lijst mag 
geen _grooter aantal arbeiders aanwijzen dan in 
de vergunning is bepaald: 

4. De ·hoofden of bestuurders van de be
trokken onderneming kuniien in de op deze. 
lijst · vermelde namen, telkenmale wanneer zij 
zulks wenscbelijk acht.en, wijziging brengen, 
door de door hen_ gewenschte._-veranderingen 
schriftelijk aan het districtshoofd mede te 
deelen. Deze wijzigingen w:orden van· kracht 
binnen een _ bij de vergunning geBtelden ter
mijn na ontv:mgst van de mededeeling door 
het distl'ictsboofd, welke termijn op niet !anger 
dan zeven _dagen mag gesteld worden. · 

5. Indien bij het districtsboofd de over
tuiging bestaat, dat een havenarbeider, voor
komende op eene lijst, werkt in strijd_met Aen 
der bepalingen van dit besluit, is deze ambte
naar hevoegd den naam van <lien arbeider van 
de lijst te schrappen. Hij geeft van deze be
slissi_ng kennis zoowel_ aan de hoofdeii of be
stuurders der stuwadoorsonderneming als aan 
den arbeider. Zoowel de hoofden of bestuur, 
ders als de arbeider kunnen binnen een week 
na de -dagteekening- der beslissing van bet ·ai
strictsboofd tegen die beslissing in beroep ko
men bij Onzen Minister. De scbrapping Wt'I'kt 
niet, zoolang de termijn van beroep nog loopt -
of op ee·n ingl)steld beroep niet is beslist. 

6. Een arbeider, die van eene lijst geschrapt 
is, mag gedurende_ zes maanden, nadat de be
slissing tot schrapping onherroepelijk is. ge, 
worden, niet worden geplaatst op de in het 
derde en vierde lid bedoelde lijst van dezelfde 
stuwadoorsonderneming, waarin bij werkzaam 
was, toen bij den arbeid verrichtte, die tot de 
scbrapping van ;zijn naam aanl..iding gaf. 

9. 1. Een diensttijd van een bavena_rbeider 
mag tot twintig uren en de daarip vallende 
werktijd tot achttien uren verlengd worden, 
indien daartoe met inacbtneming vim door 
Onzen- Minister gegeven voorschrift,m vergun
ning gegeven is door het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd of door een d()or bet hoofd van 
den dienst aangewezen ambtenaar, bedoeld in 
artikel 17 der t:ltuwadoorswet. 

2. Echter kan buiten a~ gemeenten Amster
dam en Rotterdam door het ter plaatse bevoeg
de distrietshoofd vergund worden den dienst
tijd tot vier en twintig uren en den werktijd 
tot twintig uren _te verlengen, indien hem aan-
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nemelijk wordt·_ gemaakt, dat niet v~ldo~~de 
arbeiders beschikbaai- zijn ·om met dub_bele 
ploegen te werken. · -,,: .. · · • ii 

3. De vergunningen, beo:loeld · in het e~rste 
en tweede lid,· kunnen alleen worden 'toe
gestaan in geval zulks no~dig is voor he~[ ge• 
heel. lossen of, laden.van een schip of in an1ere 
dringende omstandigheden. · Daaraan kminen 
voorwaarden . worden ver-bonden. Bij nie(lin-. 
achtneming van een voorwaardB" ·ve1.walt de 
vergunning; . _ ' · } 
. 10. Dit .besluit kan worden aangeh~ald 

onder den ~itel van Werktijdenbeslilit (~tµ-
wadoorswet), ii 

11. · Dit besltiit ti-eedt in werking met:; in-
gang van 1 November l\116. Ii 

Onze Minister van Landbouw; Nijverljdd 
en· Handel is belast met de uitvoering- hn 
<lit besluit, dat in bet Stuatsblud zal wotden 

. ' 
geplaatst en waarvari afschrift zal wordeni!ge-
zoriden aail den· Raad van State. !i 
· 's-Gravenhage, den 5den SeptPmher l!ll~. 

. Wl, HELMINA .. 
De ·Mfr,. van Landbouw, Nijverlteid en Hari~el, 

POSTHUMA. ii 
, t Uitgeg. U Sept. l~t6-~ 

ii 

5 September 1916: BESLUIT, tot vaststel~ing 
van een algemeenen maatregel van bestJur, 
9,ls bedoeld bij ·artikel l:.l der Stu~ado~rs-

. wet. S. 433. !,I,. · 

W1,1 WILHEL~IIN,\, i::-iz. 
Op de voordra,iht van Onzen Minister tan· 

Lapdbouw, Nijverheid en Handel van 8 S~p
tember 1915, ·n°. 1381, en vari 10 tluni 1!116, 
ri0 ; 107:.ln, al'deeling Arbeid; ·' · ii · 

Gezien iirtikel l:.l der Stuwadoorswet (~et 
van 16 October 19H, 8/aatsblad .n!•. 486) ;. !1 . 

Deh Raad van State g~hoord (adviezen yan 
30 November HH5, n°. 31 en· 25 Juli 1~16, 
no. 47); ,, 

Gezien het.nader rapport van· Onzen vo~r
rioemden Minister van :.l September 1916, l\:i.0 • 

1973, afdeeling Arbeid; Ji 
Hebben goedgevonden en verstaan,de nav:01-

gende-voorschriften te geven :. . !! 

HOOFDSTUK I, '!i 
vqoRS.CHR.111'~1£N~ ALS BEDOEL~ RI-! A~TIH;ELj12, 

. EERS,T·E LID, DER STUWADOORSWKT. li . . . . . I 
Art. 1. 1. Het dek van een zeescbip m·oet 

voor ·d!i havenarbeiders, die aa~ boord van bet 
schip stuwadoorsarbeid ga~ri verrichten, ve],ig 
J;ec bereikert · zijn. · · - ii 

2.· Indien v:oor het geven ·van toegang :tot 
het· zeesc:hip loopplanken gebruikt word;~n, 

. !I 

II 
II; 
I 
j[ 

moeten d~;~· aan de boordzijde stevig b~vestigd 
zijn; zij moeten eene ·breedte hebbcn van ·ten 
minste· 0,50 l\'l ,.01}\;moeten ten !]Jinste aan een 
zijde van voldoend sterke !eiders zijn voorzien, 
die op doelmatige hoogte zijn aangebracht. · 

3. 1:i:J.dien voor het geven_ van.toega11_g andere 
ladders dah touwladders worden gPbruikt, 
moeien deze ten minste 0,80 M.'bo,·en de v·er-
schansing reiken; zij moeten doelm'a.tig .. ge~ 
plaatst en aan de ·bovenzijde tegen ·zijdelings 
verscbuiven beveiligd zijn: 

4. Ter plaatse, waar loopplankel}, trapperi 
of Iad_ders toegang tot het zeeschip geven·, 
moeten goed vaststaande trappen of andere 
doelm.atige hulpll"!iddelen van den bovenkant 
der verschansing naar het dek leideit. 

2. l, Indien havenarbeiders over wa:ternaar 
een zecschip nioete·n worden vervoerd, ·moeten 
vaai-tuigen beschikbaa~ worden .~esteld om de 
havenarbeiders kosteloos van den wal naar. het 
schip en vim bet schip naar den wal te brei1gen. 

2. . Deze vaartuigen moeten in goeden s_taat 
van ·onderhoud verkeeren, voorzien zijn tan 
·d~ noodige hulpmiddelen voor veilig varen en, 
zoo noodig; van doelmatige reddingsmiddelen: 
Zij moeten voldoende bemarid ziji1 doorer.vareh 
pei-sonPel. 

3 Met deze vaartuigen mag geen grooter 
aantal personen te gelijker tijd worden vervoerd 
dan de. veiligheid der vaart toelaat, welk aini
tal op een goed zichtbai-e plaats op elk vilartuig' 
moet zijn vermeld. Indien behalve personen· 
tevens goedereil worden vervoerd, wordt voor 
elke 75 k.G. vervoerd goed· bet aantal toe te.• 
laten personen met een verminderd .. 

'3. Aan een zeeschip; waarheen havenarbei
ders over water Worden· vervOerd: moet eene 
sb1tietrap of eene ·.goede, binnenboords beves-· 
tigde, stormladder van voldoencle lengte aan
wezig zijn, opdat van uit de in artikel 2 be
doelde vaartuigen. gemakkelijk de bovenzijde 
der verschansing kan bereikt worden; .tenzij 
toegang tot het zeeschip wordt verkregen door 
middel van fadders, geplaatst op· een langszij 
liggei::Jd vaartuig van voldoende grootte. 
· '4, De. in artikel 2 bedoelde yaar~uigen mo

gen slechts daar aan -den wal aanlcggen, waar 
doeimatige trappen of. ladders· of andere vol
doende· hulptniddelen aanwez!g zijn; om van· 
·den war die vaartuigen of vanuit •Jaatstgenoem
de den ·wal te -bereiken. 

5. · De toegangen tot d(l vaartuigen; bedoeld_ 
in artikel 2; en tot de :Zeeschepen, waaraaµ 
stuwadoorsarbeid verricht wordt, mcieten bij 
hct !I.an boord komen en van ·boord gaan der 
havenarbeiders vold'oende verlicht zijn: 
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·IIOOFDSTUK II. 
. VOORSCHRIFTEN; A.LS llEDOELD llIJ ARTIKEL 

··12, TWEEDE LID, DER STUWADOORSWET. 
·, _. . 

.§ l. Hef.voorkomen van ongevallen bij den arl;eid 
·. · en het verleenen van hiilp liij plaats _qehad 
.:..,- hebbende ongevallen. , 

,6. Ter plaatse, waar stuwadoorsarbeid ver
.ricbt wordt, moeten de zicb op minder dan 
1;80 M. boven de vloeren, bordessen of trap
treden bevindende, gevaar veroorzakeride, dee-
Ien van: _ 

. a. kracbtwerktuigen zooals vliegwielen, 
krukken, drijfstangen, assen, spieen, riemen, 
kettingen, s·naren, scbijven, tandraderen; uit
·stekende zuigerstangen, 
,, b. drijfwerken, zooals krukken, assen, ket
:tingen, snaren, riemen, scbijven, raderen, spieen, 
·.bo\J.ten,· koppelingen, stelschroeveri, 
' voldoende zijn 'bescbut' en in goeden staat 

·van onderboud verkeeren. 
7. l.. Ter·plaatse, waar stu wadoorsarbeid ver

ricbt wordt, moeten hijscbkranen, lieren, ele
.. vafors en andere befwerktuigen aan de volgen 

de vereiscbten voldoen : 
·a. deze werktuigen, alsmede hun onder.

deelen, toebebooren eu stoomleidingen moeten 
voldoe_nde zijn beschut ,en in goeden staat van 
onderhoud · verkeeren ; 

b. bijscbkranen, lierrn of andere befwerk
.tuigen moeten voorzien zijn van middelen, 

. waardoor; bij bet opbijscben van den last, bet 
••onverboeds neerdalen ervan ·kan wordeli voor-

kornen, te'rwijl bij bet neerlaten van den last 
door een 'doelmatige, goed werkende rem of 
:andere inrichting de snelheid moet kunneli · 

· -worden geregeld en onmiddelltik stil zetten 
van · bet werktuig steeds mogelijk rnoet zijn ; 

c. de zwongels van hijschkr-anen,. lieren of 
andere befwerktuigen moeten biJbet neervieren 
:van den · last · kunnim worden afgenomen of 

, ontkoppeld ; • 
d. · ilan de bijscbkranen of and ere hefwerk

tuigen rnoeten ter plaatse, waar de werklieden 
·zich daarbij bevinden moeten, om ·deze te be-
' dienen, alsmede op de toegangswegen tot die 
·plaatsm1,. zoodanigc ·'iriricbtingen zijn aange
'bracht; da:i de werklieden beveiligd zijn tegen . 
·o'rigevalleli door gevaar veroorzakende deelen 
van drijfwerk, door electrisc4e geleidingen of 
'toes.telien,· door oi:>bekleede stoomleidingen, 
'door ·vallen of door. vallende voorw·erpen ; 

e. de handels der keerkoppelingen van 
''stoomkranen of lieren moeten voorzien zijn van 
middelen om deze handets: vast, te 'zetten ; 

''f. de afgewer,de stooin van ·hijscbkraneff, 
lieren en andere hefwerktuig~ri moet op 'zoo
danige wijze kunnen ontsnappen, dat bet uit~ 
zicbt der werklieden ,bij de_ werkzaambeden 
geen belemmering ondervindt ·en voor hen 
geen gevaar van· verbranding. door stoom or 
beet water ontstaat . 

2 .. Met hijschkranen mogen geen zwaardere· 
lasten worden verplaatst dan overeenkomt met 
bet. befvermogen van die wercktuigen; dat uit 
een oogpnnt van veiligbeid ten b.oogste kan 
worden toegelaten. Dat befvermogen moet · op 
de bijsclikranen op een goed .zi.chtbare plaats, 
vermeld staan, terwijl bet bij kranen met ver
stelbaren dirk automatiscb bij elken stand vari , 
den dirk moet worden aailgegeven.' 

8. Op · een zeescbip, waaraan stuwadoors
arbeid wordt verricbt, moeten : 

a. de dekopeningen, die niet voorzien zijn 
van v'oldoerid . booge I uikboofden, tegen bet 
gevaar van er in te vallen doelmatig zijn be
veiligd ~n we], voor zoover de werkzaambeden 
zulks toelaten, door middel van voldoend sterke, 
op doelmatige boogte aangebrachte, leiders ; 

b. de stoomlieren naast de luikboofden aan 
de zijde, waar: de ruimladders zijn aangebracht, 
zoodanig zijn geplaatst, dat eene ruimte van 
ten minste 0,40 ·:\L aanwezig is tusschen stoom. 
lier en luikhoofd ; 

· c. , de scbilden en merkels 'voorzien zijn van 
zoodanige bulpmiddelen om hen weg te nemen 
of te plaatsen, dat bet niet. noodig'is olil op 
de schilden of merkels te klimmen om deze · 
hulpmiddelen te bevestigen, _ 

9. Ten aanzien van ruirnen, tusschendekken, 
bunkerruimen en andere onder bet opperdek 
gelegen plaatsen van ,een zeeschlp,: waaraan 

. stuwadoorsarbeid verricbt .wordt, gelden de 
volgende· voorscb riften : 

a. .de toegangsmiddelen , .tot die plaatsen 
moeten bestaan uit vaste ruimladders,•trappen 
of losse ladders, die in goeden staat van on
derboud verkeeren en waarvan de handgrepen 
of sporten tot den bovenkant van bet luikboofd 
reiken en op onderling gelijken afsta:nd .zijn 
aangebracbt, zoodat op, en afklimme,n onbe~ 
lemmerd en zonder gevaar ka,n .geschieden'; 

b. de ruirnladders, die de,dekken onderling 
verbinden, moeten in een lijn· onder elkander 
zijn geplaatst, tenzij er voldoende maatregelen 
voor veilig op- en afgaan zijn genome11 ; 

c. de tunnels moeten- aan beide zijden• van 
ee:i:i voldoend aantal handgrepen zijn ,voorzien, 
zoodat onbelemmerd en zonde.r .. gevaar. daai;
over kan worden geklommen, · 

:10. ,. Stellingen, .. waarilJl. stuv,:adoors.arb:ei<l 
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verricht wordt,:en die van den.wal .naar''het 
schip lejderi; ,moeten !Ian .d.e ,volgende.verei~ch-'
ten voldoen : 
. a. de stellingen moeten in goeden s'taat 

verkeeren. en. de vloeren. moeten v.66 ·,.zijn 
samengestP!<l, dat st~llingpalen en jul~l,{en 
hoofdzakelijk tot steun iin borg dienen. .De 
helling van den vloe.r mag niet grooter:zijn 
dan voor .e.en veilig. gebruik van .lorries of 
steekwagens toelaatbaar is Daartoe IJ10et, 
wanneer de boogte van bet dek: boyen den 
wal tot,eene .gevaarlijke .hellin.g .van den vloer 
aanleiding zou geven, de stcllingv loer rusten 
op ePn juk ; het juk moet met kettingen aan 
het. bor;>rd ,bevestigd · zijn en de stellingpalen 
moeten gewaarborgd ,zijn tegen, afglijdeff· ,van 
pet juk; , 

b. de· stelling,011 moeten eene breedte hebben. 
van tim. minste 1,40 M. Indien deze stellingen 
in de breedte nit verschillende plan ken bestaan, 
moeten deze planken ten minste, 0,0:7 M. dik 
r,ijn en onderling verbonden· zijn door daar
onder aangebrachte leggers van ten minste 
0,10 l\L.bij 0,10 ~l. in doorsnede, welke lPggers 
op niet meer dan 1,/iO M. afstand vap elkander 
verwijderd mogen zljn, terwijl zij ten .. Il)inste 
0,15 M. ,b~it!ln de' planken moeten .uitsteken. 

1 t. Ten. aanzien van hangstellingen buiten 
boord, ,vaarop stuwadoorsarbeid verricht' 
:wordt, en ten aanzien van den arbeid op zulke 
stellinge~ . g.Pld.en de volgende voorscb riften : 

.a. de hangstellingen moetPn in goeden 
staat • verkeerei'i· en bestaan nit planken .van 
ten minste 0,05, M. dikte, goed bevestigd aan · 
twee leggers, welke niet Jninder .dan 0.20 M. 
buiten de planken uitsteken. De vier stelling
touwen moeten va~ voldoende dikte zijn en 
elk afzODdn)ijk .binnenb.oord wol'den vastgezet, 
terwijl de buitenstellingtouwen iets meer moet~n 
zijn doorgehaald dan die, welke zich tegen de' 
zijde van het schip. bevindPn ; · 

b. wanneer geen behoorlijke omschutting 
van, da•hangstelling aanwezig is, moet iedere 
arbeider door een gordel met tomy van vol· 
dpende .]engte en sterkte beveiligd zljn ; dit 
touw moet binnenboord aan eep$eschikt punt 
zijn vastgemaakt. 

12. Ten aanzlen van stellingen over do 
luikopeningen, in .. gebruik bij bet lossen of 
laden. van gestorte !adingen, moet aan .de vol: 
gentle verei~chten voldaan zijn : 
. a. ir.ij mpeten tevminste. l • lL breed zijn en 
bestaan nit. pJanken. ,van tenminste 0,07 M. 
dikte, die dwars over de. geheele',luikopening 
r.eiken e,n, vold.oende zij11 vastge@jm:d ,; 
,.· b. nde,. Jngelegd.e, )uiJ,en,.w.~~ten,,vo!El.o,end.!l 

breed zijn oin plaats te'bieden aan de personep,. 
belast met uit- of inzetten der .hijschen,en.\ie 
luiken en merkels .moeten voldoende zijn vast~ 
ge~jord. · · 

13. 1.. Ter plaatse, waar stuwado.orsarbeid: 
verricht wordt, moet aan de volgende voor-., 
schriften, zijn voldaan : 

a. vloeren, bordessen, trappea, ladders~ 
hijschluiken moeten in. goeden )!ta9,t,van onder
houd verkeeren ; 

b. bij hijschdeuren moeten doelmatige hand
grepen zijn aangebracht; 

r. vcrplaatsbare trappen moeten voorzien zijn, 
van zoodanige,i111'ichting, dat voldoende zeker
heid . bij op- en afstappcn en tegen, uitglijden 
wor,lt gehoc:ien;.,. 

d. ladders moeten van beYeiligingsmiddelen
tegen uitglijden, o.mvallen of te sterk door:, 
buigen zijn v.oorzien; zU moeten ten min~te 
0.80 M. uitsteken boven de plaats, waartoe zij 
toegang geven. voor · zoover niet op andere,. 
wijze voldoende zekerheid bij het. op- en, af. 
stappeii wordt gehoden ;· de sporten ,moetenjn 
het bout der boomen rnsten en 'I)'.IOgen ni\Jt uit,, 
sluitend zijn . opgespijkerd of aangeschroefd ;, 
houten ladders mogen niet geverfd l'lijn_; 

e. liften met . .toel:Jehooren moeten in goe~e•J 
staat van onderhoud verkeeren en_ van doel, 
rnatiglf _veiligheidsinrichtingen' zijn voorzien :' 

· inzonderheid ..c. tenzij de lift .een continu-lifl; 
, is - van veiligheidsinricbtingen, 4ie beletten.~ 
. dat de bak kan neerstorten. en, die yerzekeren, 
0 dat alle toegangen veilig ,.worden afgeslot!l!',,- · 
en dat de liftbak automatisch stil gezet.wo.rdt 

"als hij de uiterste standen heeft bereikt; 
f. vaste of tijdelijke bord!]ssen mqeten, teg(m 

het gevaar van er af te. val!en voldoe11de bes 
veiligd zijn ; zoo .noodig moeten netten daar.7. 

onder zijn aangebracht .. 
2. Met liften mogen geen .zwaard.ere,lastet; 

worden vervoerd; dan nit een ,oogpunt .vai:i; 
veiligheid ten boogste kunnen worden ,toPge, 
la ten. ·· Het toelaathaa.r gewicht m!)et, bij de 
toegangen tot de. lift. ~.f op de,n, H{tbak OP,Ollll\ 
goed zichtbare plaats. vei:meld staan. _ 

14 .. Ter, pl!!atser waar stuYill'doorsarbeid .ve,•,. 
rieht wordt, moet ten aanzien van de ,daarbij 
gehezigde, hieron.der vermelde we,rktuigen ·a.an 
de volgende v.oorschriften zijn voldaan .: 

a. los- on laadgerei: als -.~asten, stagen, 
!aadbnomen, hangers, kettinglengen,. stroppe,n., 
!aadborden, stellingen, bakken; manden., r9(:" 
wagens, steekwagens, tlloet in goeden staat va~ · 
onderhoud verkeeren; 

b. Ios- en. laa.dgerei moet voldoende zel.er·• · 
'hei4, bhiden, ,in verband met .bet, gewieM J1~31- , 
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-daarmede in den regel te verwerken last.in; 
c, . laadreepen • met open haken moeten zoo 

.. noOilig voorzien" zijn van een Lorg tegen onklaar 
.loopen ;. 

, d. bij staaldraad-laadreepen moeten, de oog
. 11plitsen·ten· minste zes maal doorgestoken zijn; 

e. staaldraad-_laadreepen mogen niet bestaan 
·uit .aan elkaar gesplitste einden; 

f. kettingwerk mag niet door knoopen zijn 
ingekort; 

,g. touw-stroppen, die bij de lossing of lading 
,ran· gezaagd bout . gebezigd word.en, mogen, 
-.dubbel-gemeten, niet !anger zijn dan 2,70 )I.; 

h. balkhaken, die bij de lossing of lading 
-van balken gebezigd worden. mogen niet door 
onvoldoend scherpe punten of ondoelmatigen 
yOrm, -in verband met de.c vorm der bulken, 
gevaar voor bet· neervallen daarvan opleveren. 

15. 1. Ter plaatse, waar stuwadoorsarbeid 
itordt verricbi, moet aan de volgende voor
schriften zijn voldaan ,_· 

a., bij. bet. laden of- lossen moet aan de luik
-openingen toezicbt. worden gebouden door per
solien·; die met bet· verrichten van zulk werk 
fertrouwd zijn, tenzij de kranen zoodanig zijn 
ingericbt en ·behandeld worden, dat de kraan
drijv:er eiin ivoldoend vrij gezicht op den last 
<tJD bet rllim heeft ; 

b • . de bediening der hiischwerktuigen rnoet 
geschieden door werklieden; die daarmee uit• 
sluitend zijn -belast; deze moeten geoefend en 

_ l:iekwaam zijri en de Nederlandsche taal vol
{loende macbtig zijn; 
· . e .. ee.n persoon mag niet meer dan een hijscb
-..verktuig bedienen ; . 

iJ:. bet.. stuwen of verwerken van goederen 
moet onder deskundig toezicht geschieden eri 
maatregelen rnoeten genornen worden, d_at de 
opgestapelde·goederen niet kunnen omvallen; 

e. Op 'een ruim mogen niet meiir pioegen zijn 
gesteld .. dan,. ·in verband met veilig werken, 
toelaatbaar. is; 

/. de. Opstelling de1' ploegen en bijschwerk
ittigen moet zoodanig zijn, dat zooveel mogelijk 
voorkomen, wordt,, dat de opgeheschen lasten 
QOven• de werklieden blijven hungen of m~eten 

. I passeeron; 
, ,- g. er. mogen geen werkwijzen worden gevolgd 
-0f geree:clsehappen,worden· gebezigd, die uitter• 
aard VO~~_: de te. verwerken voorwerpen niet 
gescbikt. zijn en daardoor voor de werkliederi 

.geva·ax,"·ku.nnen doen ontstaan; 
. .. li • . de lasten moeten goed zijn samengesteld 
·BD aangeslagen" ;-
., .i.• manden of bakken ·mogen niet tot boven 

.,'len.- rtind,:worden -volgeschept, zoodat bij- het 

ophijschen of neervieren gevaar ontstaat, dat 
deelen der ingeschepte goederen er uit vallen ; 

k. indien · schilden en merkels bij het laden 
en losssn ni0t volledig uit de luikhoofden 
worden verwijderd, moeten zij zoodanig wor
dan vastgezet, dat geeil gevaar vcior tiitlicbten 
kan ·ontstaan · 

l. de strop~en of le~gen, waarmede eeri iast 
wordt opgebeschen, moeten vold<iemle zijn 
dichtgeslagen; 

m. bij het ophijscben van verschillende lange 
ijzeren voorwerpen in ·een bijscb, rrioeten· deze 
tegen uitschieten uit den bijscb worden· ge
borgd; 

n. in de ruimen. of uit hijschluiken mogen 
·geen voorwerpen worden geworpen; · 

o. dekken, vloeren, bordessen, trappen en 
-loopplanken mogen door regen of andere oor• 
zaken geen gevaar voor uitglijden opleveren; 

p. goederen moeten op doelmatige wijze zijn 
of worden opgestapeld; 

q. de verlichting moet in verband met den 
arbeid, die plaats heeft, voldoende zijn en zij 
mag niet door de voortdnrende afscheiding 
van roet of walm binderlijk op de ademhalings
organen werken ; 

r. er mag gedurende het laden en .Jossen 
geen herstellingsarbeid aan bet schip ;er.richt 
worden, die zooveel geraas maakt, dat daardoor 
het mondeling verkeer tusschen de<personen; 
die stu wadoorsarbeid verricbteh, belemmerd 
wordt. 

2. Het dek van een zeeschip mOet, zoolang 
daaraan stuwadoorsarbeid wordt verricbt, vol
doende verlicbt zijn. 

3. Door of namens Onzen Minister kan voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling wor 
den verleend van bet bepaalde in bet eerste -
lid onder c ten aanzien van hijschwerktuigen·, 
welke z66 zijn ingericht, dat de bediening van 
meer dan een dier werktuigen door slecbts 
een persoon veilig kan geschieden. 

16. 1. Zoo noodig moeten ten aailzien ~an 
kettingwerk, dat ter plaatse, _waar stuwadoors
arbeid wordt verricht, gebezigd wordt, de her
komst, het jaar van aanmaak, de -t>eilig toe
laatbare belasting, zoomede de tijdstippen van 
beproeving en van uitgloei'ing genoteerd wor
den in · een door of namens bet hoofd of. den 
bestuurder der onderneming bij . te bouden 
register. De in bet register vermelde, veilig 
toelaathare, belasting en e_en mede in het register 
aangegeven merkteeken moeten op het ketting
werk zijn ingeslagen. Het register, waarvan 
het model door Onzen Minister- wordt vast
gesteld; moet-op · aan v raag, onverwijld,ter inzage · 
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-worden _verstrekt _aan de bi.i artikel 17}de1· 
:Stuwadirorswet bedoelde ambtenaren. 

2. Het kettingwerk en bet overige losi en 
laadgerei; dat ter j:Jl_aatse, waar s'tii ,vadd:ors
carbeid woi'dt verricht, gebezigd wordt, moet 
-voor zoover 'de ilard van die hulpmiddelen be
proeving noodig en. rriogelijk_,maakt, aan 'eene 
beproeving of. eene periodieke beproeving 
worden_ onderworpen. Voldoende bewijs moet 
kimnen worden geleverd, dafhet behoorlijk en 
tijdig met gunstigen uitslag is beproefd. 

17. Ter plaatse, waar stuwadoorsarbeid ver
·richt wordt en .zich vaste, vloeibare of gas
vormige stoffen beviriden, die ontplofbaar of 
licht ontvlarribaar.zijn, mag, onverminderd het 
oepaalde bij en krachtens de wet van 26 April 
1884 (Staatsblad -n° .. - 81), geen ander dan goed 
ge'isoleerd kuristlicht Worden gebezigd en geeri 
vuur aanwezig zijn. 

18. 1. Ter plaatse, waar. stuwadoorsarbeid 
verricht wordt, moeten : . · 

a. doelmatige middelen voor eerste hulp bij 
ongevallen aanwezig zijn, die zoodanig worden 
bewaard, dat zij tegen verontreiniging door 
stof of.op andere wijze zijn beschut en dat te 
alien tijde er over kan beschikt wordeµ; 

b. voor zoover <lit mogelijk is, een voldoend 
aantul biljetten; waarop de bij ongevullen te 
verleenen eerste hulp op gemakkelijk te- be
grijpen wijze. is bes·chrev:en. en voor :Zooveel 
noodig ·door afbeeldingen is verduidelijkt, zijn 
opgehangen ·zoodanig, dut daarvan gemukkelijk 
kennis.genomen k:m .worden; 

c . . doelmatige midaelen voor het redden van 
drenkelingen op eene goede zichtbare eri doel
matige plaats aanwezig zijn. 

2. Indien op een zeeschip tien of meer per
sonen en indien in eene loods of op een af
gesloten terreiri vijf en twinti~ of meer per
~onen stuwadoorsarbeid verrichten, moet-ter 
plaatse ten minste een persoon aanwezig zijn, 
die belast is met het verleenen van eerste 
hulp bij ongevallen en ten uanzien van wien 
een bewijs, als nader door Onzen J\,linister zal 
worderi aangegeven, Jrnn worden overgelegd, 
waarui.t blijkt, dat hij met verleeven van 
eerste hulp bij ongevalleri vertrou wd is. 

§ 2. Het voorkomen van ,Ychade aan de 
gezondheid, tengevolge van d,en · ai·befrl, 

19. I. Ter plaatse, waar stuwadoorsarbeid 
verricht wordt, moet aan ·de volgende voor
schriften zijn voldaan : 

a. voor de werklieden, die arbeiden aan 
stuivende ·IadingPn of aan ladingen, wuacvan 
het · stof schadelijk of hinderlijk. is voor de 

oogen oritdemhalingsorganen, zooals pek, som-• -
. mige ertsen, zwavel, slukkenmeei', fosfuat, moe
ten doelmatige. brillen en doelmatige inrich
tingen, ter · voo'rko~lng van de inademing van
i,;chadelijke stoffen, kosteloos ter beschikking 
gesteld worden; 
· b. bij het ontstaan of de. verspreiding van 

schudelijke of hinderlijke gas~en of- d~mpen en 
van stof, moeten doeltreffen:de middelen wor
den aangewe·nd tot afvoer van die gassen, van,, 
die dainpen of dat stof; 

c. .gedu'rende het laden en lossen mag geen. 
herstellingsarbeid verricht worden, die hinder, 
lijlrn stof veroorzaakt; 

d. voor de werklieden, die arbeiden aan. 
stoffen, welke voor de gezondhP,id schadelijke 
bes!anddeelen bevatten, moeten drunken worden 
beschikbaar gesteld, die de schadelijke werking · 
dier stoffen tegengaan. 

2. Indien stuwadoorsarbeid wordt verricht, 
op een terrein, behoorende tot of in gebruik 
zijnde bij eene stuwadoorsonderneming, of op 
een zeeschip, dat aan zulk een terrein gemeerd 
ligt, en indien op dat terrein bij het laden. en 
lussen van zeeschepen ten minste vijf en twintig ' 
arbeiders plegen te ,yerken, moet aldaar een 
voldoend ruim, behoorlijk verlicht. ·en zoo. 
noodig verwarmd schaftlokaal aanwe:Zig zijn. 

3. Het bepaalde in het voorgaande lid is 
niet van toepussing, indien de regeling van de 
werktijden, de duur van de schafttijden 'of 
andere omstandigheden van plaatselijken- uard 
het mogelijk maken, dat de arbeiders de schaft
tijden doorbrengen in hunne woning of in eene. 
andere doelmutige localiteit, waur geen sterke• 
drank verstrekt wordt en welke · voor hen 
kosteloos en zonder verplichting tot het muken 
van vertering toegankelijk is. 

§ 3. Het beschikbaar stellen van 'drinkwater 
en privafen. _ 

20. Ter plaatse, .. waar stuwadoorsar.beid 
wordt verricht, moet aan de havenarbeiders. 
goed dririkwater of andere geschikte alcohol
vrije drunk op doelmatige wijze en in voldoende 
hoe,veelheid koste!Ms worden verstrekt.. 

21. 1. Aan bt>o1;d van een zeeschip, waar
aan stuwadoci'rsarbeid. wordt, verricht, of wel 
op het terrein, waurauu -het zeeschip gemeerd 
ligt, inoe't ten minste een privaat voor de 
havenarbeiders beschikbaar zijn. 

:l. De in h'et eerste lid bedoelde prirntea 
moeten zoodanig geplaatst zijn en onderhoudeli 
worden, dat :Zij door alle havenarbeiders, vooi' 
wie zij bestemd zijn, zoolang stuwadoorsarbeid. 
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wordt. verricht, behoorlijk bereikt en gebruikt 
lmnnen word(ln. 

§ 4. Het bevorderen van zi~delijkh'eid. 

22. 1.. Werklokalen,. terreinen en dekken 
van zeeschepen, waar stuwadoorsarbeid wordt 
verricht, rnoeten zindelijk en zooveel mogelijk 
vrij van stof en afval worden gehouden. 

.2. SchafL- en wachtlokalen aanwezig op 
t1c1rreinen, waar. stuwacloorsarbeid wordt ver. 
richt of waaraan zeeschepen gemeerd liggen. 
aan boo_rd waarvan die. arbeid plaats heeft, 
JI\Oeten zindelijk en stofvrij worden gehouden. 

3. Privaten, als in artikel 21 bedoeld, moe, 
tim zindelij!r worden gehouden . 
. 23. 1. Indien havep.arbeiders bij het v.er

•rjchten van stu wadoorsarbeid.aan groote warmte, 
s,tof of vuil zijn .blootgesteld, moet, ingevai de 
arbeid plaats vindt op een terrein, beb.oorer.de 

27.. Dit besluit kan. worden a!lngehaald 
• onder den titel van Stuwadoors-Veiligheids
. besluit. 

28. Dit besluit treedt in werking met in~ 
, gang v:an 1 November 1916, met uitzondering 
· van de bepalinge'l van de artikelen 8, 18, tweede 
• lid, 19, twende lid, en 23, die .twee jaar later 
van kracht zullen worden. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverhei~ en 
Handel is - belast met de uitvoering van ·dit 
beslnit, dat in het 8/lia/,yb/ari zal worden ge~. 
plaatst en waarvan afschrift zal .worden gezon
den aan den Raad van State. 

's.Qravenhage, den 6den September 1916. 

, De. Min. va,i 
WILHELMINA. 

Landbouw, Nijverheid, en liandel, 
. Po.STHUMA., 

(Uitgeg. 11 Sept. 1916.) 

tot of in gel:imik .zijnde bij eene stuwadoors- . 5. 
onderneming, of. op een schip, dat aan zulk 

September 1916. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur; 
als bedoeld bij artikel 17 der Stuwadoorswet. 
S. 434. 

e.en terrein gemeerd ligt, op· dit terrein een 
qoelmatig : ingerichte en gelegen, bi_nnenshuis 
opgestelde, waschplaats aanw!)zig. zijn, .die op WIJ WILHELMINA, ENZ., 

doelmatige tijden in verba!],d m~t. de. schaft-. Op de voordracht van Onzen Minister van 
t!jden en. het eind van dien. arbei~ voor de Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Oc-. 
arbeiders toegankelijk mo.et wezen. tuber 1915, n°. 1768,. en van 10. Juni 1916, 
. 2: ... Ind_ien de -aanvoer ter plaatse van bruik- u0 • 1072vrr, afdeeling, Arbeid ;-

baar water in voldoende hoeveelheid bijzondere Gezien artikel 17 der Stuwadoorswet (w:iit van, 
bezwaren .oplevert, kan Onze Minis,ter van deze . 16 Octobe!· 1914, 8taats.blad· n°. 486); 
Qepaling voorwaarde.lijk of onvoor,waardelijk Den Raad van State gehoord (advi<izen van, 

. o:ntheffing verleeneu. 14 December l!Jl5, n°. 49 en 25 ,Juli ll/16, n°. 47).;, 
· 24 .. ludien havenarbeiJers stuwadoorsarbeid Gezien het nader rapport. van Onzen v:oor.: 

verrichten,· bestaande in. het verwerken van.' noemden 1\Iinister van 2 September 1916·, 
artikelen, die ,hi11derlijk. stof veroorzaken of · n°. 1973, Afde~ling Arbeid,; · ' 
gevaarlijk voor de. geiwndheid zijn, .. moeten Hebben goedgevonden · en verstaan te be-
zoo noodig vo.ldoende maatregelen zijn .ge. palen 
trofl'en, dat zij .. zich kosteloos in .. :kort ti,ids, 
verloop, -voordat zij zich naar huis begeven, 
kunnen r,einigen. Zoo mogelijk. moet daartoe 
oon badinrichting, dqelmatig ingericht en ge
legen, beschikbaar y,ijn. · 

HOOFDS'l'OK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

25. Het bevoegde districtshoofd of een 
ander.e _door Onzen Minister aangewezen al)1b
tenaar kan t<Jr uitv:oering in een bepaald geval 
van het .in de Hoofdstukken. I en . II bepaalde 
i;iadere eisi;hen stellen. 

26. De uitdrukkingen ,,Onze. Minister", 
,,zeeschip", ,,stu wadoorsarbeid", ,,stu wadoors
onderneming" en ,,havenarbe_ider''. · hebben .in 
git besluit gelijke beteekenis ais daaraan vol
gens art_ikel 1 der ·stu.wadoorswet Il).oet worden 
gebecht'. · 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

A~t. 1. De dienst der ambtenaren, bedoeld 
in artikel 17, eerste lid, der Stuwadoorswet; 
draagt den naam van ,,Inspectfo van den haven.
arbeid". 

~. Deze dienst staat onder de beyelen van 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverh1,id en 
Handel, in de volgende artikelen. aangeduid 
als ,,Onze Minister." · 

3. Aan het hoofd- van dezen dienst staat de 
clirecteur•gerieraal van den arbeitl. 

4. De overige ambtenaren:· van clezen dienst 
dragen den titel van : . 

et. insp_ecteur-.van den havenar.beid; 
b. onderinspecteur van den havenarbeid;, 
c_: .opzichter van.den havenarbeid.;, 
d . . controleur v.an den havenarbeid; , ·., 

, 2. Indiel! ,de .. directeur,generaal van den 
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arbeid, ambteuaren, ·geiloemd in artikel 1, 
tweede lid, ouder c, d en e van Ons besluit,van 
10 Augustus l\!09 (St,iatsblarl n•. 289), zooals 
-dat laatstelijk is gewij7,igd door Ons besluit 
van 18 April -19 L3 (St,uitsblad 'n°. 135), op
-dracht geeft tot handhaving van ·de bepalii1gen 

. -der Stuwadoorswet i:if tot medewerking aan de 
uitvoering daarvan, worden deze ambtenii.ren 
geacht bij het vervullen van die opdracliten 
te beh·ooren tot de Inspectie van den haven. 
arbeid. 

3. Onze Minister wijst aan ieder der in het 
-vierde lid ·vari ilrtikel I genoemde ambtenaren 
-een of meer der in het tweede lid van artikel 17 
-der Stuwadoorswet bedoelde diRtricten aan, 
waarin zij werkzaam ifullen zijn, benevens eene 
standplaats. Van deze aanwijzingendoet Onze 
Minister zoodra mogelijk rriededeeling in de 
Staatscnuranf. 

4. Alvorens hu'n ambt te aanvaarden, leg
.gen de in het vierde lid van artikel 1 ge
noemde ambtenaren in handen van Onze'.i. Mi
nister den eed of de betofie af van ijverig, 
nauwgezet en onpartijdig de plichten te zullen 
nakomen, welke- hun ambt medebrengt. 

5. Bij de uitoefening van hun amht zijn 
de am btenaren van de Inspectie van den ha
venarbeid steed·s voorzien van eene hun door 
Onzen Minister afgPp:even legitimatiekaart. 

6. 1. De in hct vierde lid van artikel 1 
genoemde ambtenaren onthbuden zich · van 
alle inmenging in geschillen tusschen werk
gevers en arbeiders en tusschen hen, die tot 
een dezer groepen behooren onder_ling, voor 
zooveel zij hiertoe niet door dPn directeur
generaal van den arbeid gemachtig-d zijn. 
Deze bPpaling gc!Jt niet, Wt\nneer zij optreden 
krachtPn~ urtikel 13 der Stuwadoorswet. 

2. Zij. bekleeden geen antler arnbt of andere 
bediening zonder toestemming van Onzen Mi
nister en nemen middellijk noch onmiddellijk 
deel atm stuwadoorsondernemingen in den zin 

, van a·rtikel l der Stuwadoorswet. 
3. Zij verrichten geen werlrnaamheden ten 

behoevi• van derden dan met toestemrni1111' van 
Onzen :Minister. 

7. 1. Ue directeur-generaal van den arbeid 
is belast met de leiding van en bet toezicht op 
den dienst· der Inspectie van ·den hnvenarbeid. 

2. Hij bevorclert zooveel mogelijk eenheid 
in de vervulling van de taak der ambtenaren 
van dezPn dienst. 

3.·. Juurlijks brengt hij ·aan Onzen Minister 
.een verslag uit over de werkzaamheden, van 
de Inspectie van den have11arueid. 

4. Hij zorgt • voor de sarnenstelling van vei, 

· dere veralagen, waarvan de openbaarmaking 
door Onze11 Minister of door hem gewenscht 
wordt geacht en onderwerpt deze aan hot oor
deel va·u Onzen Minister. 

§ 2. Vltn de diRfricislwofden der inspecfie '1,"a)i 

den havena, beid en de onder hunne bevele~ · 
sfaande ambtenaren. 

8. l. Aan · het hoofd van ·den dienst der 
lnspectie van den havenarbeid in elk der· di
stricten, als bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 17 der Stuwadoorswet, staateen door On
zen Minister aun te wijzen inspecteur van den 
havenarbeid. 

2. Voor het geval van ziekte, verlof, afwezig
heid. buiten het district of ontstentenis van bet 
districtshoofd wijst Onze Minister een plaats'
vervanger aan. Van deze plaatsvervanging 
wordt mededeeling gedaan.in de Staatscoara1it. 

9. 1. Voor zoover de handhaving en de 
medewerking aa~ de uitvoering van wettelijke 
voorsohriften, alsmede het opsporen van over
tredingen daarvan aan de ambtenaren der In
spectie van den havenarbeict zijn opgedragen, 
draagL het districtshoofd. dier inspectie daarvoo'r 
zorg in zijn district en oefent het daartoe 
noodige toezicht uit. 

2. Voorts is hij, belialve met de taak, hem 
bij of krachtens de wet opgelegd, belast met 
de volgen,le werkzaamheden . 
. 3. llij dient Our.en ;\!mister en deri directeur~ 

generaal van den arbeid. desgevraagd van ad: 
vies en geeft Onzen Minister en den directeur
generaal zoowel mondeling als schriftelijk de 
door hen verlungde inlichtingen: 

4. Hij woont de verg~deringen van·elke aer 
Commi;sien, bedoeld in artikel i9 der Rtuwa, 
doorswet, welker zetel in zijn district geves
tigd is, bij,. of zorgt, dat deze ,vorden Lijge
,voorid door een der krachtens het -achtste 
lid van dat artikel door Onzen Minister aan' 
gewe.7.en ambtenaren, tenzij de Commissie be
sloten. heeft buiten tegenwoordigheid van amb' 
tenuren, als bedoelJ in~ artikel 17 der Stuw"ti
doors wet, te vergaderen. 

5. llij houdt zich cip de hoogte van de ar
beidstoestunden in zijn district en van de ge
beurtenissPn, die vun belang zijn voor de kennis 
der arbeidsverhoudingen. voor· zoover deze; in 
middellijk of onmid.dellijk vei·banJ staan met 
het' haven bedrijf. 

o. Hij stelt onderzoekingen in en verzamelt 
gegevens, welke voor den dienst der Irispectie 
·van den havenarbeid van· behrng zijn,' ·voor 
:zoov_er zulks hem door den· directeur-generu'al · 
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van den arbeid wordt opgedragen of hij dit 
zelf n,ondig acht. 

7,. llij brengt jaarlijks aan den directeur
generaal van den arbeid overeenkomstig diens 
aanwijzingen en v66r den door dezen te be
palen datum verslag -uit van zijne wer.kzaam
heden en van die van de onder _zijne bevelen 
iltaande ambtenaren, 

8. Hij voidoet aan de opdrachten van Onzen 
Minister en ·van den di recteur.generaal van 
den arbeid en zorgt, dat de onder hem dienende 
ambtenaren aan zulke opdrachten voldoen. 

9. Hij onthoudt zich ervan nadere eischen, 
als bedoeld in artikel 12 der Stuwadoorswet, 
in algemeenen vorm te formuleeren bij wijze 
va.n reglementen, instructies of circulaires. 

10. Hij kan aan Onzen Minister en aan den 
directeur-generaal van den arbeid voorstellen 
doen. Bij inzending van een voorstel aan Onzen 
Minister zendt- hii tegelijk een afschrift aan 
den directeur-generaal. 

10. Het districtshoofd der inspectie van 
den havenarbeid bezoekt de plaatsen, welke 
aan zijn toezicht onderworpen zijn. Hij wordt 
bij de vervulling van zijne taak bijgestaan door 
de overige in het vierde lid van artikel 1 ge
lioem_de ambtenaren, die in zijn district werk
zaam zijn gesteld. Zij staan onderzijne bevel en. 

n. 1. lndien Onze Minister een onderinspec
teur heeft aangewozcn als bevoegd tot bet 
iltellen van nadere eischen, als bedoeld in ar
tikel 12 of tot het geven van bevelen, als be
doeld in artikel 21 der Stuwadoorswet, bepaalt 
hij tevens binnen welke gemeenten deze be
voegdh_ei.d mag w:orden uitgeoefend. Het 
negende lid van artikel 9 is van toepassing. 

2. De onderinspecteur is verplich t bij het 
uitoefenen van de in het eerste lid bedoelde·be
-voegdheden, de instructies te volgen hem door 
het dist~ictshoofd gegeven. 

8. Vo.or het geval van ziekte, verlof; af
wezigheid, buiten de gemeenten van zijn res
sort ·of ontstentenis van den onderi'aspecteur, 
wijst Onze Minister een plaatsvervanger aan, 
Van. deze. plaatsvervanging wordt mededeeling 
gedaan jn de plaatselijke bladen .. 

12. I. De ambtenaren, genoemd in het 
vierd~ . lid . yan artikel 1, welke onder de be
velen. van een 4istrictshoofd gesteld zijn, wor
·de°' door hem in bet bijzonder belast met het 
opsporen van overtredingen van voorschriften 
vervat in de Stuwadoorswet of.Ooze besluite~ 
krachtens deze vastgesteld. 

·2. Zij. geven den directeur-generaal van den 
.arbeid en het districtshoofd zoow~l mondeling 
als. schri.ftelijk de door hen ver!angde inlich-

tingen en voldoen aan de door dezen gegeven 
opdrachten. 

§ 8. Slotbepaling, 

13. Dit besluit treedt .in werking met in
gang van l November 1916. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheiden. 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden ge• 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R.,rnd van State. 

's-Gravenhage, den 5den Septembe1· 1916. 
W1LHl!]L:\1:INA. 

De Min. van LandbO!f,W, -Ni;jverheid en Handel,. 
··PosTllUMA. 

(Uitge_q. 11 8ep't. 1916.) 

5 · September 1916. BESLUI"I', tot vast.telling, 
van een algerneenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 19 der Stuwadoors
wet. S. 435. 

WrJ WILHELMINA, E~z. 
Op de voordracht van Onzen Mini"ster van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Sep
tember 1915, n°. 1759, en 10 J uni 1916, n°. 1072nr,. 
afdeeling Arbeid : · 

Gezien artikel 19, negende lid, en artikel 30· 
der Stuwadoorswet (wet van 16 October 1914, 
Staatsblad n°. 486) : 

Den Raad van 8tate gehoord (adviezen van 
14 December 1915,_ n°. 45 en 25 Juli 1916, n°, 47) ~ 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noerriden Minister van· 2 September 1916, 
no. 11l73, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de navol
gende bepalingen vast le stellen : 

§ l. Algemeene bepa/;ng. 

Art. i: In.dit besluit wordt 'verstaan onder , 
Onze Minister: Onze Minister, met de uit

voering van dit besluit belast; 
Gommissie: eene Commissie van ad vies voor 

den havenarbeid, als bedoeld in artikel 19 der 
Stu wadoorswet ; 

districtshoofd: het in het tweede lid van 
artikel 17 der Stuwadoorswet bedoelde hoofd 
va~ het district, waarin het gebied van eene 
Commissie is gelegen ; 

patroons-leden·: de leden van eene Commissie, 
die gekozen ziju door hen, die voorkomen op 
de kiezerslijst voor patroons, zoomede de door 
Ons als zoodanig benoemde leden ; 

werklieden- leden: de leden van eene Commis
sie, die gekozen zijn door hen, die voorkomen 
op de kiezerslijst vocir havenarbeiders, zoomede 
de door Ons als zoouanig benoemde leden ; 
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groep: ··!le gezam_e~lijke p_atroons-ledellJ_ge 
gezamen}ijke plaatsvervangende patroons le~en, 
4!l gezamenlijke· werklieden leden of _de ggza
menlijk!l plaatg_vervangeµde wef~jieden-le~en 
~~~ eepe Com,missie. - !! 

. • .. jt 
§ 2. Van de- kiezersl'l!atei~. If· . 

2. 1. -Het qestuure van elke gemeen~e,!ld111 
gelegen · is in het gebied eener Commi~~ie, 
maakt jaarlijks. eene lijst van patroons en 1

1
ene 

lijst vall havenarbeiqers op, ·aamyijzende, j1wie 
kjesgerechtigd_ zijn voor, de Commis~ie. Ji 

2. Deze lijst wordt op 15 Februari vastgesteld. 
Zij blijft tot 15 .Februari v~~ bet voigJnde . - , . - ._. . . .. ,1· . 
_jaar van !.:qwht, z99als zij is vastgesteld,. be9oil-
4ens de wij,;igingen, d,ie .daarjnJngevolge h~t ill. 
9-!"JZ!l paragraaf l!epaalde mochtiin zijn gebr~~lit. 
_ 3. 1. Or, de liM van patroops worden i1 al
pJiabetjs~he_ 9rde g!Jp1aatst de ll!lmell ell v;?or
namell van de ?P 1 Jan4ari ill de geme~nte 
wonende !;logfden o~ bestuurders van. ~t4,wa
qoorsondernemingeri, di(!- binnen het ge,bied;der 
Commissie haar bedrijf uitoefenen.en op 1 Juli 
;a~ het v:oo~afgaande j~ar- ov~;e~11lrnmstii ar• 
tikel "'3 der Stu wadoorswet waren fogesch reven 
en ten aanzien waarvan sedert op of *66r 
10 ·Februari niet een beslqit_ tQ~ _schrapitng 

te verrich.~WE op de kiezerslijst van d_e gei:neen,te, 
die op 1 Januari v;m bet voora,fgaan,de jai,tr 
bet grootst(l aantat iµwoners t_elde 

5. _ Indieµ . 1/\l!!~··.:, gemeente: meer dan e~~
stemdistrict -om~!lt, wordt op de kiezer~lijste:n 
tevens vermeld. t'lt welk stemdistrjct de daarop
geplaatsten behooren. 

6. Op de lijsten worilen niet geplaats~ de
narnen van hiin, die op 15 Februari den leef- _ 
tijd van 21 jaren nog niet- bereikt zqllen h~b-

. ben· noeh de namen ·yan hen, die op 1 Janµari':-
10. den staat van ~ederlander.-niet be;;:aten; 
2° bii 9nherroepelij1l: geworden rechterlij~e, 

uitspraak vi_m bet kies.recht en ae -verki~s
baarbeid of va!I bet recht .tot uitoefening vaIJ., 
eenig be~oep waren ~ntzet ; · 

30_ kracbtens onherroepelijk geworden rech-
terlijke · uit~praak -geheel of gedeeltelijk da'·be-· 
schikking of bet beheer over 'hunne .g9eder!)n, 
liadden verloren ; 
. 4°. bij o~herroepelijk.geworden·rechterlijke
uitspraak tot eene vrijheidsstraLvan teri minste 
zes_ maande11. w~ren veroordeeld rin krachtent
die uitspraak op . genoe·mden d~tum :v~n d!J 
vrijheid waren beroofd. 

4. -l. Tussch_en 1 en 15-Januari van elk Jaar· 
zendt bet districtshoofd. a:m bet bestµrtr v_aii. 

onherrc;,epelijk is geworden. · _ ;: elke_geu,eente, die, binnen z_ijn district,gelegen 
2. De namen van boofden. of bestuuiders' is in bet gebi!ld eener Commissie,,eene opgav/l· 

v_aµ stu.wadoprsonderneming!ln, d\e op l .J;utuari van de namen, voornamen .en woonplaatsen 
geen woonpfaats 'badden ii1 !)ene geme~nte, van hen, die blijkens de te'zij11er beschikking
welke g.el~geh is binnen het gebied ee~er Uorn_- staande gegevens •ingevolge bet bepaa\de ill 
miss_i!l, _waari11 die oniJ.ernerningeii haar be'Urijf bet eerste, tweede, derde en vierde .lid .van
Qitoefenen·, worden _geplaat_st·op de kiezer~lijst artikel 3- op de kle7ierslijsten.'va11 die gemeenm: 
v11n _'de gemee_nte, wal\r de s_tuwado9rso~der- zouden inoeten worden geplaatst. _ 
ne!Iling gevestig!i is.of \rnntoor houdt, e!l, iddiell 2_. Indien aan bet districtshoofd bekend.is,. 
de· onderneming kantoor houdt in :meerlldan dat er ten_aanzien van de door hem opgegevef!
een ·g~meent~ binnen he~. ge~ie·d: derz~lfde personen redelleR :v·an Uitsh:iti~g bestaan, g~·
Commissie, op- de kiezerslijst van de ge~eJnte, noen~d in bet zesde )id .van, artikel 3, g!le~f;; 
<lie OP. 1 .laµuari va~ het--vo,~rafga!lllclelija,a;. hij da[!rvan rnede kennis aan_ biit ge,rneenteb~-
het groot~te aantal inwoners telde. - . · !! stuu~. EvenEli,ns geeft hij: zood~a hij verno•11en 
· 3. Op, c1!) lijst vaµ haven11r~eid,ers :wofdnn heeft, dat ten aanzien van eene stuwadoors--

irr alphabetische orde geplaatst de nailleh en o~dPrneming, . welk,,r _hoof,len of ·be~tuu,rde?ll 
voornameµ van de op 1 Janµari in cle gern~~nte door hem, ingevolge bet eerste ljd, opgegeyell, 
wonende havenarbeiders, te•wier name eetj~ op zijn, een beslu\t tot schrapping o,iherroepelijk 
i Juli van bet voorafgaande jaar in, ·bet gebied is geworden, daarvan kennis aan net gemeen-
·der Commissie.geldende arbeidsl!:aart wastuit- · tehestuur. • 
ge;elki. .. . . .. , . . r !?,. 1. De kiez~rslijsten worden terstondcna 

4. D,!l . n,amen V!lll ._ ha,y~na.rbeicl!lrs; di~"OP de vaststelling op de ·secret,1rie·,der:ge1rnien~e 
1 -Janu_ari- geen- woonµ,laats _hadJen i,i :!)ene voor een ieder ter inzage neder11;elngd en, tege,~ 
gemeente;, wel~e ~elegen js bjnn!li h\lt ·gepied betaling der !rnsten, i.n afs~~rift of afdr4k v~r~ 
eener Commissie, worden . geplaat~i o~ de krijgha:ir gesteld. Van een 01'\ 11nder geschiEidt· 
kieze~slij~t van d~ gerneent,_e, w"a,~r zij,st_~wa- tegHlijkHrtijJ open bare kenni~geving. _. 
door~arbeid- plegen te verrichte:n,,.~n indi~r :;:ij 2. Het gemeentebestunr zendt een afschrift.. 
in rneer dan een gerneente hinnen bet ge- ~{ 11fdruk aan° h,·t dist~ictshoofd-, binn_en w~e~s
b_ied d(lr~elf<le Cqmmi~sje dien ~-~be\g pJ;g~~ district de .gemeente gelegen i~. 

!I 
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ri 
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6. V 66r J llaart is een leder bevoegd 'bij 
J1et: gi:nneeritebestuur scbriftelijk 'vnrbetering 
van de lijsten te vragen, op grond, dat bij zelf 
-6:f -eeri · arider in strijd · niet bet bepaalde in 
artikel 3-- daarop voorkomt; niet voorkomt of 
·niet behooriijk · voorkomt. 

7. Indien bet ·verzoek om ·'verb_etering vai:J. 
-eene ·: kiezerslijst niet den ve.rzoeker betreft, 
doet de bilrgeme.ester ·binnen vier en twintig 
uur i:la de ontvab

0

gst vari bet. vei·zoek schrif
telijii mededtieling biervan aan den belangheb
'bende onder tciezending van een afscbrift van het 
verzoek en van de overgelegde bewijsstukken. 
· -8'. 1: De burgemeester doet v66r of op 

J .Maart aab liet districtshoofd binnen wiens 
district zijne gemeente gelegen is, mededeeling 
viin den ·uaain van dengene, ,viens plaatsing 

,cp een der 1ijSten verlangd of bestreden wordt. 
,· 2: Het distric'tshoofd zendt binnen: zeven 
dagen da~rna aan het gemeentebestunr de in~ 
-lichting~n, welke · hij riaar aanleiJing van ·de 
,hem verstrekte mededeelingen noodig acht. 
· 9. 1.· · V66~ · 1 April besli,t het gemeente
·bestriur over 

0

de verzoeken om verbetering en 
warden de daarbiJ bevoleu· w'ijzigingen in de 
·ldezerslijsten aa'ngebracht. ' 

--2; De beslissing van het gemeentebestuur 
·is'•met riideneri o.1nkleed en wordt in haar ge
heel docir den · burgemeester medegedeeld aan 

-den· verzoeker en, indien · het verzoek een 
-detde betrof; ook aa'n deze en voorts aan het 
-districtsboofd. · · 

· 3·_ : De · overgelegde ·bewijsstukken worden 
·ha. di:( bPstissiiig van het gemeenteb_estuur aan 
-belanghebbenden ternggegeven. · 
. 1 o; 

0

1.: Binnen· :'leven dagen ·na de dngtee
·kening van de· in het tweede licl van artikel 
·9 · bedoelde· Jriededeeii£g kan ·de verzoeker en·, 
indien d'e · beslissing een' derde betreft, ook • 
-de~e fegen de' beslissing ·van het gemeente
besturir iii beroep koaien hij den kantun rech ter, 
aarig~wi•zim in• het vijf<le lid van a:rtikel 19 
-der' Siuwadoorswet. Het verzoek moet met
riidenen omkleed zijn en vergezeld warden \",in 

-een . itfschrlft van de beslissing - van het ge-
meentebestuur. . . 

. :,!.. Van het ingestelde beroep geeft de gr.if: 
·iier. onverwijld ·kennis aan het gemeenteoestuur 
en :indien he't verzoek eeti an<ler dan den ver
:weker 'betrof, ook aari die VaJl belde partijen, 
die h~i beroejJmiet heeft fngesteld. · De grittier 

-deeit'tevens deri dag mede, waarop de verzoeker 
en, zoo het ·verzoek· een under dan den ver
_ibek'er·· betrof· ook deze, of hunne verteg'en
~oordigers,' t door den kautonrech ter ~U:llen 
·warden gehoora: 

1 t; .- lndien :overeenkonistig het bepaalde 
in artikel 19, vijfde lid, in verbarid m~t artikel 
3, ze~de lid, der Stu1~adoorswet tegen de 
uitsp'raak. van den kantonrechter · beruep . fii 
cassatie wordt ingesteld, geeft de griffier van 
den Hoogen Raad onverwijld, kennis van het 
ingestelde beroep aan het gemeente6estuur en, 
indien' ·ook een. antler dan de v'erzoeker bij de 
beha.ndeling ·van bet geding voor den kanton
reohter partij is geweest, geschiedt de kennis·
geving· onverwijld ook aan die vari ·beide par: 
tijen, die het beroep in cassatie niet heeft 
ingesteld. · · · 

12. ' Vari elke ~echterlijkil uitspraak geeft 
dll griffier:onverwijld kennis aan hen, die bij 
het gedi11g vo0r den rechter, die de uitspraak 
'deed, partij 'zijn geweest en aan het l>estuu~ 
der ge1i1eente, welker kiezerslijst de riitspraak 
betreft. Bevee.lt de uitspraak wijziging van 
eene kiezerslijst, dan '. w·ijzigt heL gemeente
bestuur de • lijst met aanteeliening van de 
rec.hterlijke nitsprnak, waarva·n de' wijziging 
een' gev.olg is. Het 11;emeentehestuur geeft van 
die wijziging ken:nis aau het districtshoofd. 

.. § 3. Van do verkiefirigen. 

13., Onze· .Minister bepaa!'t vour elke Coni
m1ss1e den dag en de uron;- .waarop de can·
diJa,itstelling · en, zoo noodig; de ste1111uing 
over de 'iugediende lijsten van caudidaat-leden 
en ca11diJaat-plaatsverv.augende leden zal ge
sch1eJen. 

· 14; · 1. In de geme~nte, · waar de zetel der 
Com11iissie gevestigd is, beviiidt iich eeii 
houfdstemourea·u, ·~estaande uit eert ·\"ourzitte·r 
en twee -aiidere 'le<len; die alle door het ge
meentebesttiur wo~den oe1i'oemd. lJit bestuur 
oetioemt Levens een plautsve.rvuhgen<len voor' 
zitter en twee iti1d,,re plaatsverva11ge1ale leden·'. 
De- vuorzitter van het houfstemou1·eau wijst de 
orde aan, waa'rin' de. leden van <lit· Ulll'eau 
do~r·' htinn·e plaatsvervangers. zuiltJil' ,:wurden 
vervangtJn. 

· :l~ Het gemeentebestuur wijst een ·geschikt 
lukaal aan, waarin bet ho:,fdstemoureau zitting 
zal- huuden. . . 
- 3; De benoemingen in het-ee·rste: lid bed<ield 
en de aanwijzing van bet lukaal vim hiit 
hoof<lstemoD.reitu warden ·zoo spoedig'mugelijk 
in een of ri1eer der 'plati.tselijke'nieuwsula<leii 
oekend . ge,;iaakt eri ·inedege<leeld aun ·de be, 
sturen der andere, binnen het gebied der 
Oummissi'e, gelegeri gemeenten; die bnverwijld 
zo·,·gen vcii>r beke11d1uakii\g van· eeri en ander 
iu hunne geu1ee1ite. . 

15'. I. Up 'den voor de' candi<laatsteiling 
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"bepaiiiclen clag kunnen binnen · de aangewezen 
uren aan den voorzitter van 'het hoofdsten:i
·bureatl in ·het olrnal van clit bureau, of, in 
<le tot het · gebiecl der commissie be1ioorende 
geineenten',' Waar dat bureau niet is gevestigd, 
aan den burgemeester, iijsten. van candidaten 
worclen overhancligd. De burgemeester levert 
de dooi· h·eut ontvangen lijsten -onverwijld ::in 
bij den voorzitter van het hoofdstembureau:' 

2. Ieclere lijst voor ptltroons-leden- en .plaat:S
vervangende patroons-leden worclt onderteekencl 
door ten rn:fnste ·vijf; iedere lijst voor. werk
lieden-leden en'· pJaatsvervangencle werkliecl~n
leden door ten minste vijftien kiezers, bevo·egd: 
tot cleelneining'· aan de verkiezing, waarvoor 
de inleve_ring · geschiedt. Dezelfde kiezers' 
mogen nie't· n1ee1· · clan een lijst van leden en 
een lijst v·an · plaatsvervangende leden voor 
dezelfde Oommissie onderteel{enen. 

3. De candidaten worden inet vermelcling 
van h unne voorletters en woonplaats op· de 
lijsten geplaatst · in de volgorde, waarin do.or 
de onilerteekenaiti-s • aan ·hen de voorkeur worilt 
gegeven. 

4. Bij elke candidatenlijst worilt overgelegcl 
de schriftelijke verklaring van iederen daarop 
voorkomenden candidaat, dat hi) bewilligt in 
de plaats, hem op de-lijst aangewezen. Indien 
een candidaat -'op meer clan een candidatenlijst 
voOl'kornt·,: wordt tevens overgelegd· zijne ver
klai·ihg, in 'welke v·olgorde hij bij voorkeiir 
verkozen verklaard wenscht te worden. 

16. Ten ri1ii1ste acht dagen v66r den dag 
der candidaat'stelling wordt het in artikel 15 
bepaalile·door de burgemeesters iler·gemeenten 
geiegen· 'in · het '.gebied der Oommissie, door 
·een · bpenbare kelmisgeving, op de- in "de 
gemeente gebruikelijke wijze, in· herinnering 
gebracht. · 

17. : De vo·rm en de· inrichting van de can
<lidatenHJst,m worden doo·r Onzen 'Minister 
vastgesteld. · Fotmulieren voor de lijsten zijn 
tenminste' drie weken v66r den voor de ctin
dida::1tstelling •bepaalden dag kosteloos verkrijg
baar ter"SBcretarie van de gemeenten, gelege'n 
binnen het, ,gebied cler Oommissie, en ten, 

· kantore · -van het districtshoofd. 'De burge
meester van elk dier gemeenten geeft van ileie 
verkrijghaarstelling op· de in de gemeente'-ge -
bruikelijke wijze kennis aan het pubfiek. 

18. 1. • De voorzitter van het hoofdstem- · 
buteau en de in het eerste lid van artikel 1/'i 

· bedoelde · burgeineester geven een bewijs van 
ontvangst af' voor elke candidatenlijst, welke 
hnn ,vo'l'dt overhancligd. Voor de ciandidaten
lijsten, welke bij den voorzitte1; overeenkomstig 
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den tweeden volzin ·van het iiefst'e lid 'van 
artikcl 15 worden ingeleverd, doet' hij den 
betrokken burgemeester onverwijld een ont

·vangbewijs toekomen: 
2. De voorzitter van het hoofdste111bnreau 

doet de bij hem fogeleverde lijsten onverwijlil 
op· de secretarie der gemeente, waar _het hoofd
stembureatt is gevestigd, voor een ieiler ter 
inzage neilerleggen. De burgemeester zorgt 
voor toezending van afschriften aan de burge
meesten der overige binnen het gebiecl der 

·Oommissie gelegen ge·meeriten, die ze onver
wijlil ter secretarie voor een ieder · ter inzage 
doen nederleggen. 

19. l. Het hoofclstembureau onderzoekt 
de lijsten. Voldoet een lijst niet aan de eischen, 
gesteld in artikel 15, tweede lid; is een can

.didaat niet aangeduid met vermelcling van 
zijno voorletters en woonplaats; oi1tbreekt eene 
verklaring, als bedoeld in het viercle lid van 
artikel 15 ; komt de vorm en inrichting van 
eene lijst niet overeen met het claaromtrerit 
krachtens aitikel 17 vastgestelde; clan geeft het 

·hobfdstembureau hiervan, met aancluiding van 
•het verzuim, onverwijld bij aangeteekenden 
. brief of tegen geclagteekend ontvangbewijs 
kennis ·aan den eersten onderteekenaar. 

2. Binnen drie dagen na den dag, waarop 
de kennisgeving is verzonden, kan de eerste 
onderteekenaar het verzuim, in de kennisgev'ing 
aangeduid, herstellen ter secretarie der gemeen
te, waar het hoofclstembureau gevestigcl is. 

3. Bij verhinilering of onfstentenis van den 
-eersten onilerteekcnaar treedt in diens plaats 
een cler andere onderteekenaars van ·de lijst in 
de volgorde, waarin zij haar hebben ondertee
kend. 

20. 1. Uiterlijk op den veertienclen ilag 
na de inlevering beslist het hoofdstembureau 
over de geldigheid der lijsten en ov9r de 
handhaving van de ilaarop voorkomencle can
clidaten, met inachtneming van hetgeen in de 
beide volgencle artikelen is bepaald. 

~- Van de beslissing tot ongeldigverklaring 
··van eene· lijst of tot het schrappeti van een 
canilidaat geeft het hoofdstembureau onver
wijld kennis aan dell' eersten onderteekenaar 
van de lijst of aan hem, die clezen ingevolge 
het· derde lid van artikel 19 vervangt. 

21. Ongeldig zijn de lijsten : 
a. die niet tijdig zijn ingeleverd.; ' 
b. ·ten aanzien waarvan niet voldaan is aan 

het bepaalde in het tweede lid ·van artikel 15; 
c. wier ·vorm eri inrichting afwijkt van het 

daaromtrent • krachtens artikel 17 door Onzen 
Minister vastgestelde. 
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22. Het hoofdstembureau schrapt van de 
lijsten de eandidaten : 

a. van wie niet is overgelegd eene ver
klaring, als bedoeld in het ,;ierde lid van ar
tikel 15; 

b. die niet daarop zijn geplautst met ver
melding van hunne voorletters en woonplaats. 

23. Binnen drie dagen na den dag, waarop 
de kennisgeving, bedoeld bij artikel 20, tweede 
lid, is verzonden, kan de eerste onderteekenaar 
van eene lijst of hij, die hem ingevolge het 

-derde lid van arlikel 19 vervangt, van de be
slissing, waarbij zij ongeldig is verklaard of 
een candidaat is geschrapt, in beroep komen 
bij Gedeputeerde Staten. 

24. 1. Gedeputeerde.Staten behandelen het be
.roep in eene vergadering, te houden binnen acht 
dagen na den dag, waarop het is ingekomen. 

2. Dag en uur der vergadering worden 
onverwijld door den Commissaris der Koningin 

. medegedeeld aun hem, die het beroep heeft 
ingesteld, en aan het boofdstembureau. 

3. Bij de behandeling kan hij, die bet beroep 
heeft ingesteld, dit beroep - en de voorzitter 
of een der andere leden van het hoofdstembu
reau de beslissing van dit bureau toelichten. 

25. 1. Gedeputeerde Staten beslissen op het 
beroep bij een met rcdenen omkleed besluit, 
binnen drie dagen na den dag der behandelir,g. 

2. Zij .deelen hun besluit onverwijld mede 
. aan hem, die het beroep heeft ingesteld, en 
aan het hoofdstembureau. · 

26 . . :N adat de termijn voor beroep is ver
. streken, of, in geval van beroep, nadat bet be
sluit van Gedeputeerde Staten aan het hoofd

. stembureau is medegedeeld, zendt dit bureau 
de geldige lijsten, zooals die met inachtneming 
van de daaromtrent genomen beslissingen be
hooren te lniden, en, na de voor elke groep 
ingediende lijsten te hebben genumnierd in 
de volgorde door het lot aangewezen, in af. 

, schrift aan de burgemeesters der binnen het 
gebied der Commissie gelegen gemeenten. De 

• burgeU1eei!ters doen deze afschriften ter secre
tarie hunner gemeenten voor een ieder ter 

. inzage necderleggen. 
27. 1. lndiun voor eene groep slechts een 

geldige ca:ndidatenlijst is ingediend, verklaart 
. bet hoofdstembureau, nadat de termijn van 
beroep is verstreken, of, ingeval van beroep, 
nadat het besluit van .Gedeputeerde Staten aan 
bet hoofdstenibureau is medegedeeld, zooveel 
der op die lijst voorkomende candidaten in de 
volgorde, waarin zij op de lijst vermeld zijn, 
gekozen, als er plaatsen te vervullen zijn van 
_de groep, waarvoor d_e. lijst ingediend is .. 

2. Indien voor eene groep meer dan een lijst 
is ingediend, docb bet totaal aantal der op die 
lijsten voorkomende niet gescbrapte candidaten 
gelijk is aan bet aantal te vervullen plaatsen, 
worden al deze candidaten gekozen verklaard. 
De namen van inmiddels overleden personen 
worden hierbij niet in aanmerking genomen. 

3 Van de gekozenverklaring wordt onver
wijld proces verbaal opgemaakt en een door 
den voorzitter vrrn het boofdstembureau ge
waarmerkt afschrift daarvan wordt aan de 
gekozenen toegezonden. Dit afscbrift sttekt 
den gekozenen tot geloofsbrief. 

4. Afschrift van het proces-verbaal wordt 
mede toegezonden aan de burgemeesters der 
binnen het gebied der Commissie gelegen ge
meer.ten, die dit afschrift ter secretarie bunner 
gemeente voor een ieder ter inzage doen neder
leggen. 

28. 1. Indien voor eene groep geen gel
dige candidatenlijst is ingediend of, indien bet · 
aantal niet geschrapte en niet overleden can
didaten voor eene groep kleiner is dan bet 
aantal voor die groep te vervullen_pl:rntsen, ver
klaart het stembureau, dat de candidautstelling 
voor deze groep geen resultaat heeft gehad. 
Van deze ,·erklaring wordt mededeeling gedaan 
aan Onzen Minister en aan de burgemeesters 
in bet vierde lid van artikel 27 bedoeld. 

2. Onze Minister kan eene nieuwe candi
daatstelling en zoo noodig eene stemming voor 
de in het voorgaande lid bedoelde groep uit
schrijven. Onze .Minister kan tevens bepalen, 
Jiat de stemming voor de overige groepen zal 
worden uitgesteld tot den dag vo<_>r de eerst
bedoelde groep bepaald. De Minister deelt 
zijn bescbikking zoo spoedig mogelijk in af
schrift mede aan den voorzitter van bet hoofd
stembureau en aan den burgemeester der 
gemeente, waar dit bureau zijn zetel beeft. 

29. I. Ten minste clrie dagen v66r den tot 
stemming bepaalden tijd ontvangt elke kiezer, 

. die bevoegd is. aan ·de stemming deel te nemen, 
van den burgemeester der geme011te,_op welker 
kiezerslijst bij voorkomt. eene kaart, bevattende 

. een oproeping voor de stemming. 
2. De kleur, vorm en de inrichting dezer 

kaart worder. door Onzen Minister va.tgeste\d . 
3. Aan den tot deeln'emiiig aan de stemming· 

bevoegden kiezer, die zijne kaart heeft verloren, 
.of wien geen kaart is toegezonden, wordt op 
zijne. aanvraag door of vanwege den burge
meester eene kaart ui(gereikt, mits bij vol
doende van zijne identiteit doe blijken. • .'J'ot 
de uitreiking, hier bedoeld, is ook het stem
bureau bevoegd. 
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4. Ten minste drie dagen v66r den tot stem
ming bepaalden tU<l gescbiedt tevens in_elke ge
meente openbare kennisgeving van den tijd en 
de plaats der stemming en' van den i1,houd van 
artikel li8 van het. Wetboek van Strafrecbt. 

30. Elkti gemeente binnen bet gebied eener 
Uommissie vormt een afaon<lerlijk stemdistrict. 
Het gemeentebestum·· is ecbter bevoegd om 
eene geme(lnte in meer ::lan een stemdistrict 
te verdeelen. · 

31. In elk stemdistrict is een stembureau. 
Het hoofdstembnrean binnen bet gebied eener 
Commissie is tevens stembnreau voor bet 
stemdistrict, waarin bet gelegen is. 

32. Het stemburean bestaat nit ~en v-0or
zitter en twee andere leden, die alle door bet 
gemeentebe~tuur worden benoemd. De tweede 
en derde volzin van het eerste lid en bet 
tweede lid van artikel 14 :,;ijn op bet stembn
rean van toepassing met dien verstande, dat 
voor net woord ,,boofdstembnrean" wordt 
gelezen ,,stemburean". 

33. De stemming gescbiedt ten overstaan 
van bet stembnrean in de gen;iermte, op welker 
kie:,;erslijst de kiezer geplaatst is, en, indien de 
gemeente meer dan een stemdistrict. omvat, in 
het voor iederen kiezer op de kiezerslijst aan
gewezen sten,district: 

34. De bij do opening der zitting van bet 
st~mbnrean fnngeerende voorzittei·, leden of 
plaatsvervangende leden, die kiezers zijn, knn
nen slecbts in bet lokaal van bun stemburean 
aan de stemming deelnemen. 

35. I. Gedurende de zitting zijn steeds 
de voorzitter en twee leden in bet stembnrean 
aanwe:,;ig. 

2. Bij ontstentenis of verbindering van leden 
of plaatsvervungende leden, worden door den 
voorzitter .nit de in het lokaal aanwezige 
kiezers, een of meer leden beuoemd voor den 
tijd der ontstentenis of verbindering van ·de 
leden of plaatsvervangende leden. 

3. Van alle verwis~elingen in de samen
stelling van, bet stem bureau wordt in bet 
proces-verbaal aanteekening gebouden met 
opgave van de reden daarvan en van den tijd 
der vervanging. 

36. Nevens of op de tafel, _voor het stem
bureau staande, ligt een exemplaar van de 
Stnwadoorswet, van clit besluit en vun de 
ministerieele bescbikkingP.n, die op de ver
kiezing betrekking heb11en en een afscbrift 
of afdruk vun de kiezerslijsten. 

37. De tafel is zoodanig geplaatst, d,tt de 
kiezers de verrichtingen van h~trbnreau kunnen 
gadeslaan. 

38. 1. Nevens of op de tafel . staan een 
of meer stem bnssen ter beoordeeling van het. 
gemeentebestunr. :De stembus is gesloten met 
twee verschillende sleutels, waarvan de eene 
onder den voor:,;itter, de andere onder bet 
oudste lid van bet stemburean bernst. · 

2. Het model der bus wordt door Onzen· 
Minister vastgesteld. 

39, Bniten de rnimte, voor het pnbliek be• 
stemd, zijn in het stemlokaal eeii of meer geheel 
van elkander afgescheiden lessenaars geplaatst, 
waarvuu de toegang zicbtbaar is voor het 
stembnrean en voor het pnbliek, en waar de 
invulling van bet stembiljet in het gebeim 
geschiedt. 

40. Ve burgemeester van iedere binnen 
het gebied der Commissie gelegen gemeente · 
draagt zorg, dat stembiljetten tot een met 
twintig ten bonderd van het getal der stemge
rechtigden vermeerderd aantal, tijdig in ge
reedbeid worden gebracht en aan het stembn
reau worden toegezonden in een verzegeld 

-pak, waarop _ het aantal der zich daarin be-· 
vindende biljetten is vermeld. Geen andere 
stemhiljetten mogen bij de stemming worden 
gebruikt. 

41. 1. De stembiljetten voor elke groep 
zijn verschillend gekleurd. -

2. Op het stembiljet voor elke groep :,;ijn 
aan de eene zijde gedrnkt de lijsten van can
didaten van de groep, waarvoor de stemming 
rnoet geschieden, met vermelding van haar 
nnmmer en gerangschikt_ in de volgorde der 
nnmmers; aan de keerzijde is gesternpeld de, 
bandteekening van den bnrgemeester. 

· 3. De verdere inrichting van bet stembiljet 
wordt voorgeschreven door Onzen Minister, 
die ook de kleuren ·der biljetten voor elke 
groep aan wij st. 

42. V66r bet nnr van aanvang der stem
mir,g, alvorens iemand tot deelneming daaraan 
wordt toegeluten, opent het stemburean tijdig 
het pak met stembiljetten, telt de biljetten en 
sluit de stembns ria zich overtnigd te hebben, 
dat zij volkomen ledig is. 

43. I. Tot de _ stemming wordt niemand 
toegelaten dan zij, die volgens de kiezerslijsten 
bevoegd :,;ijn tot de kenze mede te werken en 
in het bezit zijn van de in artikel 29 vermelde 
kaart. 

2. De kiezer overbandigt aan het stembu
rean de kaart in bet vorige lid -bedoeld.· 

44. 1. De voorzitter overbandigt daarop 
aan den kiezer bet stembiljet of de stembil
jetten voor de groep of groepen, waarvoor hij 
aan de stemming deelneemt. Hij verklaart bij 
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die '<overhai1diging, op• wclke·· kiezerslijst" de 
naam· des 'kiezers voorkomt en leest overluid 

,den· n·aam van den· kiezer ,en 'het nnmmer, 
waaronder deze op d·e kiezerslijst is geplaatst, 
op. J)e · stein biljetten . zijn bij de uitreiking 
dichtgevou:wen · naar de zijde, waarop de can-
didatenlijsten zijn aangewezen. · 

2. De biljetten mogen niet vroeger en alleen 
·op deze 'wijze aan de kiezers·worden verstrekt. 

3'. De··beidc andere·leden van het stembureau 
hnuden· aanteekening van heL getal der ver-
strekte biljetten. · 

45 . . I: De idezer begeeft zich na ontvarigst 
van het stembiljet of de stembiljetten onver'
wijld naar een niet in gebruik genori1en lesse. 
naar en stemt aldaar• door met potlood zwa~t 
te maken een wit stipje, ·gepfaat'st in een stem
blokje' ·boven de candidatenlijst zijner keuze. 
Hij vouwt het biljet dicht naar de zijde, ,vaurop 

·de candidafaniijsteri zi}n aangewezen; en begeeft 
zich d11armede onmiddellijk naar het stembn-
reau." 

·2. D,; voorzitter van, het. stemb11.reau doet, 
na· zich, · zonder het stembiljet in handen te 
hemen, · overtuigd te · liebben, dat hct aan de 
buitenzijde den voorgeschreven stempel draagt, 
den .kieier het'biljet in de stembus•steken. 

46. Een der leden · vail ,het ·stemhnrea.u 
houdt,,. door· ·het · · stellen zijner paraphe naast 

·den naam ·van · deri ' kiezer op een afschrift 
of · a'fdr'uk ·van de desbetreffende kiezerslijst, 
aanteekening;· dat de kiezer aan de stemming 
heeft · deelgeriomen .. 

41. ·· Eil'n kiezer lrnn, wanneer hij zich bij 
de invnlling van· een biljet vergist heeft;. een
maal ''voor ,:elk biljet een nieuw stembiljet 
aanvrageli; -mits het eerst overhandigde. door 
hem ivordt· teruggegeven. . 

48. Wanneer blijkt, dat een kiezer licha
melijk hnlpbehoevend ·is, kan' de voorzitter-:van 
he't, stetn:bureau toestaan, dat hij zich · doet 
bijs't'aa:n. . 

49:' ·it. 'De kiezer, -'die na waarschuwing de 
bij. of' krachtens dit beslnit · gegeven voor
schriften omtrent de stemming niet opvolgt, 

. wordti ,niet tot· de· stembns toegelaten, en is 
verplicht de ·hem reeds overhandigde stein-
biljetten ·-terug te• geven.· ' · 

. . :.·2;,1 ,.De' 'kieze1,; 1·die, tot eene stembus-toege
laten, weigert een stembiljet in de bus te 
Btekert; is eveneens verplicht dit terug te geven.' 

3. ·,'De teruggegeven sternbilj~tten ,vorden 
door:het stembnrean onmiddellijk onbruikbaar 
gemaakt, 
·.: 50,. ,1:- ·,Gedurende den ·tijd, dat het,stem

. · hure::11i.,:?1ittini{ houdt, · .zijn' de ki.ezer:s . 9evoegd 

in het steinlokaal te vertoeven, voor zoover 
de orde daardcior niet wordt verstoord en. de 
voortgang de1; stemming niet wordt belernmerd. 

2. De kiezers ve'rschijnen cla:ar ongewapend, 
tenzij zij behooren tot -de gewapend.e rnacht 
of een, wapen bij zich hebben, · ciat behoort 
tot hunne ambtskleeding of bij de lrieeding, 
door hen -met vergunning van het boven hen 
gesteld openbaar gezag gedrageil., 

3. De in het stemlokaal aanwezige li:iezers 
·lmnnen, zoo do stemming niet overeeiikomstig 
dit besluit geschiedt, bezwaren inbrengeri. 
Hiervan· wordt door het stembureau in het 
proces-verbaal der stemming melding gemaakt. 

51. 1. De voorzitter van het stembnreau 
is· belast met de handhaving der cirde in het 
stemlokaal. 

2. Niet dan op· zijne \,ordering en alleen 
tot bedwang van wanorde; mag 'len.ige gewa
pcndc macht in het stemlokaal of zijne toe
gangen worden geplaats·t, De burgerlijke eh 

militaire autoriteiten zijii. gehouden .. aaii eene 
daartoe ·door. den voorzitter van het stem bu
reau gedane vo~dering te ·voldoen. 

52. 1. Bevindt het stembureau, ·dat wan
cirde : in· het • stem lokaal of zijne toegangen 
den behoorlijken voortgang der ' stemming 
onmogelijk maakt,_ dan wordt dit door den 
voorzitter verklaard. · De stemming wordt 
daarop · aanstonds geschorst en tot den. vol
genden ·dag verdaagd op het ·uur, dat door 
Onzen. Minister voor het begin der stemming 
w_as aangewezen. · 

2;' De :stembus of de stembussen worden 
onmiddellijk in tegeriwoordigheid van de in het 
stemlokaal aunwezige kiezers gesloten en ver
zegeld. 

3. Het: proces-verba.al der gehouden zitting 
wordt daarna opgemaakt en evenals de sleutels, 
de niet ·gebruikte stembiljetten·; cle 'ingelevercle 
kaarten: en de kiezerslijsten, bedoeld in artikel 
46, in afzonderlijke· verzegelde papieren geslo

·ten.· ·Van· al deze verrichtingen m:iitkt- het 
stemburean' in het proces-verbaal. Dieldin~. 

4. • De voorzitter van het stem bureau ><endt 
·onmiddellijk• op 'de· spoedigste wijze bericht 
van de schorsing der stemming aan den bur

· gemeester en aan den·voorzitter van het hoofd-. 
stem bureau,. indien het stem bureau niet tevens 
het- hoofdsteinbureau: is. 
• · 53. · 1. Onmiddel]ijk na onderteekening van 
het· .in ,het derde lid van het vorige .artikel be
doelde proces-verbaal wordt dit 1net ·de stem-

. bus of d/l,"stembussen en de verzegelde pali'ken 
door• den bu~gemeester in bewari.ng genomen, 
nadat een en ander aan hem is overgebracbt. 
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• 2.- De burgemeester levert alles op den dag, 
waarop de stemming wordt hervat, v66r den 
aanvang. der stemming opnieuw aan het stem
bureau.-in. 

3. V66r den aanvang der hervatte stemming 
worden de verzegelde pakken geopend. Bij 
die stemming mogen geen stembussen worden 
gebruikt, die bij de stemming van den vorigen 
dag zijn gebezigd. 
. 4. De hervatte stemming duurt tot het uur 

door Onzen lliinister voor de beeindiging der 
eerste stemming bepaald. 

.54. 1. Zoodra de voor de ste:nming _be
paalde tijd verstreken is, wordt dit door den 
voorzitter van het stembureau aangekondigd 
en worden alleen. de op het oogenblik dezer 
aankondiging in. het stemlokaal aanwezige 
kiezers nog _tot de stem!l)ing toegelaten. 

2. Nadat de stemming is afgcloopen, wordt 
het aantal patroon_s-kiezers en het aantal 
werklieden-kiezers, dat blijkens het aantal in
geleverde kaarten aan de verkiezing heeft 
deelgenomen, en het aantal der niet gebruik_te 
en der ternggegeven stembiljetten vo9r ~lk 
der groepen, waarop de stemming betrekking 
had, vastgesteld en aan de aanwezige kiezers 
·bekend gemaakt. 

3. Daarop worden de _gebruikte· kieze,s
lijsten door het stembureau met opgave van 
het aantal. der qaarop gestelde paraphen ge· 
waarmerkt en worden deze lijsten, de niet 
gebrnikte stembiljetten, de ternggegeven stem
biljetten en de ingeleverde _!marten in afzon
derlijk verzegelde papieren gesloten. 

§ 4. . Van het vaststellen van den iii/slag, 
dei· · stemming. 

· 55. Onmiddellijk na de in artikel 54 voor· 
geschreven bekendmaking en verzegeling wordt 
overgegaan tot stembusopening. De in eene 
bus· aanwezige stembiljetten worden :dooreen
gemengd en geteld en zoo noodig naar de klaur 
gesorteerd. 
, 56. l. De voorzitter opent de stembil• 
jetten. Hij c.eelt, na opening van elk bi)jet 
het nummer mede van de candidatenlijst, op. 
welke een stem is uitgebracht. 

2. De oudste der andere leden van het stem• 
bureau ziet het stembiljet na. Deze beide, 
leden .van het bureau houden aanteekening, 
van elke uitgebrach.te stem. 

57. 1,. Van onwaarde zijn andere stem-, 
biljetten .dan .. die; welke volgens dit besluit 
en de door Onzen. Minbter gegeven vo9r
schriften mogen worden gebruikt: · 

2. Van onwaarde .zijn. voorts 4e stembil-
jetten : 

waaroµ geen enke.le lijst is. aangegeven ; 
waarop meer dan een, ·lijst· is aangewezen ; 
waarop bijvoegingen geplaatst zijn.; 
waarop eene lijst. is aangewezen op eene 

and ere wijze, dan is voorgeschre,ven . bif ar
tikel 45, 

en de stembiljetten, die eene aanduiding , 
van rlen kiezer bevatten, : .. : · 

. of die niet voorzien · zijn- van den voorge
schreven stempel. 

3. Onder bijvoegingen worden ni.et begrepen_ 
punten, • strepen, vla\drnn, nagelirnfrukken, 
vouwen, scheuren, gaten, en vlekken, tenzij 
deze blijkbaar ·opzettelijl~, zijn aangebracht. 

4 .. Het stembureau beslist over. d~::.,v:aarde 
van het stembiljet terston_d, nadat . het biljet 
is gcopend. · 

5. De voornitter maakt de· redepen van 
ongeldigverklaring en va~ twijfel ,en de be- . 
slissing P11middellijk bekend. Indien een der 
in de zaal aanwezige kiezers djt ver\angt, 'moet 
het biljet wordcn '\'Qrtoond. Van.e<:in en ander 
geschiedt aanteekenh1g_ :in Jrnt prq_c~s,yerbaal 
der stemming: · 

58. Terstond, nadat alle stembiljetten .zijn_ 
geopenc1 en de daarop .uitgebrachtc stemmcn 
opgenomel), rnaakt de voprzitter:van het stem
bureau het getal der geldig uitgebracht(j s;tem• 
men ·bekend, dat voor elke grol)p _in he_t ge- , 
heel en dat op elk der lijsten is u_i_tg~bracht_. 

59: l. Daarop ,worden de geopencle, zoowel 
de . geldige · als _de vun on w:rnrde: vel'.klaarde 
stembiljettel), voor- elke gro.ep. afzond.erlijk, _in: 
een verzegeld papi,er gesloten. • 
· 2. Door: de in ,het iolrnal aanwezige ,kiei;e.rs 

kunnen bezwaren worden ingebrachi: . 
. 3. Vervolgens wordt aanstoncl_s , pro_ces

verbaal opgemaakt .van de gehouclen sten;iming. 
Hierin worden ook de ingebrac'.:l.te bezwaren 
vermeld. 

60. Het proces-verbaal wori!t, cloqr -alle 
lec1en · van het stem bureau geteeken/1.1 i 

61-. · Nadat alle groepen- · zijn ,afgehandelq, 
wordt het proces-verbaal met. de verzegelde 
pakken, ,in de artikelen 54 ·en 59 bedoeld, door 
het jongste lid van. -het · stem.bureau,-, .zoo cJat 
niet is het hoofdsteip.bl\reau;. onv:erw:ijlcl .. naar 
den voorzitter van het hoofdst.embnreai+ ov;er 
gebracht. Indien, .echter de stem,ming h,ter 
dan te vijf .uur des namiddags is geeigdigd,;ge
schiedt de overb,engiug naar de sec.re,tarie q~r 
gemeente, waar het stem bureau zijn:zetel heeft. 
Alsdan zorgt de burgemeester, dat .h.et proces
verbaal en de,;verzegelde pakken den volgen_clen 
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morgen v66r negen uur door ee_n ambteuaar 
der secretarie naar den voorzitter van bet. 
boofdstembureau zijn overgebracbt. 

· 62. 1. Het hoofdstemburnau boudt den 
volgenden dag des voormiddags te negen uur 
in zijn stemlokaal eene zitting tot het vast
stellen van den uitslag der stemming. 

2. Is te voorzien, dat de processen-verbaal 
alsdan nog niet alle naar bet hoofdstem
bureau kunnen zijn overgebracbt, d_an wordt 
de zitting door Onzen Commissaris in de pro
vincie bij een met redenen omkleed besluit-. 
uiterlijk tot den tweeden dag, volgende op dien 
der stemming, op een door hem te bepaleu 
uur verdaagd. De processen-verbaal en ver
zegelde pakken, die na de verdagiug der zit
ting worden overgebracbt, worden tegen ont
-vangbewijs in bewaring gesteld ter secretarie 
-der gemeente, waar bet boofdstembureau 
.zijn zetel beeft. De burgemeester zorgt, dat 
.zij den volgenden dag bij den aanvang der 
.zitting van bet boofdstembureau door ecn 
ambtonaar ter secretarie aan den voorzitter van 
dat bureau overhandigd zijn. 

63. Op de zitting, in bet vorig artikel be
_doeld, wor.dt bet" totaal aantal geldige stem men, 
dat uitgebracht is op de lijsten van elke groep, 
vastgesteld. Tevens word~ bet totaal aantal 

_der gestemd bebbende personen vastgesteld, 
bet totaal aantal der voor iedere groep uit
gebracbte stemmen en bet totaal aantal d!lr 
van onwaarde verklaarde stembiljetten. J)e 
voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten 
bekend aan de in bet lokaal aanwezige kiezers; 
deze kunnen bezwaren inbreng~n, die in het 
pfoces-verbaal der zitting worden opgenomen . 

64. 1. Het hoofdstembureau kan, hetzij 
ambtshalve, hetzij naar aanleiding van een met 
opgave van redenen gedaan verzoek van een 
of meer kiezers, ten aanzien van een. or meer 
groepen een nieuwe opneming der stembiljetten, 
zoowel uit alle, als uit een of meer stemdis
stricten bevelen. 

2. Het neernt daartoe een met redenen 
omkleed besluit. Het guat alsdan onmiddellijk 
tot deze opneming over. Het is bevoegd 
daartoe de verzegelde pakketten te openen on 
den inhoud te vergelijken met de processen
verbaal der stembureau's. 

3. Bij de opneming worden de voorscbriften 
gevolgd der artikelen . 56-60. 

. 65. N adat artikel 63 en, zoo noodig, 
artikel 64 is toegepast, wordt, overeenkomstig 
het bepaalde in- artikel. 66, ten .aanzien van 
elke groep vastgesteld aan welke lijsten plaatsen 
1iloeten worden toegowezen en boeveel plaatsen 

mm de in aanmerking komende lijsten moeten 
worden toegewezen. 

66. 1.- Het op iedere lijst eener groep 
uitgebracbte aantal geldige stemmen - in de 
volgende artikelen stemcijfer genoernd - wordt 
acbtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4, enz. 
en van de verkregen quotienten worden de 
grootste gerangschikt tot een a·antal, gelijk 
aan dat der te vervullen plaatsen. Met de 
deeling wordt doorgegaan, totdat eene verdere 
deeling geen _enkel quotient -zou geven, dat 
grooter i_s, dan een der volgens den vorigen 
volzin gerangschikte quotienten. 

2. Het kleinste aldus gerangscbikt quotient 
wordt in dit besluit kiesdeeler genoemd. 

67. 1. Even zoovele malen als de ldes
deeler is begrPpen in bet stemcijfer eener lijst, 
wordt aan die lijst een der te vervullen plaatsen 
toegekend. 

2 Is de som van de nitkomsten, die zijn 
verkregen door deeling van den kiesdeeler in 
hot stemcijfer van ieder der lijsten, grooter dan 
bet aant-tl der te vervullen plaatsen, dan wordt 
aan de door het lot aan te wijzen lijst of lijsten, 
in wier stemcijfer de kiesdeeler zonder over-~ 
scbot opgaat, eene plaats minder toegekend. 

68. 1. Nadat ten aanzien van eene groep, 
bet aantirl te vervullen plaatsen, overeen
komstig de artikelen 66 en 67, voor de ver
schillende lijsten is bepaald, wordt- van de in 
aanmerking komende lijsten gekozen verklaard 
bet aantal daarop genoemde candidaten, gelijk 
aan het aan tal der aan de lijst toe te kennen 
plaatsen, beginnende met den eerst op de lijst 
gep!natste en zoo vervolg_ens. Is een candidaat 
inmiddels overleden, dan wordt bij als niet 
meer op de candidatenlijst vermeld beschouwd. 

2. Een candidaat, die op meer dan een lijst 
gekozen zou kunnen worden verklaard, wordt 
gekozen verklaard op de lijst, - waaraan bij 
blijkons de verklaring, in bet vierde lid van 
artikel 15 becloeld, de voorkeur heeft gege·ven 
en in de door hem aangewezen volgorde. Zijn 
naarn wordt alsdan van de overige lijsten ge
schrapt. 

69. • Indien tengevolge van de toepassing 
der voorafgaande bepalingen aan eene lijst een 
of meer plaatsen zouden moeten worden toe
gekend lioven het aantal barer candidaten, 
wqrden de overblijvende plaats of pluatsen aan 
een of meer der ander" lijsten toegekend, door 
voortzetting van de rangschikking der quotien
ten, die van de stemcijfers der andere lijsten 
zijn verkregen bij de toepassing van artikel. 66, 
zoo noodig naar voortgezette deeling van de 
sterncijfers dier lijsten door :l, 3, 4, enz. Ieder 

I 
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volgend quotient geeft aan de liJst, uit welkh 
stemcijfer bet is verkregen, aanspraak op een 
<ler nog toe te kennen plaatsen. Indien twee 
-0f meer van de quotienten, die aan eene li.ist 
<leze aanspraak zouden geven, gelijk zijn, wordt 
door bet lot beslist aan welke dezer lijsten eene 
plaats wordt toegekend. 

70. • De uitslag, in.de artikelen 67, 68 en 
·69 bedoeld, wordt aan de in bet lokaal aan
wezige kiez,ers bekend gemaakt: Deze kunnen 
daartegen bezwaren inbrengen; die in het.pro
.ces-verbaal worden opgei:J.oinen. 

71. Van de in ·de artikelen 63-70 genoem
de werkzaamheden wordt'proces-verbaal op
.gemaakt, hetwelk door de leden van bet hoofd
stembureau onderteekend wordt. 

.72. l. De voorzitter van bet hoofdstem
bureau zendt terstond een afschrift van bet 
in artikel 71 bedoelde proces-verbaal aan de 
burgemeesters der in bet gebied der Oommis
missie gelegen gemeenten, die dit afschrift ter 
secretarie hunner gemeente voor een ieder ter 
inzage doen neerleggen. 

2. De burgemeester _ger gemeent~. waar 
bet · hoofdstem bureau is gevestigd, doet tevens 
bet proces,verbaal hekend maken door middel 
-van een of meer der plaatselijke nieuwsbladen 
-van zijne gemeente. 

3. Elk der benoemden ontvangt van den 
voorzitter een uittreksel uit bet proces-verbaal, 
-voorzoover dit betreft de lijsten en de benoem
<len van de groep, waartoe hij behoort. Dit 
uittreksel strekt hem tot geloofsbrief. 

73. Zoodra de uitslag der stemming is vast
gesteld, wordt' bet daarvan opgemaakte proces
verbaal, met de processen-verbaal der stem
bureahx en de overeenkomstig de artikelen 
54 en 59 verzegelde pakken ingezonden aan 
den burgemeester der gemeente, waar bet 
hoofdstembureau zijn zetel heeft. De burge
meester bewaart deze stukken gedurende den 
tijd, welken de benoemden zittiug hebben, en 
doet ze daarna vernietigen. 

74. De vorm en de inrichting der ingevolge 
deze paragraaf op te maken processen,verbaal 
warden vastgesteld door Onzen Minister, 

~· 5. Van ket onderzoek der geloofsb1·ieve1i. 

75. De benoemde legt binnen dertig dagen 
na de· dagteekening van den geloofsbrief aan 
burgemeester: en wethouders der gemeente, 
waar de zetel der Commissie gevestigd is, 
zijn gllloofsbrief over en een hem betreffend 
uittreksel uit de geboorteregisters of, bij gemis 
daarvan, een akte van bekendheid, waaruit 
tijd en plaats zijner g1:boorle blijken, zoomede 

een door den burgemeester zijner woonplaats 
afgegeven ·bewijs vari Nederlanderschap. 

76. 1. Bij gebreke van tijdige inzending 
der in artikel 75 bedoelde stukken wordt de 
benoemde geacht zijne benoeming niet te heb
ben aangenomen. 

:J. Het gemeentebestuur geeft · van de niet 
tijdige inzending, zoomede van een ingekomen 
weigering om de benoeming aan te. nemen of 
van het inmiddels overlijden van den benoemde 
onvcrwijld kennis aan den voorzitter van het 
hoofdstembureau . 

77. 1. Binnen drie dageu na de dagteeke
nmg van de in . bet vorige artikel · bedoelde 
kennisgeving wordt door het hoofdstembureau, 
op een door den voorzittcr te bepalen dag en 
uur eene zitting gehouden om vast te stellen 
wie benoemd zal worden verklaard in plaats 
van hem, die zijn geloofsbrief niet tijdig in
zond of weigerde de benoemin~ aan te nemen 
of overleden is. Benoemd verklaard· wordt 
alsdan hij, die op ·de candidatenlijst, waarop 
de in den vorigen volzin bedoelde voorkwam, 
onmiddellijk volgt op den op die lijst het'laatst 
benoemd verklaarde. Met de namen van can
didaten, die inmiddels overleden zijn of ver
klaard hebben niet meer voor eene benoe
ming in aanmerking te willen komen, wordt 
geen rekening gehouden. Is de desbe.tref
fende lijst uitgeput, dan wordt artikel 6\l toe
gepast. 

2. De artikelen 50 en 51 zijn op· deze zit
ting van toepassing. 

3. Van de beslissing van het hocifdstem
bureau wordt onverwijld proces-verbaal opge• 
ma,;kt. Het eerste en tweede lid van artikel 
72 en artikel 74 zijn van toepassing. Mede 
wordt een afschrift toegezonden aan den be• 
noemde, hetwelk hem tot geloofsbrief strekt. 

4. Ten aanzien van den krachtens hot eerste 
lid door het hoofdstembureau benoemde ~ijn 
de artikelen 75 en 76 van toepassing, <loch de. 
termijn, waar!Jinnen de geloofsbrief.·en de ver
dere stukken moeten zijn overge.legd, bedriiagt 
alsdan veertien dagen. 

5. Dit artikel worclt opnieuw toegepast, wan
neer bet gemeentebestuur aan den voorzitte·r 
van bet hoofdstembureau eene kenuisgeving 
heeft gedaan, als bedoeld in het tweecle lid 
van artikel 76. 

78. 1. Het bestuur dcr gemeente, wuar de 
zctel der Commissie is gevestigd, onderzoekt 
de gel~fsbrieven der nieuwbenoemde leden en 
beslist over de toelating. 

2. Het zendt onmiddellijk eene gedaglee
J,rnnde · kennisgeving van zijne beslissin.g aari · 
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den benoemde, aan den Voorzitter en aan den [ wijzing van hem, die met inachtnerning van 
secretaris der Oommissie. , · ' den tweeden, derden en vierden vol~ili van. 
: 79. Het onderzoek·der geloofsbrieven strekt het eerste lid van artikel 77 in plaats van .den· 

zich niet uit tot de geldigheid van de candi- niet-toegelatene benoemd verklaard zal wordeti .. 
datenlijsten en de h:rndhaving van de daarop Het tweede, derde, vierde en vijfde lid van. 
geplaatste person en, zooals die.lijsten krachtens artikel 77 zijn van t~epassing. 
artikel 26 zijn openbaar gemaakt. 

80. • 1. De. benoemde kan. tegen eene be
slissing- van het gemeentebestuur tot niet toe
lating• en elk lid der Oommissie kan tegen eene 
beslissing tot-toelating binnen. acht dagen na 
de dagteekening van de aan het slot van nrtikel 
78 bedoelde kennisgeving. bezwaren inbrengen 
bij Gecleputeerde Staten van · de provincie, 
binnen welke de ·gemeente gelegen is, waar 
de ·zetel der Oommissie is gevestigd. 

. 2. Wanneer de bezwaren zijn ingebracht 
door een lid ·der Oommissie, geven Gedepu
teeide Staten claarvan onverwijld kennis aan 
den benoemde. onder toezending van een af
schrift · van -het bezwaarschrift en stellen zij 
hem in de gelegenheid om op een door hen 
te bepalen dag, mondeling of schriftelijk zijn 
opmerkingen over het bezwaarschrift te doen 
kennen. 

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier 
weken• na de dagteekening van de in artikel 78 
bedoelde kennisgeving. 
- 81. Gedeputeerde. 'Staten zenden onmiddel

lijk eerie gedagteekende kennisgevingvan hunne 
beslissing uan den benoemde en, zoo de be• 
zwaren door een lid der Oommissie zijn inge
bracht, aan dit lid. 

82. -i. -Binnen vier dagen na de dagtee
kening der in artikel 81 bedoelde kennisgeving 
kan _hij, die overeenkonistig artikel 80 bezwaren 
inbracht; van een voor hem ongunstige be-· 
slissing van Gedeputeerde Staten in beroep 
komen bij · Ons. 

2. Wanneer het beroep is inge8teld door een 
lid de'r Oommissie geeft Unze Minister daarvari 
zoo spoedig mogelijk kennis aan den benoemde. 

83. 'Onze beslissing wordt zoo spoedig mo
gelijk medegedeeld aan Gedeputeerde Staten, 
den benoemde en, zoo een lid der Oommissie 
bij de behandeling der zaak door Gedepnteerde 
Staten partij is geweest, ook aan dit lid. 

84. -Alie beslissingen krachtens de artikelen 
78~82 genomen, worden tevens. mectegedeeld 
aan den voorzitter der Oommissie. .Eveneens 
wordt hem kennis gegeven van de intrekking 
vari een ingesteld beroep .. 

85. Is eene beslissing tot niet toelating 
onherroepelijk gcworden, dan belegt de voor
zitter 'van bet hoofdstembureau zoo 0 spoedig 
mogelijk eene· zitti~g van .dit bureau ter aan-

§ 6. Van de leden en de plaatsvervm.1-gende 
'/eden der Commissie. 

86. De leden en de plaatsven'ang@de 
leden eener Oornmissie, · die niet krach tens hei 
tiende lid van artikel 19 der Stuwadoorswet. 
door Ons zijn benoemd, treden itf drie jaren 
na den dag, waarop de Oommissie voor het 
eerst is bijeengekomen en vervolgens telkens-. 
om de drie jaren . 

87. De voorzitter en de plaatsvervangende 
voorzittcr blijvc9 in gevai' vari aftreding hunne 
betrekking waarnemen, totdat hurfne opvolgers-. 
hnnne betrekking hebben aanvaard. 

88. Leden en plaatsvervangende leden. 
kunnen niet zijn minderjarigen en evenmin · 
zij, die: 

. 1°. den staat van ~Bderlander niet bezitten·; 
2°. bij onherroepelijk · geworden rechterlijkei 

uitspraal( van het kiesrecht en de vei-kiesbaar-· 
heid of van het recht tot nitoefening·van eenig. 
beroep zijn ontzet ; 

30_ krachtens onherroepelijk geviorden_ rech
terlijke uitspraak geheel of gedeelielijk de be-. 
schikking of het beheer over hunns goederen. 
hebben verloren ; 

40_ krachtens onherroepelijk geworden' rechc 
terlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van ten 
minste zes maanden zijn veroordeeld en krach-, 
tens die uitspraak van de vrijheid zijn beroofd.: 

89. De leden en plaatsvervangende leden' 
lmnnen te alien tijde hun ontslag. nemen. Zi.i 
zenden het in bij den voorzitter . 
. , 90. Ontbrekende leden worden: vervnngeni 

door de plaatsvervangende. leden, daartoe aan-: 
gewezen do01' den krachtens artikel 105 vast~, 
gestelden rooster. 

91. 1. Indien tengevolge van het ontbreken 
van leden en het niet beschikbaar zijn van. 
een genciegzaam aantal plaatsvervangende lee 
den, de Oommissie hare bevoegdheid om. te 
beraad;lagen en te besluiteri 'veribr'eh 'heeft of 
dreigt te verliezen, kan door Ons hetzij voor 
alle, hetzij voor .enkele gr_oepen, een 'nienwe. 
verkiezing worden uitgeschreven·. 

2. Is het aantal voor- eene groep.nieuw ge,,. 
kozenen grooter dan het aantal der tot die 
groep behoorende in functie zijnde personeh. 
dan verliezen de fungeerende personen van. 
die groep ,hnnne betrek1dng, _z_oodra•.clfl besli~--
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singen betreffende de toelating ten aanzien 
v.an alle gekozenen onherroepel!jk is geworden. 
De nieuw benoemden aanvaarden .hunne.: be
trekking op dat tijdstip. Is het aantal voor 
een groep· nieuw' gekbzenen ecbter niet grooter 

. da~ bet· a·a~tal der tot die groep behoorende 
in functie• ;-zijnde person en,. dan wordt de :vei'
kiezing voor. die groep als nietig .bescbouwd .. 
De voprzitter van. bet boofdstembureau geeft 
biervan ten spoedigste kennis aan Onzen Mi-
nister. , . 

:; 3. Betrof de verkiezing-.alle groepen; dan 
treden de benoemden .af drie jaren na.den dag, 
waarop zij voo.t be.t eerst zijn bije_engekomen. 
Artikel ·93 .is d-an: .van, toepassing. Betrof de 
verkiezing niet. alle . groepen, dan treden de 
benoemden .af op bet tijdstip, waarop de bij 
de voorl(iatste v.erkiezing benoiimden zouden 
zijn afgetreden. · 

92. Het tijdstip, waarop de leden eener 
Commi1'sie periodiek moeten aftreden, wordt 
door baren voqrzitter ten minste zes maanden. 
tevoren medegedeeld aan Onzen Minister. 

§ 7. Van de vergaderingen._ 

. • 93. 1. , Zoodra de beslissing tot toelating 
van tenminste de -belft der patroons-leden en 
de helft. der werkliedcn-leden. eener Commissie 
onberroepelijk is geworden, roept_ de .voo~zit
ter de leden tot eene vm,gadering op. 

2. Ecn , lid of een . plaatsver.vangenq. lid 
neemt geeu zitting, zoolang .de beslissing·om-, 
tr_ent _,zijne toelating. niet ouherroepelijk is ge
wordcn. , , : , 
, 3. · Iedere Commissie vergadert tep111inste 

vier maal in het jaar en voorts .·zoo dikwijls. 
als het door den. voorzitter. noodig geoo1'deeld 
wordt, of hetiij -do.or ten minste. de belft der 
overige leden-, hetzij door twee leden vaµ het 
bestunr scbriftelijk met opgaaf van· redenen 
wordt verlangd. 

J. Ingeval ; de voorzitter tot .het beleggen 
van, eene . ;vergadering , der Qommissie op de 
wijze,. i'n_ . ,het yoprg-aande ·)id ... omscbreven, 
wordt uitgenoodigd-, belegt hij;die, vergadering 
. uiterlijk binnen veertien dagen, nadat. de .uit
noodiging te zijner kennis. is gekomen. 

94. 1. ;I)e voorzitter bepaalt den datum 
en ·het uur· der. vergaderingen. -De secrotaris 
zorgt, dat, -spoedeischende gevallen uitgezon •. 
derd, de le,den de optoepingsbriefj11s ten minste 
tweemaal, vier, en twintig uren ,tevoren ont
vangen. · :qe vootzitter is bevoegd .te bepalen, 
dat ook een of meer plaatsverval)gende led e11. 
ter vergadedng zullen· worden opgeroepen. 

2. De oproepingsbriefjes vermelden :de ter. 

vergadering .te: bebandelen onderwerpen .. _In, 
bijzondere gevallen kan de Oommissie· besluiten 
een op bet oproepingsbriefje niet vermeld-on
derwerp in behandeling te nemeu. , . i 

3. Een oproepingsbriefje wordt,mede tijdig 
toegezonden aan het districtsboofd .en de amba 
tenaren, . door. Onzen Minister kracbtens bet 
achtste lid van artikel 19 der Stuwadoorswet
aangewezen, tenzij de Commissie besloten beeft 
bniten hunne tegenwoorcligbeid te :ve.rgaderen.·_ 

. 95. De vergaderingen zijn niet :openbaar;·.: 
tenzij de Commissie ten nanzien .;va!l eene ibe0 • 

paalde vergadering tot het tegendeel, bes! nit-.:. 
96. De Commissie kan omtrent·be.t. in een 

niet open bare vergadering beband.elde·aa11 allen ,· 
die daarbij tegenwoordig waten; geheimhouding 
opleggen. Deze wordt in acbt genomen, tot-. 
dat de Oommissie haar opheft. : ; 

97 .. 1. De Commissie . stelt een, reglement,. 
van orde voor hare vergaderingen vast, waar, · 
van. afscbrift worclt toegezonden ·a.;1n Qnzcn 
Minister. 

2. Bepalingen in bet reglement, .welke:naar. 
· bet oordecl van Onzen Minister, in. strijd · _zijn · 
met eenige wettelijke· bepaling, worden oi) nit
noodiging van dezen door· de Commissle ge- . 
schrapt en, ingeval de Commissie:de. s~hrap~
ping mocht nalaten, geacht niet_ in-hei·,regle,· 
ment te zijn opgenomen. 

98. De Commissie mag beboudens. het be· 
paalde _in artikel 99 niet beraadslagen of be
sluiten, zoo niet ten mimte de ·be!ft det p[\trbons-· 
leden en de helft der werklieden-leden,.waaruit· 
· zij beboort te bestaan, of h unne ·plaatsvervan
gers tegenwoordig is. . 

99. · 1. Wanneer- bet ingevolge artikel 9S: 
vereischte aantal le.den ·of plaatsven·angende: 
leden niet is opgekome11, wordt door- den voor,_
zittcr eene nieuwe vergadering belegd. 

2. Wanneer ook dan bet vereiscbt'e aantal 
niet is. opgekom,en, beraadslagen .en ·besluiten:. 
de aanwezige leden of plaatsvervangende ledert
doch .over geen and1Jre dan de in de oproepings,· 
briefjes voor de eerste verg-adei'ing. vermeldB'
onderwerpen . 

100. 1. .Aan ellse stemming .in eene ver
gadering wordt, bebalve door clen.:Yoorzitter, 
alleen deelgenomen. door een even getaUeden,: 
waarvan de helft behoort tot de patroons-ledeli· 
.en de andere helft tot de werklieden,J.eden. 

2. Is bet aantal patroons-lederr niet. gelijk. 
aan bet aantal werklieden-Jeclen, dan bebben 
aan de talrijkste zijde zoov_ele leden, als het, 
verschil bedraagt, aanvangende met den jongste 
in jaren, a:lleen eene raadgevende. stem. :·, _,., 

3. Ter vergadering aanwezige :-plaatsv.er-, 

- I 
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:vangende leden, die niet de plaats van afwe
zigen vervullen, hebben alleen eene raadgevende 
. stem. 

101. Bij stemminge~ over personen be
noemt de voorzitter twee leden tot stemop
nemers ; overigens geschieden deze stemmin
gen o,~reenkomstig het bepaalde in de artikelen 
77 en 79 tot Pn met 83 der provinciale wet. 

102. l. Alle besluiten over zaken worden 
bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen genomen. De stemming geschjedt 
bij hoofdelijke oproeping, wanneer een der le
den dit verlangt, en alsdan mondeling. 

2. Bij _staking van stPmmen heeft de voor
zitter eene beslissende stem. 

3. Stemmen in blanco is niet geoorloofd. 
Indien niettemin op het· aannemen van een 
voorstel een in blanco nitgebrachte stem van 
invloed is geweest, wordt het voorstel geacht 
niet te zijn aangenomen. 

103. Wanneer door de Commissie advies 
moet worden uitgebracht is de minderheid be• 
voegd in een afzonderlijk ad vies van haar ge
voelen te doen blijken. 

104. Indien een lid verhinderd is ter ver
gadering te verscbijnen, geeft hij daarvan ·zoo 
spoedig mogelijk kennis aan den secretaris, die 
alsdan onverwijld ter vergadering oproept hem, 
die overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 
als plaatsvervanger is aangewezen. 

105. De Commissie stelt een rooster vast, 
aanwijzende, in welke orde de leden door plaats
vervangende leden vervangen worden. 

106. 1. De leden der Commissie en de 
plaatsvervangende leden, die ingevolge eene 
tot hen gericbte oproeping eene vergadering 
hebben bijgewoond, bebben recht op vergoeding 
van reiskosten voor reizen, gedaan binnen bet 
gebied der Commissie tot bet bijwonen van 
vergaderingen, die volgens de voorschriften van 
dit besluit zijn gebouden. Zij bebben boven
dien reeht op eene sehadeloosstelling voor het 
bijwonen dier vergaderingen. D,eze vergoe
dingen van reiskosten en schadeloosstellingen 
komen ten laste van 's Rijks kas en worden 
door Onzen Minister nader geregeld. 

2. Vergoeding van reiskosten en schade 
loosstellingen voor bet bijwonen der verga
deringen .wordt niet to.egekend, .wanneer de 
vergaderii:ig op·· een Zondag of· een algemeen 
erkenden Cbristelijken feestdag gehouden is. 

107. Op. aanvraag van het bestnur der 
Commissie wordt door het bestuur der ge
.meente, waar de zetel der Commissie gevestigd 
is, voor de vergaderingen van de Cummissie, 
van baar bestuur en van bijzondere commis-

sien, bedoeld in het tweede lid van artikel 109 
geschikte lokalen, zoo noodig ve rwarmd en 
verlicbt, kosteloos, beschikbaar gesteld . 

§ 8. Van het fie,qfuur der Oommissie, van 
oijzondere commissiiin en van den· secrela;·is. 

108. 1, De patroons-leden der Commissie 
wijzen een -patroons-lid, de werklieden-leden een 
werklieden lid aan om met den voorzitter te 
zamen het bestuur te vorrnen. Op de daartoe 
te houden stemrningen is het bepaalde in ar
tikel 100, eerste en tweede lid, van dit_besluit 
en artikel 82 der provinciale wet niet van toe. 
passing. Zulk eene stemming is nietig, indien 
het getal behoorlijk ingevulde stembriefjes 
niet grooter is dan de helft van dat der pa
iroons-leden of der werklieden·leden. 

2. In de vervulling van tusschentijds open
vallende plaatsen in het bestuur wordt zoo 
spoedig mogelijk voorzien. 

3. Het bestuur vergadert, zoo dikwijls het' 
door den voorzitter noodig wordt geoordeeld 
of door een der leden, met opgaaf van redenen 
schriftelijk wordt verlangd. 

4. Ingemi qe voorzitter tot het beleggen 
eener vergadering van het bestuur op de wijze, 
in het voorgaande lid omschreven, is uit
genoodigd, belegt hij de vergadering uiterlijk 
binnen acbt dagen, nadat de uitnoodiging te 
zijner kennis is gekomen. 

109. 1. Het bestuur is belast met de 
voorbereiding van de vergaderingen der Corn
missie, met het ontwerpen der door de Com
missie uit. te brengen adviezen en van de 
voorstellen, die het wenschelijk acht, dat vera 
der aau de Comrnissie worden gedaan. 

2. De voorzitter kan de voorbereiding van 
eene vergadering ten aanzien van bepaalde 
onderwerpen ook opdragen aan een bijzondere 
commissie uit de leden. 

110. Ten aanzien van de vergaderingen 
van het bestuur en van eene bijzondere eom
missie uit de leden is artikel 106 van toepassing. 

111. 1. De Commissie, haar bestuur, de 
voorzitter en, zoo noodig, eene bijzondere 
commissie warden in hunne werkzaamheden 
bijgestaan door een secretaris. De secretaris 
wordt door de Oommissie benoemd. De voor
zitter dient daartoe bij de Cominissie een aan
beveling van twee personen in. De secretaris 
treedt af tegelijk met de Commissie, die hem 
benoemde, maar blijft zijne werkzaambeden 
waarnemen, totdat zijn opvolger zijue betrek
king heeft aanvaard. 

2. Bui ten de leden benoemd, heeft .de se
cretaris eene raadgevende stem. 
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3. De secretaris kan door de Uommissie 
worden geschorst en ontslagen. In geval .'van 
-0ntslag wordt zijn opvolger· zoo spoedig ·mo-
gelijk benoemd. · 

4. De secretaris geniet een door O~zen 
Minister te bepalen toelage voor bureelkosten. 
Hem kan door Onzen Minister_ een belooning 
voor zijne werlrnaamheden worden toegekend. 

5. Bij ontstentenis of verhindering van den 
secretaris worden zijne werkzaamhedeu waar• 
geuomen door een lid, daartoe door den voor
zitter aan te wijzen. 

112. De secretaris is belast met het uit
betalen van de reis- en verblijfkosten en de 
presentie-gelden aan de leden. Hij ontvangt 
daartoe van Onzen Minister gelden ter goede 
rekening. Omtrent de wijze van uitbetaling, 
het beheer en de verantwoording dezer gelden 
worden door Onzen Minister voorschriften 
gegeven. 

_ § 9. Slotbepalingen. 

113. De Commissie brengt in Maart van 
elk jaar een verslag van hare werlrnaamheden 
in het onmiddellijk voorafgaande kalenclerjaar 
aan Onzen Minister nit. 

114. Wanneer de in dit besluit bepaalde 
verrichtingen op een Zondag of algemeen er
kenclen Christelijken feestdag mochten vallen 
of de daarin gestelde termijnen op een Zondag 
-0f algemeen erkenden Christelijken feestdtig 
mochten afloopen, treedt de eerstvolgende,dag, 
geen Zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestclag- zijnde, daarvoor in de plaats. 

115. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt de Hoek van Holland als eene afzonder
lijke gemeente beschouwd. Waar in dit besluit 
aan het gemeentebestuur eene taak wordt op
gedragen, wordt deze teh aanzien van den 
Hoek van Holland verricht door het gemeen
tebestuur van Rotterdam. 

116. Wanneer eene Commissie wordt in
gesteld, kan door Ons het jaar worden: aan
gewezen, waarin voor het eerst de lijsten van 
kiesgerechtigden zullen worden vastgesteld 
en tevens worden bepaald, dat voor de in de 
artikelen 2, 3, 4, 6, 8 en 9 genoemde dagen 
of maanden in de plaats treden de door Ons 
aan te wijzen dagen of maanden. 

117. Dit besluit kan worden .aangehaald 
onderden titel van Reglement voor de Commis
sien voo1· den havenarbeid. 

118. Dit besluit treedt in working met 
ingang van 1 November l9lfl. 

Onze Minister van l,andbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoermg van dit 

besluit, dat· in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den September 1916.· 

WILHELMINA. 

De Min. van J',nndbouw, Nijverheid en Handel, 
PosTHU!l1A. 

(Uitge_q. 11 Sept. 1916.) 

5 Se.pfember 1916. BESLUIT, tot vaste.telling 
van een algemeenen maatregel van bestuur: 
betreff1nde het register van stuwadoors
ondernemingen en de uitreiking van ar
beidsk11arten. S.- 436. 

WrJ WILHEL:\UNA, ENZ. 

Op de . voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van 28 
September 1915, n°. 1786, en van 10 Juni 1916, 
n°. · l0i:dv1, afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 3, 8 en 30 der Stuwa
doorswet (wet van 16 October 1914, Bfaatsblad 
n°. 486); 

Den Raad van State gehoord. (adviezen van 
14 December 1915, no. 48 en 25 Juli 1916, n°. 
47); 

Gezien het nader rapport van Onzen v-oor
noemden Minister van 2 September 1916; n°. 
1973, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende voorschriften ta geven : 

HOOFDSTUK 1. 
Van ),et re_qisfer ·van stuwadoo,·sondernemingen. 

Art. 1. 1. Ten kantore van elk districts-· 
hoofd, bedoeld in het tweede lid van artikel 17 
der Stuwadoorswet, bevindt zich een register 
van stuwadoorsondernemir).gen, waarin over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid, 
onder c, van artikel 3 der Stuwadoorswet en 
met inachtneming van de volgende bepalingen, 
stuwadoorsondernemingen worden ingeschre- · 
ven, die binnen het district ·haar bedrijf: uit
oefenen. 
- 2. Het model van het registe·r worclt door 
Onzen Minister vastgesteld. 

2. 1. Het· verzoek tot inschrijving van 
eene stuwadoorsonderneming wordt schriftelijk 
gericht .tot het hoofd van het district, waar
binnen de onderneming h:i.ar bedrijf uitoefent 
en indien zij haar bedrijf in meer dan een 
district uitoefent tot· de hoofden van alle 
districten, waarbinnen de uitoefening van het 
bedrijf geschiedt. Het districtshoo(d beslist 
ove~ de insch rij ving. 

2. Het verzoek moet zijn gedagteekend en 
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door . ten minste · een hoofd of bestuurder on-· 
derteekend en moet voorts vermelden : 

et. den naam der stnwadoorsonderneming, 
indien zij een anderen naam draagt dan hare 
hoofden -of bestnurders ; 

,b. de . gemeente, waar zij gevestigd is of 
kan't~or \hondt; . ' ' . 

c. de gemeente of gemeenten, waar :dj haar 
bed'rijf U:i toefen t ; 

d. de namen, voornamen, geboortedatums, 
g~boorte- en woonplaatsen van ;hare hoofden · 
of:bestu't1rders ; 

e. eene verklaring, dat de oni\erneming 
voldoet I aan het bepaalde • onder letter a en b 
van het eerste lid van artikel 3 der Stuwadoors
wet. 

3. Het. districtshoofd is bevoegd o m,. al
vorens .tot de nschrijving over te gaan, de 
ovii'rlegging, te vorderen · van bewijsstukken, 
die hij noodig oordeelt ten einde te kunne.n 
beoordeelen, of de onderneming voldoet aan 
het bepaalde onder letter -a en b van het eerste 
lid van artikel 3 der Stuwadoorswet. 

. 4. Indien het districtshoofd tot inschrijving 
besll,iit, geeft · hij daarvan onmid_dellijk kennis 
aan den onderteekenaar van het verzoek, _of, 
indien het · door meer dan een pJ'lrsoon WHS 
onderteeli;end, aan den. eersten onderteekenaar. 

5. Indien het"diRtrictshoofd de inschrijving. 
weigert, zendt hij daarvan onmiddellijk een 
gedagteekende en met redenen omkleede mede
deeling aan den onderteekenaar van het ver
zoek, of, indiell' het do'or nwer dan een persoon 
was onderteekend, aan tfon eersten ondertee
kenaar. 

. ;6.: 1.: .Zoodra het districtshoofd heeft ver
no,n()n, 1 dat, d.e kantonrechter op. een tegen 
zijne weigering van de inschrijving ingesteld 
beroep ,de inschrijving heeft bevolen, gaat hij 
tot de jnschrijying. over overeenkomstig de 
b,eslissing van den kantonrechter, antler .aan
teekeping ;van die beslissing in .het register. 
Hi}: zendt .van deze inschrijving .onmiddellijk 
eene gedagteekende mededeeling aan hem, die 
het . beroep bij den kantonreehter. heeft. inge
steld. 

2. Indien de Hoage Raad de beslissing van 
den kal)tonrecbter bevestigt, geschiedt · daar
van eveneens aanteekening in het register. 
Wordt tengevolge van vernietiging van de 
beslissing. van den irnntonrechter door den 
Hoogen Raad de weigering .tot inschrijvi.ng 
beviis.tigd, dan wordt de ingevolge bet voor
gaande lid. gedane inschrijving doorgehaa]d· 
antler aanteekening van . het arrest van .. den 
Hoogen Raad.· 

3. · Wanneer de Hoage Raad he_t geding n~ai.· 
den kantonrechter heeft verwezen, handelt he.t 
districtshoofd ten aanzien van de beslissing 
van den kantonrechter in het verwijzingsge
ding op . _gelijke wijze als in bet voorgaaride 
lid ten aanzien nn bet arrest van den Hoogen 
Raad is voorgeschreven. 

7. Indien Onze Minister ten_ aanzien van 
eene ingesehreven stuwadoorsonderneming vrij
stelling heeft verleend van den eisch, · dat de 
hoofclen of bestunrclers niet in. eene andere 
onclerneming werkzaam mogen zijn, tenzij als 
hoofden of bestunrders, geschiedt. _da11-rvan 
aanteekening in bet register. 

8 1. Over de sehrapping eener stuwadoors
ondernen.1ing nit bet register beslist bet 
distrietshoofd. 

:l. Van _eene beslissing tot schrapping zendt 
het districtshoofd eene gedagteekende en met 
redenen omkleede medecleeling aan_ bet lrnntoor 
der onderneming en Han hen, die in bet regis
ter als hoofd of bestuurder der onderneming 
zijn vermelcl, of, zoo deze overleden zijn en 
bet bedrijE cler onderneming door anderen 
wordt voortgezet, aan hem, die geacht kan 
warden beheerder van het voortgezette bedrijf 
te zijn. . .. 

3. Wanneer de beslissing tot s,1hrappjng 
wordt genomen op grand, dat de stuwadoors
onderneming opgehouden heeft te. bestaan, 
zendt het distrietshoofd eene gedagteekencle 
en met redenen omklee:'Ie mededeeling aan hen, 
die in bet register als hoofd _of bestnurder der 
onderneming zijn vermeld en doet deze mede
deeling tevens terstoncl in een of. meer der 
plaatselijke' nieuwsbladen bekend rn,aken . 

4. Indien tegen ~e schrapping beroep is 
ingesteld, houdt bet distrietshoof~ in het re
gister aanteekening van de rechterlijke beslissin
gen naar aanleiding van het beroep genomen. 

9. Telkens wanneer: 
a. eene stnwadoorsonderneming '·. gevestigd 

w.ordt in een andere gemeente ; 
b. een kantoor eener stuwadoorsonderneming 

wordt verplaatst naar een andere geineente; 
~- eene stuwadoorsonderneming ophoudt. 

haar. bedrijf in eene gemeente uit te oefenen; 
d. eene stuwadoorsonderneming haar bedrijf 

in een andere gerneente gaat uitoefenen; 
e. een der hoofden of bestuurders van eene 

stuwadoorsonderneming overlijdt, of ophoudt 
hoofd of bestuurder te zijn; 

· f. een antler dan .de reeds opgegeven per
sonen als hoofd of bestuurder .optreedt ;·_ . 

• geven de hoofden. of bestunrders der onder
nerning daarvan ten spoedigste keiinis aan het 
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h 
districtsho6fd; in wiens register de ondernefuing 
is ingeschreven: • ' . i~ 

10. 1. Het districtshoofd zorg't, 'mJ't in• 
aclitneming van de bevelen van Orizen Minister,: 
dat eene lijst van in zijn register ingeschr~ven 
stuiiadoorsondernemingen, welke in een! ·ge• 
mee:µt~· IJmn: qed~ijf·nitoefenen, op een of :Jneer' 
geschikte. plaHtsen in die ·iremeente -voof een' 
iede1· ter il1zage aanwezig zij. . /! . 

2. Allc wijzigingen. die noodig zijb in· 
verband met de insclir'ijving of de schrapping · 
van' stuwadoorsondernemingen 1n zijii rei!ster 
-Of ten gev6lge van kennisgevingen · in:: het 
vorige artikel bedoeld, Worden ten spoedigste 
in d·e lijsteli overgebraeht. · f 

. . 
. HOOFDSTUK II. 

Van de arbeidskaarfen. · · ,; 

11. 1. De arbeidskaarten zijn in elk district 
verkrijgbaar: ter plaatse door het disti·ictsl:ioofd. 
aangewe'zeii. . 

2. Het districtshoofd kan tevens bep'alen, 
· -0p . welke wijze de uitreiking in het b;larig 

eener ordeI!jke afgifte eri boeking zal geschi~den. 
12. 1. Bij den aanvang moe't ni.ededeeling 

worden: gedaan van den naam en d·e voorn~men 
van -den persoon, voor wien de· kaart ,vordt 
aangevraagd. Voorts moeten worden opgegeveri 
zijn, leeftijd, zijne woonplaats en de gem~ente, 

.waar liij stuwadoorsarbeid pleegt te verrichteri, 
of voornemens is• stuwadoorsarbeid- te :. ver
richten. 

2. .Alvorens tot de uitreikirig van ,'eene 
kaart wordt overgegaan:, kan het districtsh:oofd. 

·of de 'door ·de:Zen daartoe' aangewezen atnbte• 
naar vord·eren, dat .te zijne'n genoegeri b~wijs
·stukken word.en overgelegd, ,vaaruit ·de.1iden
titeit eli, -zoo noodig, de geboortedattin'i van 
personen, voor wie · een kaart wordt a'~nge-
vraagd, bin blijken. · 

3. ' 'Het ·districtshoof,l of de andere in het 
viirige' lid· bedoelde ambtenaar irnn tevens ver
langen, dat hij te wiens name de arbeid~kiart 
do.or een antler wordt aangevraagd, perso~nlijk 

·voor hem -v~rsehijne tot het geven vaii iilich- · 
tingeri betreffende zijri · identiteit, leeftljd en 
woonpiaats;• zoomede betreffende· de gen,~erite, 
waar hij stmvadoorsarbeid · pleegt· te verribhten 
of vdornerbe11s is stuwadoo·rsarbeid ·tei ver-
· richteri .. ,. ·::-/ . 
· · 13.- Op' .. de uitgereikte kaart. 'wor<it de 
datum vail liitreiking vermeld, zoomede: ·de 
datum, 'waarop de geldigheidsduur· eiildikt,. 

14.' Van· de uitgereikte !marten wo~dt in 
elk' distHct a'anteekening gehou.den -i-n een re
gister; waa1·in worcieri vermeld de nJmen, 

ii ( ,, ,, 
ii 
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voornamen ·en geboortedatums der personen, 
op wier naam kaarteri zijn · uitgereikt, de da
tums cler u_itreiking, zooinede· huii-woon plaatsen 

·en ·de gemeeflten; waar zij stuwadoorsarbeid 
--plegen te verrich,ten of voornemens zijn stu-
wadoorsarbeid te verrichten. ·Tevens· wordt 
ten ~anzien van elko. kaart in '.het -r'e'gister de 
dag vermeld; waarop zij ophoudt geidig'te 
zijn. 
_ 15. 1. Voor arbeidskaarten, 'gesteld op 
naari1' van jJersonen, · die · stuwadoorsarbeid 
plegeu te verrichten . of voornemens iijn te 
·verrich'tiiri 'in, de ·gemeente Amsterdam, Dor
.'cJrecht, Maasland, Maassluis, Pernfs, Rotterdam, 
·Rozenburg, -Schiedam,· · Velsen; Vlaardil1gen, 
"\Vestzaan of Zaandam, 'is, indien-zij !anger 
dan een half jaar geldig zijn, een · bedrag van 
vijftig centen, indien zij ee11 half jaar of korter 
geldig zijn, een bedrag van vijfentwintig centen 
verschuldigd,- V 0or alle overige arbeidska:frten 
is een bedrag van ·tien centen V!Jrschuldigd .. 

2 ... · Het vbor eene arbeidslrnart verschuldigde · 
bedrag wordt gestort. in hancten van een door 
Onzen Minister aan te wijzen -persoon, en vol
gens ·do0r dien Minister vast te stellen regelen 
verantwoord. rn:. :1. Voor het nanvragen vnn een nieuw 
exemplaar · van eene nog gelclige ·arlieidskaart 
geldt het bepaalde in de artikelen 11 en,_ 12. 
Bovendien moet aannemeiijk warden· geniaakt, 
dat hij te wiens name ·a.e oorspronkelijke lma_rt 

·was gosteid, de beschikking daarover verloren 
heeft. · . . . 

·2., :op het nieuwe exemplaar der: arbelds
kaart· vfordt; behalve ·hetgeen ir:;gevolge rnrtikel 
13 op de oorspronkelijke kaart moet -worden 
vermeld; tevens: di:i datum van. niti-eikii1g 'aan
geteekend:. 
. 3. , Van de uitreikiilg van een· nieiiw exen.1-
plaar geschiedt mede aanteekening ·in•• het l'e
.gister; -bedoeld in artikei 14 .. Wanneer' den 
uikeikenden ~ ambtenaar is gebleken; ·dat· de 
·,voonplaats · van den ·persoon, te Wiens ·narrie 
het · nieuwe' exeinplaar _wordt uitgereikt, :ge
wijzigd is of dat · 'deze in 'eene' 'an·dere ge

·meente stuwadoorsar.beid pleegt-te ·vei'richten 
dan' iri het ·register -vermeld was, geschiedt 
daarvan mede aanteekening in het · register!'· 

4.' -Teri· aanzien 'van h·et voor :het: nieuwe 
exemplaar der arbeidskaart verschuldigde::be
drag is het tweed~ Ii d ~aii artikel 15 toepas-
selijk.' · .... : ,,; .. · 

.. HOOF'DSTUK III .. 
,! l 

: . ·Alge,neene bepalinge11-. 

1-7.'-De'ter.men ,,Onze Minister"; ,.stuwadoors-
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ondernerning" en ,,stuwadoorsarbeid" bebben 
in dit besluit de beteekenis, die daaraan is 
toegekend in artikel 1 der Stuwadoorswet. 

18. Dit besluit kan worden aangebaald 
onder den titel van ,,Regis.ter• en arbeidskaat
tenbesluit (Stinvndoorswet)". 

19. Voor de toepassing van dit besluit, met 
uitzondering van artikel 15, wordt de Hock 
van Holland als eene afzonderlijke gemeente 
bescbouwd. 

20. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1916. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid en 
Handel is _belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in bet Sta«tsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afscbrift zal worden ge. 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 5den September 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. t•an Landbomo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(UifgP_q. 11 Sept. 1916.) 

5 Septeinhe,· 1916. BEsLUIT, boudende bepa
ling van den datum, met ing•mg waarvan 
de stuwadoorswet (wet van ;16 October 
1914, Staatsblad n°. 486) in working zal 
treden. S. 437. 

Bepaald op 1 No,;ember 1916. 

5 Septembei· 1916. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout,. in fabrieken of trafieken be
noodigd tot bet vervaardigen van koper
sulfaat. S. 438. 

WIJ. WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien, van 15 Augustus 1916; n°, 135, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 74, lr. c, der wet van 27-
September 1892 (Staatsblad n°. 227), boudende 
bepalingen omtrent den accijns op bet zout; 

Den Raad van State geboord (advies van 
29 Augustus 1916, no. 21); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 11Jl6, n°. 45, 
Accijnzen; 

_ Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeni.Q artikel. 
Voor bet. zout, in fabrieken of trafieken be

noodigd tot bet vervaardigen van kopersulfaat, 
wordt vrijdom van den accijns toegestaan en 
zulks op den voet van bet Koninklijk besluit 
van 19 Augustus 1898 (:Staat~blad n°. 202). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblnd zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad: 
van State. 

's-Gravenbuge, den 5den t:leptember 1916. 

WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financilin, ANT. VAN GrJN. 

(Uit,qeg. 2:.l Sept. 1916.) 

8 September 1916. BESLUIT, tot vaststelling 
van reglementen voor dA scheepvaart tei· 
beveiliging van het beweegbare gedeelte 
vari de spoorwegbruggen over den IJssel 
te Zulphen in den spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden en bij bet Katerveer in 
den spoorweg van Utrecht naar Zwolle. 
S. 439. 

WIJ WILHEL)IINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen :Minister van 
Waterstaat van 27 April 1916, no.- 259, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875-
(Staatsblnd n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n". :J21); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 3D 
Mei 1916, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 September 1916, n°. 
257, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l•. 1raet te stellen de reglementen voor de 

scheepvaart ter beveiliging van bet beweegbare 
gedeelte van de spoorwegbruggen over den 
IJssel te Z11lphen in den spoorweg van Arnhe11i 
naar Leemcarden en bij het Katerveer in den 
spoorweg van Utrecht naar Zwolle, zooals die 
hiernevens zijn gevoegd; 

2•. te bepalen, dat met bet in werking treden 
van de sub 1° bedoelde r1>glementen is ver
vallen bet bij Koninklijk besluit van 2:.1 Juni 
1878 (Staat,blad n°. IJ6) vastgestelde reglement 
voor de scbeepvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbruggen en de stadsbrug 
te Zutphen over dA rivier de 1.Jssel, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 .Maart 
1902 (Staaf,qb/ad n°. 41). ' 

Onze Minister V9n Waterstaat is belast met 
. de uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad geplaatst en in afscbrift aan den 
Raad van State mede11:edeeld zal worden. 

's-G-ravenhage, den 8sten SeptembPr 1916. 
WILB.l!]L:\UN A. 

De .Minister van W11ferst«11t, C. LELY. 

(Uitgeg. :!8 Sept. 11!16.) 
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REGLRMENT voor de scheepvaart fer beveili
gin,q van het bewee_qbare gedee/te vnn de 
spoorwegbn,g ove,· den I.Tssel fe Zufphen 
in den spoorwe_q van Arnhe'llt naar Leeu- · 
warden. 

Art. 1. (I) Alleen.de spoorwegbrugwaphier 
is bevoegd de spoorwegbrug te openen 'of te 
sluiten of oenig· de~l ervan te verzetten. 

l2) De met de bediening der ophaalbrug 
belaste beambten zijn verplicht deze brug te 
alien tijde te sluiten, wanneer zulks in bet 
belang van den spoorwegdienst door den 
spoorwegbrugwacbter verlangd wordt. 

2. · (1) De spoorwPgbrug wordt ten dienste 
van de sebeepvaart zooveel mogelijk geopend 
geh,mden. 

(2) Van zonsonder- tot zonsopgang is de 
spoorwegbrug gesloten. Wanneer evenwel de 
zonsondergang v66r des namiddags 8¼ uur 
en de zonsopgang na des voormiddags 5% uur 
plaats beeft, is de spoorweghrng .gesloten 
tusscben des namiddags 8¼ uur en des voor
middags- 5½ uur. 

(3) Is de_ scheepvaart door ijs of andere 
oorzaken gestremd of is er tijdelijk geen 
scbeepvaart te verwacbten, dan kan de spoor-
wegbru·r gesloten blijven. _ 

(4) Met bet sluiten van de s·poorwegbrug 
wordt. aange,·apgen tien minuten v66r bet 
tijdstip, waurop een frein deze zal bereiken. 

(5) Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigheden bPt sluiten ver
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal vorde
ren, wordt daaru1ede zooveel vroeger aange
vangen als voor bet tijdig gesloten zijn noodig is. 

(6) Voor werktreinen wordt de spoorwPgbrug 
gesloten 11a aankomst bij en verzoek totgebruik 
van de brug. · 

(7) Alvorens over te gaq,n tot bet ,lniten 
· van de spoorwe1sbrug geeft de spoorwegbrug
wachter bet sein, dat de doorvaart niet is 
toegelaten. 

(8) lJe opbaalbrug bliift gesloten, zoolang 
de spoorwegbrug gesloten is; indien de spoor

. wegbrug is geopend, wotdt de <>phaalbrug ge
opend, telkens zoodra dit voor de doorvaart 
van schc•1,c•n wordt gevraagd. 

3. (1) Bii de spoorwegbrug is een seiripaal 
geplaa-tst, waarlangs een bol met een minimum
middellijn van 0,\-J0 JU, waarvan bet oppervlak 
is verdeei<l in 16 afwissel,md wit en- zwart 
geschilderde gelijk en gelijkvormige driehoe
ken, tut eene hoogte van ten minste 5,50 :'It 
boven de spourstaven kau worden opgehaald, 
en waaraan eene lantaan,; gevende groen en 

rood licht, ter hoogte van ten minste 5,50 M. 
boven de spoorstaven kan worden vertoond. 

(:l) Is de spoorwegbrug geopend en wordt 
mitsdien de opbaalbrug op verzoek voor bet 
doorlaten van scbepen geopend, dan wordt di t 
aangeduid: 

bij d11_q: door dAn gebeel opgebaalden wit
zwarten bol; 

bij nachf: door bet groene licht, naar beide· 
zijden schijnend in de richting van bet vaar
water. 

(3) Is de doorvaart niet toegelaten, dan
wordt dit aangcduid : 

bij da_q: door den neergelaten wit-zwarten bol; 
bij ndcht: door bet roode licht, naar beide 

zijdeu schijnend -in de rich ting van bet vaar
water. 

(4) Zoolailg de ophaalbrug gesloten is, wordt 
daar:ip bij nacht aan de van de spoorweghrug
afgekeerde zijde een rood licht vertoond, schij
nend in de ricbting van bet vaarwater. Dit 
licht wordt verwijderd, telkens wanneer de
ophaalbrug voor bet doorlaten van schepen 
word geopend. 

(5) Bij nacb t wordt de doorvaartopening 
van de spoorwegbrug en de ophaalbrug aan
geduid door: _ 

een groen licht op elk der pijlers, ter weers-
zijden, geplaotst op den cordonband tusscben 
de beide bruggen. 

(6) _N achtseir,en word en -gegeven e~ ver-
liebting gescbiedt van een half uur na zons
ondergang tot een half uur v66r zonsopgang. 

(7) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere· 
duisternis vei-oorz,i"kendeomstandigheden wordt 
bovendiPn bij dag tevens het nachtsein gegeven. 

4. Bij bet naderen en doorYaren van de brug-
gcn gedragen de schippers zich naar de bevele~ 
van de hrugwa·cbters. 

5. (1) Aan weerszijden van de spoorwegbrug
zijn op 51.) M. afstand aan beide oevers der ri vier · 
stoppalen gephrntst, waarop het woord ,,Halt". 

l2) Schepen, welke niet onder de spoorweg
brug kunnen doorvaren, mogen deze stoppalen
ni<'t voorhijvaren, zoolang bet sein op de
spoorw<•gbrug aangeeft, dat de doorvaart ge
stremd fa of zoolang de ophaalbrug niet ge-
opend is. 

(3) lndien door mist of and.ere oorzaken de
op de spoorweghrug gegeven seinen niet 
of niet duidelijk zijn te onderscheiden, worden 
de scbepen, die uiet onder de spoorwegbrug 
kunnen doorvaren, v66r de stopp_alen gehou
den en moet de schipper de aanwezigbeid van. 
bet schip door krachtige geluidseinen aan den 
brugwachter kenbaar maken, waarna bij _eerst- I . 
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niag d:ooi-varnn, na verkregen vergunning van 
,den ·brugwachter. 
,. 6;-,: (,ll :Het. is verboden s.chepen tusschen 
.de' stoppalen: te ·doen stilliouden. ·Deze bepa
:lihg · i_s-,. niet .van .. toepassing op schepen, die 
gebruik maken van de tusschen de' stoppalen 
gelegen aanlegplaatsen. 

(2) Tusschen de stoppalen vai'en: de schip
pers· elkander,in de richting-naar·.de brugope
ning niet voorbij 0dan met toestemming v·an 
den brugwachter. 

(3) Irigeval- .meer' dan een · schip ii.an de
.zelfde zijde voor de brug · aankomt; ferwijl de 
doorvaart. miet -is toegelaten, blijven ,de ·1ater 

•. aankomende, op· :behoorlijken afsta.nd achter de 
-eerder 'aangekomei:ie. _, 

(4) vVauneer het sein wordt gegeven, dat 
de spoorwegbrug geopend is, ·en de doorvaart 
4oor· de : ophaalbrug toegelat~n is;· varen de 
s'chepeh• door naar 'volgorde vair aankomst. , 

(5) Wanneer eeh eerder aangekcimen schip 
··reeds .begonneni 'is·, door t'e varen en het · sein 
wordt· ·gegeven, · dat ,de .doorvaart niet is toe
.gelaten, moeten de later aangekomen schepen 
blijven ,liggern", Het reeds varende schip ·blijft 
-do.orvare.h.: 

7. Bij het d.oorvaren van de bruggen i,v.orden 
de schepen .. me't geen g\•.ootere snelheid bew.ogen 
-0f w.ordt 'n,iet' meer zeil:gevoerd dan voor het 
besturen van het schip gevorderd wordt. 

8 . . De· schippers zorgen, dat geenif schade 
wordt/toegebracht aan schepeh; steigers, heien 
bokkf1n ·. of. aridere ,werktuigen, gebezigd voor 
het onderhou.di · de herstelling of· de vernieu
.wing vah .. de' bri1gwerkim of voor de uitdieping 
Vttn,h.et vaa1!\vater in of nabij.de' bruggen. 
- . 9. · (1)::'Warmeer een vastgeraakt schip · het 
. openerl of,' slniteh van de· ·spoorwegb1;ug ver
hindert, zijn bestmirders vaii den spourweg
-dierts_t,·:bevG(lgd; onder toezicht· van' het hoofd 
·va111 het"bestuur. der gemeente ··zutphen en op 
ko:Steh. van den,,schipper of eigenaar van hei; 
schip, het noodige te vefrichten orri aan :aeze 
:be1eµmiering·,een.einde te maken. 

· (2) ·, Gelijke bevoegdheid · hebben .·:Burge-. 
meester·, en. Wethouders van Zutphen met be
-trekking: ;>tot: -de oprti.iming van,•eeiiig schip, 
dat in de opening der ophaalbrug .ts vastge-
,.raakt. ,: ·: : , ·, · 
i,:10:,·:Indien de·beveren van den_brugwachter 
,niet:, worden · opgevolgd; is, deze, desnoods on. 
~ersteund c\oor' .deri ,iterken arm, bevoegd cip 
,kosten ,van :dei:J oriwillige ,het noodige te .. ver-' 
1·ichten-'o.m die bevelen· te'doen uitvoeren. 

·11, , Ql), : Onder spoorwegbrug. wordt in di t 
s:reglei;nent.; cverst,tan :,bet·, :be,veegbare gedeelte 

. van de spoorwegbrug; .ond~r. ophaql?ritg de 
nevens en op de pijlers ,.der spoorweg'brug· ge
legeri' gemeeri'te-ophaalbrug; onder 61:ug zoowel 
het .beweegba~e gedeelte 'der spoo'r"Ye'gbrug als 

·de ophaalbrug; tenzij 'uit 'liet ' zillsverband 
blijkt, dat een dezer beide is bedoeld. 

(2) Onder schepen- · word en _verstaan , alle 
soorten van• vaartuigen en houtvlotten. · · 

(3) . Onder • ochippers ·wordei°i. verstaan zij, die 
op het. schip' het gezag uitoefenen of niet de 
leiding daarvan be!ast zijn. 

(4) Onder spoo,·wegbru,qioachtei's w'o'rden ver
staan. ook die personen, we Ike d,en Spoorweg-
brugwachter• vervangen. · 

12. (1) .Aan den spoorwegbrti.gw'achter is 
:ae handh'aving vah de bepaliiigen· villi dit' re
glement opgedragen. 

(2) Hij .wordt "daarin bijgestaaii· door -den 
geineentebrugwacli.'ter. 

(3}\'Deze is in- alles, ,v~t de handhaving 
van,'dit reglement betreft, aan den 'spborweg
brugwachte·r ondergeschikt en verplicht' die!)s 
bevel en' uit -te. "l"o,eren. . 

(4)' De brugwachters, de ', amb'teiiaren, in 
artikel 8, sub ·1° tot' en met 6•, van het Wet

-boek van Sti'afvordering oedoeld, ·de ambtena
ren, aan wie ·door den Staat en•de ·beeedigde be
ambten ei;i bedienden, aa:ri wie door de spoorweg
onderneming het toezicht op de brti.g is opge.
dragen, zijn ·met het opsporen ,an overtredin-
gen van dit reglement belast. , 

13. ·,Aan: den spoorwegbrugwachter wordt 
op· zijne aanvraag door het hoofd van het be
·stuur der geineente Zutph:en· en door de opert
·bare ·burgerlijke of gewapende macht' bijstand 
-verleend. 

·•Behoort··bij Konink!ijk besluit vaii•s Sep
•tem ber 1916 (Staatsblad n°. 439) . 

Mij bekend, 
De Minister ,:an Water:s'taat, 

0. LELY,. 

REGLEM.ENT voor de s,cheepvaart-ter be
veiliging ,,vein het beweegbtire ,q~deelte van 
de spoori~eg,brug over · de;,. IJasel · bij het 
Kate.,.~eei· . ii,·. den spoorweg ~a;, [J_trecht 
iiaar.Zwolle. · · · 

Art, 1, Alleen de ·,brugwachter is· bevoegd 
· de brug te cipenen of te sluiten of e~nig dee! 
ervari te verzetten. ' 

•2; ll} D'e -brug wordt ten dienste ~an- de 
· scheepvaartzooveel niogelijk geopend gilhouden. 
· . ·(2) , Is de sch-eepvaart door ijs of.:cioor ·aiidere 
. oorzaken · gestrernd; · of . is er tijdelijk geen 
, scbeepvaart. te verwachten, dan- :kan de brug 
· gesloten blijven;, ' · '· 
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•, · (3) l\1et het sluiten va1i de brug wordt aan- -bovendien bij·.dag tevens het.nachtsein·gegev'en. 
gevangen· -tien minuten v66r het tijdstip, · · 4. Bij bet naderen en doorvaren·.v1m de 
\vaarop .een trein deze ~al bereiken. · · · brug gedragen de schippers zich naar de be-

(4: lndien door weersgesteldheid of anders velen van den brugwachtilr. 
buitengewone .. omstandigheden het sluiten 5." (1) Aan · weerszijden van ·de brug zijn 
vti'rmoedelijk - meer tijd dan gewoonlijk zal op 100 M. afstand aan beide oevers der riv-ier 
vorderen, wordt daarmede zooveel vroeger a:m- stoppalen gepl11atst, waarop het woord "Halt". 
gevangen als voor het tijdig gesloten zijri noo- (:l) ls de doorvaart niei toegcl!lten, dan 
dig is·. · · ' . . . · · .. , ! moeten de schippers bunne scbep·en, die niet 

(5) Voor :werktreinen wordt d(l brug geslote:o J onder de gesloten brug kunnen doorvaren, v6:6r 
na aar.komst:· bij en verzoek tot gebruik · van deze palen .doen stoppen. en mogen -zij niet 
de brug.- doorvaren,· v66r bet sein aangeeft, dat de 
·, (6} Alvorens ov·er te· gaan tot bAt sluiten doorvaart_ is toegelaten. 
van de brug, geeft de brugwacbter bet sein, dat , (3) ·1uctien ct·oor mist- of andere oorzaken de 
de doorvaiu't niet is foegel,iten. op de brug gegeven seinen niet of niet duide-
' 3. (I) Bij de, brug is een seinpaal geplaatst, lijk zijn te onderscbeiden, worden de scbepen, 
waarlangs een bol met een _ mi11imum-middel- diA niet onder de brug kunnen doorvaren, 
l_ijn van 0,90 'M. eu waar.van het oppervluk is v66r de stoppalen gehouden en moet de schip
·verdeeld in 16 afwisselend wit en zwnrt.ge• per de aanwezigheid van bet schip door 
schilderde, gelijk- en gelijkvormige d dehoeken, krnchtige geluidseinen aan - den_- brugivachter 
tot eene boogte van ten minste 5,50 ,\\'I. boven kenbaar maken, waarna bij eerst mug .door
de spoorstaven lrnri worden opgehaald, en varen na verkregen vergunning van den brug. 
waarann ·eene lantu·arn, gevende groPn en rood wacbter. " ' 
licht, ter boogte van ten minste 3,50 M. boven 6. ()) Het is verboden schepen tusscb_en 
de spoorstaven kan worden vettoond .. -_- de stoppalen te· doen st1lhouden. ·Deze_bepa-
. (2) Is de doorvaart toegeluten, dan wordt ling is niet _van toepassing op- sch~pen, die 
<lit aangrduid: gebruik maken van de tusscben de stoppalen 

bij dug: rloor den gebeel opgehaalden: wit- gelegen ua legplantsen, · 
-zwarten bol; · , (2) Tusscben. de stoppalen_ varen de scbip-

bij nacl,/: door bet groene licht, naar beide pers elkander in de rich ting naar d_e bmg
zijden schijnend in de rich ting van bet vaur- o peningen niet voorbij: dan met to~stemming 
water. van den br!,Jgwacbter. ·-

(3) Is de doorvaart niet :. toegelaten, dan (3) ·1ngeval meer·dan een scbip aan dezelfde 
-wordt dit aangeduid: zijde. voor de brug aankomt, terwijl de door-

bij dag: door den neergelaten wit-zwarten vaart . niet is toegelaten, blijven de later aan-
bol; komende op behoorlijken afstand: achter de 

bij naclif: door het roode licht, naar beide. eerder -aungekomene. 
zijden schijnend in de dcbting van het v11ar- (4). N,tdat de doprvaart weder is toegelaten, 
water. varen de. scpeµ_e_n door naar volgorde, v_an aan-
, (4J ·ls slechts·· door eene der beide door- komst. 

_vaartopehin~en de doorvaart toPgeluten, dan·: _ (5): Wannce't· een eerder aangekomen schip 
.worden d~ ~einen gegeven als hierboven v,oor: reeds begonn~n -is_- door te varen en hPt s_ein 
.toegelaten d<iorvaart bepaald, doch_ wordt aan wordt gegeven·, dat de doorvatirt niet is toege
-cle 'zijde ·,·an .de doorv.aarto]'ening;-waarcioor' laten, moeten, de -later· aangeko111en scbepen 
de .doqrvaart niet . .is toegelaten, vertoond: blij\'en liggen,., '.Het reeds vurende scbip blijft 

bij dug, een rood bord; doorvaren. 
bij nacTd':·: e_en: rood licht. - _7 . . .Bij bet: .doo_rv-ar_en van de· b.rug-,worden 
(5) lliJ nacht_ worden de uiteinden van de .de -schepen .inet geeiJe-grootere snelheid bewo-. 

vaste brug bij. de doorvaartopening, aangeduid _ •,gen of wordt niet meer zeil- gevoerd dan voor 
door :een gr~)('.n licht, naar· beide,-zijden, scbij- : !::et besturen van ,bet schip gevorderd· wordt. 
·Iiend in. d_e, richtihg- van -het vaarwnter; 8. De schippers· zo_rgen, dat .geene, schade 

(6) N achts!'inen . word en gegeven _ ".an een · wordt toegebracht uan sC'hepen, sfeigers,-heien, 
.half uµr ,1\a-;zonson.dergang tot eert half",uur : bokken · of andere: iwerktuigen, :geliezigd_ voor, 
v66r zonso]'gang. .het, ondeTboud, de herstelling o.f _de vernie_ll· 

"(7).-:Bij_:,mist. ,dichte sneeuwj~cht of andere· wing van de brug.werken of,voor de uitdi~p\(1'.g 
-duisternis,ver0Qrz3:kendeomstandigheden w_ordt .. van bet·vaarw.ater:in ·offnabij de bmg.' .'l 

1916. 33 
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9, Wan'neer _een vastgeraakt scbip het ope
nen of sluiten van de brug verbindert, zijn 

· bestuurders van den spoprwegdienst bevoegd, 
onqer toezicbt- van bet hoofd van bet bestuur 
der gemeente, waarin _ de brug gelegen is en 
·op kosten van den scbipper- of eigenaar van 

· het schip, bet noodige te verricbten om aan 
deze bele_mmering een einde te maken . 
. 10. lndien de bevelen van den brugwachter 

riiet worden opgevolgd, is deze, desnoods on
dersteti.nd 'door den sterken arm, bevoegd, op 
kosten van den omvillige bet noodige te ver-. 
ricbten om die bevelen te doen uitvoeren. 

11. (1) Onder brug wvrdt in dit ree;lement 
verstaan · bet beweegbare ·gedeelte van de 
spoorwegbrug. 

(2) .Onder schepen worden verstaan alle soor-
·ten vun vaartuigen en houtvlotten. · 

(8) ,Onder schippers worden·verstaan zij,' die 
·op bet schip bet gezag uitoefenen of IDElt de 
·leiding daarvan belast zijn. 

. (4-) Onder brugwachters· w·orden verstaan ook_ 
die personen,_ welke den ·brugwachter ver
'vangeii. 
· 12.' -(I)· A~ri den brugwachter is de hand
-having van d~ bepalingen van dit reg)ement 
opgedragen. 

(2) De ·brugwachter, de ambteuaren, in ar
tikel 8, sub 1°. tot -en met 6°., van het Wet
b~ek van Strafvordering bedoeld, de ambte

·naren, aa.n wie door den Staat en de beeedigde 
beambten en .bedienden, aan '\Vie door··· de 
spoorwegondernemirig bet toezicbt' op de brug 
is opgedragen, zijn met het opsporen van de 
overtredingen van dit reglement belast. 

13.- Aan· den brugwacbter wordt op zijhe 
aanvraag door het hoofd van het bestuur. der 

.g~meente, 'YJ!arin de brug gelegen is .en dC>.or 
-de· open bare burgerlijke of gewapende macht 
.bijstand .verleend . 
. ' Behoort. bij Ko~inklijk besluit van 8 Sep
tember 1916 (Staaisblad n°. 489). 

' · Mij bekend, 

1 De Minister van Waterstaat, 
C. LELY. 

8 September 1916. BEsLUIT, tot intrekking· v_an 
bet reglement voor de scheepvaart ter be

. veiliging van de beweegbare. brug over de 
.·Linge. in. den Staatsspoorweg van Utrecht 
naar lfaardenbm·,q . .. S. 440. 

WIJ WILHKLMINA, ENZ. 

\ Op- de voordracht van Onzen Minister van 
:sWaterstaat·van 27 April 1916, n°: 259, afdee
. ling 'Spoorwegen :' ·· - · 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 

(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet v11:n 9 ,Juli. 1915 (Sfaafsl,/ad n°. 821); 

Den Raad van State ·geho_ord (ad vies- van• 
80 lHei 1916, n°. 85) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 September 1916, n°. 257, 
afdeeling Spo~rwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in_ te trekken het bij Koninklijk_ besfoit van 

14 Dec.ember 1868 (Sfaatsblnd n°, ·174) vas_tge
stelde reglement voor de scbeepvaart ter be
veiliging van de beweegbare brug over de-Linge. 
in ,.len Staatsspoorweg van Utrecht naar Wam·-
denburg. 

1 

• • 

Onze Ministe'r van· Waterstaat is belast met 
de uitvoering van_ dit besluit, hetwelk' in bet 
Staafsblad geplaatst en in afschrift aan 'den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-_Gravenhage, den 8sten September 1916. 

WILHELMINA. 
De Minisfe,· van 'fVaferstaat, · C. LELY· • 

(Uitgeg. Hi &pt-. 19_16.) 

,.-

8 Septembir. 1916. M1ssrvi,; van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Gede- · 
puteerde Staten der provincien, betreffonde 
g_emeentelijke belastingvorderingPn. 

Ik ,heb de eer Uw college te verzoeken, voor 
zooveel Uwe provincie betreft, te:bevorderen, 
dat verordeningen op de hefting van plaatse'
lijke belastingen, welke goedgekeurd zijn tot. 
1 Januari 1917, en w\iarvan voortzetting na 
dat tijdstip wotdt verlangd, voor zoover de·. 
desbetreffonde stukken de Regeeriug nog niet. 
bereikt. bebben, z66 tijdig ·worden ingezonden 
·met overlegging van de verelscbte gegevens, 
dat beoordeeling en eventueele goedkeuring 
v66r genoem_d tijdstip. mogeiijk zij. 

· Ik vestig er tevens voor zooveel noodig- de· 
aandacht op,_ dat wegens niet tijdige-inzending 
van raadsbesluiten tot hefting van opcenten op, 
de hoofdsom der personeele belusting, meer:
malen de executoirverklariiig van de.kohieren 

· dier rijksbel11sting op ongewenschte wijze ver
traagd wordt, 

In ·overeenstemming met den·Minis_ter van· 
Financien noodig ik Uw college uit de gemeen-, 
tebesturen .in Uwe provincie er op te wijzen,. 
d,it de inzending van raadsliesluiten als · de 
bedoelde beboort te gesc_hieden op zood~nig 
tijdstip, dat uiterlijk 1 . .l\laart van bet desbe
treffend belustingjaar de· .Koninklijke goedkeu-
ring kan verleend zijn. - . 

Overscbrijding. -van dezen termijn zouden 
tengevolge ·kui:men.'hebben, dat de vaststelling 
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van de rijkskohieren zond!)r uittrekki?g van 
die opcenten zoude rnoeten plaats vinden. 

(Geni.-ste~.)' 

13 8eptembe1· I!i16. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Corn
missarissen der Koningin in de provincien, 
betrefl'ende Attestatien de Vita. 

De Minister van Kolonien wenscht te bre
ken rnet de gewoonte orn de slechts tot ~n 
rnet den sterfdag ten laste van de Indische' 
begrooting verschu1digde onderstanden betaal
baar te stellen op den IGden dag van de derde 
maand van het kwartaal, tegen afgifte van 
eene in het begin dier rnaand afgegeven attes
tatie de vita en onderteekende quitantie. Im
rners bij overlijden \n den loop van bedoelde 
derde maand bestaat aldui de. mogelijkh~id 
dat te veel wordt betaald. 

Het is mitsdien het verlangen van genoem
den Minister dat de gemecntebesturen worden 
uitgenoodigd om de attestatien de vita voor 
de ontvangst van die onderstan<len•in het v'er
volg - en we! te beginnen met 2 Januari 
1917 --- niet vroeger af te geven dan op· qen 
eersten werkdag van de maa'nden Januari, 
April, Jnli en Oqto_ber, . · 

· Als overgang.smaatregel zal de betaalbaar
stelling, die op de tot nu toe geb,ruikeliJke 
. wijze op 16 December a.s. zoude plaats hebben, 
thans slechts gescbieden tot een bedrag gelijk
staande met bet aan belanghebbenden toeko- · 
mende over twee .en een hake maand, terwijl 
de aan deze uitkeering ontbrekende halve 
maand zal worden betaalbaar gesteld op,.10 
Januari 1917. · 

Volgende-u itkeerin·gen zullen dan geschieden 
op 10 .dpril, 10 ,Juli, lU October en 10 Januari. 
· Voor het loopende ·jaar zijn dus nog attes

tatien de vita.a£ te geviin, een na ultimo No
vember en een na ultimo December. 

(W. v. d. B._ A:) 

14 September 1916. BESLUIT, houdende ma~h
tiging tot uitgifte van schatkistbi!Jetteri 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 18i0 (Sfaatsblad n°, 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die .van 15 Juli 1912 (Staats
b/ad n•. 240) en de wet van 6 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S'. 441. . · 

14/25 Sep/ember 1916, MISSIVE van de _Mini~t·er 
van J ustitie en Binnenlandsche .Zaken. aan 
de comrnissarissen der Koningiii in de 
provincien,. betrefl'ende gegeyens aangaaj:ide 
den burgerlijken. Staat van Belgische ,on-
derdanen. · , " 

Bij schrijven d.d. 31 Juli 1916 verzocht. de 
Belgische gezant van elke akle van den burµ;er-. 
lijken stand, een · Belgi~ch onderdaan betrefl'en
de, eeii geteekend afschrift, op ongezegeld 
papier, ten dienste der Belgische admi~istratie 
te ontvangen. Dit ter vergemakkelijking van 
de toekomstlge taak der Belgiscbe ambtenareti. 
v'an den burgerlijken stand, die na den oorlog 
hunne registers _zulfen moeten bijwerken, met 
betrekking tot de talrijke Belgen, die hun land 
hebben verlaten. · 

De gezan-t verzoekt ook, dat de bevoegde, 
N ederlandsche autoriteiten lijsten zullen aan
leggen van ·de huwelijken, door Belgen sedert 
het begin van den oorlog gesloten en deze
lijsten zullen bijhouden. Ook dit weder met 
het oog op latere mede_deeling aan de Belgische 
autoriteiten. 
· Ter voldoening aan het verzoek van den 
Belgischen, gezant en in aansluiting aali het 
rondschrijven van onze ambtsvoorgangers van 
26 Mei/5 Juni 1905 afd. 1 C n•, 520, afd. B: B-. 
n•. 5239 komt het wenschelijk voor, 'dat door 
de ambtenaren van den burg. stand de betrek
kelijke lijsten en volledige afschriften van 
de. betrekkelijke akten aan U H.E.G. worden 
toegezonden, terwijt wij U H.E.G. verzoeken. 
de aldus bij'U H.E.G. ingekomel]I bescheiden 
tweemaal per jaar in J anuari en in Juli aan den 
Minister van Buitenl, _Zaken-te doen toekomen. 

In dit ver,band zij nog de aandacht gevestigd 
op het Kon. besluit van 20 Dec, 1866, n°. 82 
~Bijv. t. h, 8taatsblad voor 1867, n°, 1) inzake 
vrijdorn van zegelrecht voor de uittreksels, 
enz. welke tengevolge van aanvragen van 
vreemde Rege_eringen· of Gezantschappen wor
den afgegeve~. zoomede OJ,- art. 2 tweede lid, 
onder 2• van de z,'g .n. Legeswet· van: 23- April 
1879 (Staatsblqd n•, 72) gewijzigd bij' de wet van 
20 Juni 1913 (Staa!sblad n•. 274)' betrefl'ende 
vrijdo·m van leges voor afschriften of uittrek
sels, door· openbase ambtenaren, en.z. aange
vraagd in het openbaar· belang. · 

De eerste :toezen<li'ng in- Januari··e.k. zou 
alle akten en huwelijken .kunnen betrefl'en, 
sedert 1 Augustus 1914 opgemaakt en· voltrok
ken, voorzooveel nog geene· overmaking. van. 
volledige afschriften der betrekkelijke akten. 
of lijsten der betrekkeli.1ke buwelijken aan.bet 
Dep. van Buitenl. Zaken heeft pla:ats gevondeu. 

Wij verzoeken U H.E.G. we!· te willen be
vorderen, ; dat bet bovenstaande ter kennis 
worde gebracht · van de· ambtenaren van den.·· 
burg. sta~d in Uw gewest:. · (Ge~.-stem.-} 

. ' 
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15 Septembei·:1916.' B~;s:r;ur!i\' bouaende verbnd 
. van .uitvoer-,van-.alle kalk, gemalen en onge- · 
· . 1nale1i, .1.1lsm.ede schelpen,: kalks,teen ·en kalk• ' 

rrµ;rgel, . S. 142. 
.: WIJ' WILHELM_INA, ENZ. ,• . . 

Ove[wegende, dat .bet in bet belang van den 
Staat. noodig ,is, :·den uitvoar :van-·alle kalk, ge- · 
malen ,en onge~~len, alsmede schelpen, kalk-. 
stee~, .err ,kalkmergel ,te :verbieden. 
. . G:ezien ,de ,wet. van .3 :Augustus 1914 (Staats;• 
blad n•. 344); 

· . Op -.de ,voordmcbt .. van -Onze Ministers van. 
Dorlog,",van Financien• en, :van· ,LandboU\v, 
Nijverbeicr en ,.Han_del ,van 7 SeNember 1916, 
Kabinet, 

0

Litt. 4-1~~-; · · 
Den·.Raa_cl v·.:m-. State geboord-(advies.van 

12 September l916:n°:.22).; . 
Gezien bet- nader rapport van Onze voor

nqemde. Ministe~s van 14 September 1916, Ka
pipet;. ),..ltt.: ,Xl2B;. 

Hebben- goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Eeni_q A.rtikel; 

De :uitvoer van: alle kalk, gemalen e~ onge• 
malen; ,alsmede;scbelpen, kalksteen en kalk
mergel, ;is verboden· van den dag c!er afkondi-
ging .. v,an dit Besluit. · ' 

Wij bebouden OIis voor dit verbod tijd'elijk 
o.p te. ·bcffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontbeffing. te doen vedeenen .. 

Onze - Ministers van :Qorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverbeid en Handel zijn, 
ieder vq_o_r zooveel hem betreft, :belast met de 
uitvoe.ring.. va1r dit Besluit, dat in bet S'taafs; 
blad .zal- _worden gepl~atst en waarvan afscbrift 
ZJl.l worden gezonden aan den Raad van State. 

. 's-Gravenbage, den 15den September 1916. 
WlLHEL:\_llNA. 

: JJe Minister van Oo,·/og, . BosBO.OM. 

JJe· Minjsler van.Financi/!1\\' ANT; VAN GIJN. 

De .M.in, van Lmidbomo, Nijverheid en Handel; 
POSTHUMA.· 

(Uit_qe,q. ljj Sept. 1916.) 

i6 Beptem;/Jer:J917. :KON·INKJ,IJK 131!:SLUIT. 
: .·,O.uk al sluiten de.bew,oordingen van het 
besluit van B. en ·W,; waarbij ien;iand als 

: commies.·-ier .. secretarir, is onJslagen, !li"b 
1niet: aa,, bij de. te·r~inplog-ie van_ !!rt. 7, 
J.•,)id der Eensioenwet vo.or -de gemeente. 
ambtenaren, -1913, mo.et. toch . dit · geval 
,wor(\en aangeqomerr, als uit .de oven•(eging 

,.vJm)J..et b~i;luit, b!jjkt, .dat ~et is._genomen 
0,p _gr.ond, va.n., bet: feit, .:dat··de ontslugene 
r..i@, .he,eft scbuld.ig .. garn:aakt aan bande
lingen, bedoeld in gemeld a1t. ·7, . 

'IVanneer de betrokkene ria zijn verkre-

geri . cintsfag als commies'op· zijn ve·rzoek 
.ontslagen wordt als ambtenaiu:'\,an den bu.~' 
gerlijken stand, moet worden aangenome~, 
dat dit laatste o!itslag bet recbtstreeJrncb 
gevolg is geweest·van bJt eerste ·eh dat hij 

, ·ook als ambtemla~ van den turgerlijken 
stand· on'tslagen is. wegens band~lingen, be- · 
doeld in a~t. · 7. · ~ · · , 

. . . . I 
WIJ. WII,HEL)JINA, ENZ • 

. . . . , . - ,. . I . . ·• .. 
Bescbikkende op de aa1f age om pens10en 

van J: G.' van Sclioonhove · te 's-Gravenhage; 
laats'telijk Gommies ter Seer t.·arie en ambtenaa·r· 
van den burgerlijken stan te Hil'versuin ; 

Clezien'het advies van den Pensioenraad voor 
de,gemeen. te-ambtenaren va~ 22 Janu_ari 1916;· 
no. 9; ., I· . .. 

Den Raad van State, Af5eeling voor de Qe: 
·schillen van Bestuur, ge~oord, advies van 
30 Augustus 1916, n°. 286 / . · · 

Op de voordracbt van O zen Minister van 
Financien van· 12 Sept-em er 1916,' n°. 71, 
Afd. Pensioehen ; °' 

0., dat de Peilsioehraad oor de gemeente
ambtenaren in zijn voorm Id advies On~ i~ 
o'verweging heeft•• gegeven· op de· aanvraag 
afwijzend te beschikken, a nvoererid~ da.'t de 
belangbebbende· 'i1it eerstg melde betreklcing 

.bij besluit van Burgemeest r ·en Wctbouders 
van Hilversum van 25 Juni 1915 met inga:h.g 

_ van 26 Juni 1915 h o~tslaien wegens hande, 
lingan als be:loeld in· art.11 e lid, der Pen: 
sioe°:~et_ .. vo~: de g~meente ambtenaren_ 1913, 
terw1Jl li1J b1J beslrut van en Raad dier ge: 
rrieente van 29 Juni 1915 m t ingang van dien
zelfden. datum mede uit I atstgenoemde be

trekking is ontslagen ; dal hct · ontslag als 
ambtenaar .. van d'en .B_urgerl gken Stand wel is. 
waar op ZlJU verzoek 18 verl end, docb dat-de 
reden waaroin h,f als com ies t~r' secretarie · 
werd ontslagen van dicn a ·rd is da,t bij als 
auibtenaar van den' Burgerlijken Stand niet kon 
worden gehandbaafd, -zood bij, ook al.:had 
hij zijne _a!tnvraag om ontsl g uit deze be:trek
king niet ingedie~d, zonder wijfel-mede in die 
hoedanigheid ongevraagd z u . zijn ontslagen ; 
dat liij derhalve ook als a bt.enaar van den 
Burgerlijk'en Stand geacbt. oet..-worden te zijn 
ontslagen · ~egens · handeling 11 als· bedoeld in · 
'art. 7, ·1 • lid <lei: wet ; .. weshal e de Pensioenraad 
van: oordeel · is dat· bij uit. ofde van het be'
paalde in dat wetsartikel alle aarispraak op 
op pensioen heeft ··verbeurd 

dat, nadat .dit advies'.·in afschrift aan a.en 
belanghebbende ·,was med gedeeld,' hij':c zijn 
verlangen te kennen beeft ge even dat 'daa'rover 
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!wt gevoelcn mooht worden. inge,vonnen van i van den belanghebbende tegen· de inkleedirrg 
de Afdeeling van den -Raad van -state voor de : van dat besluit '.is ongegrond ; 

. Gesohille:r,1- -va:r,1 Bestuur, aanvoerende, dat de .O. wat betreft het ontslag van den belang
praemis~e waarvan het ad vies van den Pen-. i hebbci).de ·. nit de· betrekking · van ambtenaar
sfoenraad, uitgaat reeds nict, als juist aan- ! van den bmgerlijken stand, dat dit·· ontslag 
genomen kan worden; ciat immers, zoo he:zn i het rcchtstreeksch gevolg is geweest van. zijn 
I1et ontslag als commies te1· secretarie van I ontslag als Commies ter Secretarie en; ofschoon 
I;Iilversum; waardoor tevens zijn aanwijzing ~ls _op.verzock verleend, toch gea~ht-moet-:worden 
secl'Elt_aris der · gasconimissie- ver;viel · zou z:(jri- : tif 'zijn'.. gegeven' wegens· dezelfde: reden a.ls die 
gegeven wegens handelingen als bedoeld .: in' beeft geleid tot hetc.ontslag als Cor'rirnimi.ter 

-art. 7, 1° lid-der Pehsioenwet vooi· dagerri1;1ent~- Secreta1;ie; -" 
ambtenaren 1913, dit:.dan i1it. de bew.oordingen i · dat: de. Pensioe1li'aad ·, te recht. heeft aange
der motiveering van het ontslag en·aanknooping nonieii dat cle- belanghebbende· ook als tambte
aan den tekst .van genoemd art. 7 moest· blijken, naar van den burgerlijken stand ontslagen is 
hetg!)en geenszins het geval is; dat 'de -w~t _wegens handelingen als,bedoeld in art. r;, l• lid, 
spreekt van·, w;i,ngedrag, ~nzedelijkheid; verre- clei• · ,vet ;·:.' · : 
gaande aohteloosheid of verregaand plichts- Gezie,i~ cle, Perisioei1,vet voor de . gemeent-e-
verzuim,: j;erwijl h<,·t ontslag slechts ·gemoti0

, ambtenaten' 1913; 
veerd · is -.met een te kort geschoten zijn in '<'le' Hebben' goedgevonden en verstaan : 
beantwoording van ·het vertrom~en dat Burge- te ,,'.erkl.aren;'.dat de· aanvraa_g om pensioef1 
meester en ·Wethouders in hem hebben gesteld; van J. G. van Schoonhoven te 's-Gravenhage," 
dat het advies van den Perrsioeni·aacl als moti- laatstelijk Commies ter Secretarie en amllte
veering' van het verbeuren van alle aanspraak naar van den -Burgerlijken Stand te Hilversum, 
op pensioen overweegt, dat het ontslag hem a.ls- niet vatbaar is ·.voor inwilliging. 
ambtenaa1; van den Burgerlijken Stand . te Onze Minister van Financien is belast; cnz. · 
Hilversum wel op zijn verzoek is verleend, maar , · (A.· B.) 
dat het zonder twijfcl ook ongevraagcl zou zijn 
verleend ; dat hij meent te mogen opmerken 
dat hij als ambtenaar van den Burgerlijkeil 
Stand.in geen e"nkel opzicht is te kort geschotim 
in het vertrouwon dat Burge~eester en ·wet
honders v:all' Hilversum in hem hebben gest~lcl 
en hij evelfillµl is ontslagen wegens·eenige himcle
ling als becloeld in art. 7, 1 e lid, der Pensioenwet · 
·voor de gemeente-ambtenaren 1913; cter,';ijl 
de betrekking van ambtenaar van den Buiger
lijken Stand· geheel, afgescheiden is van _die 
v:an Commies ter Secretarie·, zood!l,t het ,';ill 
· zeer twijfelachtig is of Gedeputeerde Staten, 
indien hij zonder zijn verzoek als ambte:iiaar 
van den Burgerlijken Stand ontsl_agen was, 
dat ontslag zouden hebben goedgekeurd en,in 
elk geval het ·ad vies van den Pensioeri.raad ·ten 
onrechte aanneemt._dat_hij geacht moet worden 
ook in dit opzicht te zijn ontslagen wegens 
hanclelingen ·als bedoeld in art. 7, .1 e lid, der 
wet;_ 

0., dat het be.sluit van Burgemeester eri Wet
houders van Hilversuni van 25 ,Juni 1915; waar
bij J. G.· van Schoonhoven is. oritslagen 'als 
Commies ter Secretarie, blijkens de overweging 
van dat_ besluit, i_s gepomen·op grond van.het 
feit dat de ontslagen ambtenaar zich heeft 
sohuldig gemaakt aan handelingen als zijn 
bedoeld·in a,rt. 7, 1•·1id; der~Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 en het bezwaar 

16 8epte11ibe1· 1916. · MISSIVE yan den Minister 
van Binnenfandsche Zaken. aan de com
missarissen der Koningin in d~ provincien, 
betreffende · kwade practijken bij kenring. 
van dienstplichtigen. 

Naar aanleiding van eene.met de Ministers· 
van Oorlog en van Justitie ter zake gevoerde 
briefwisseling heb ik de .eer U !£:E.G. te ·ver
zoeken, · telken jare op het tijdstip, dat door· 
U het meest doeltreffencl wordt geacht, -door 
middel , van openbare kennisgeving. aan te 
plakken . ter 'pl0atse, bij gemeentelijke veror-· 
dening daarvoor aangewezen of gebruikelijk, 
alsook door middel van meded.eelingen aaii de 
pers en van persoonlijke kennisgevingen aari 
ieder, die wordt inge~chreven voor de militie 
of den laridstorm, te doen ,bekencl make!i, dat· 
de militieplichtigen en de landstormvlichtigen 
zich er \vel voor moeten wacliteri, zich me·t 
tusschenpersonen in vei-binding te stellen om 
voor den die_nst afgekeurd·te -worden, omdat, 
indien zij inderdaad ongeschikt zijn, de ·afkeu
ring. o.ok zonder de tusschenkomst van die 
personen ZOU plaats hebben. 

Tevens worde aaarbij met na/iruk gewezen 
op het bepa;lde in art. 206 van-het Wetboek 
van Strafreeht. ' · 

In verband met het bovenstaande kunnen 
cle aanschrijvingen van mi,in Departement van 
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17 J uni ·en 28.Augnstus 1908, afgeeling Militie ! · nister : Minister met de uit oering belast ; door 
en Weerbaarheid n°•. _6i0 en 1189, alsmede de raad: raad van leeraren; oor dagelijksch be
dezerzijdsche. aanschrijving van 4 Mei 1912, stuur : college ·van dagelijks h bestuur. 
afdeeling Binnenlands·ch bestuur n°. 27"20/1, als 
vervallen worden beschonwd. § 2. Van .den directeur, de_ raad en Tiet dag~-

18 September 1916. BESLUIT, · tot vaststelling 
van _een.Reglement voor de Rijks Hoogere 

· ·Land,, Tnin- en Boschbouwschool. S. 443. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordacht van ·onzen Minister -van 

Landbouw, Nijverheid ·en Handel van 10 Juni 
1916, Directie van den Landbouw, n°. 17894, 
lste Afdeeling ; 

Gezien Ons besluit van 3 Augustus 1904 
(Staatsblad n°. 203), laatstelijk gewijzigd bij dat 
-van 28 October 1913 (Staatsb/,ad n°. 400) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het bij 
-Ons· eerstgenoemd besluit vastgesteld reglement 
. v:oor de Rijks Hoogere Land-, Tuin- 011 Bosch
.bouwschool in te trekken ; 

Den Raad van State ·gehoord (advies van 
:8 Augustus 1916, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen vo9r- · 
·noemden Minister van 15_ September 1916, 
'Directie van den Landbouw, n°. 20838, lste 
.Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan _: 
l. vast te stllllen het bij dit besluit behooren

de Reglemeii.t voor de Rijks . Hoogere Land-, 
Tuin- en Boschbouwschool; 

II. te , bepal\)n, dat met inkrachttreding 
van dit reglement het reglement, vastgesteld 
bij· Ons besluit van 3 Augustus 1904 (Staatsb/,ad 
no .. 203), zal vervallen, behoudens het bepaalde 
in artikel 4~. 

HI. te bepalen, tlat dit besluit in werking 
zal treden op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, wal!'rin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de. uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscoitrant zal ·-worden geplaatst en 
waarva:n afschrift zal worden gezonden .aan den 
Raad van State. 

. 's.-Gravenhage, den 18den September 1916. 
. WILHELMINA. 

l)e Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,· 
POSTlIUMA, • . 

(Uitgeg. 28 Sept. 1916.) 

REGLEMENT voor de Rijlcs · Hoogen. Land-, 
Tuin- en Boscnboiiwschool. 

§ 1. Algemeene bepalingen. · 

Art. 1. Dit reglement verstaat door Mi-

lij ksch best 

2. Het 'bestuur der Rij 
Tnin- en Boschbouwschool is 
den directeur, den raad 
·bestuur. 

Hoogere Land-, 
opgedragen aan 
het dagelijksch 

3. 1. De directeur wor t voor den duur 
van elk schooljaar door O s benoemd uit de 
gewone leeraren der. school 

2. De raad bestaat uit all gewone en buiten
. gowone leeraren der school. 

3. Het dagelijksch bestu r is sainengesteld 
uit den directeur en zes le en, door den raad 
uit de gewone leeraren te enoemen, z66, dat 
in het dagelijk~ch bestuur t lkens door een lid 
vertegenwoordigcl zijn : 

a. de wiskunde. de zui ere natuurweten
schappen en de cultuurtech ische -wetenschap
pen; 

b. de rechts- en staatswe enschappen; 
c. de Nederlandsche Ian bouw ; 
ll. de tropische landbom 
e. de boschbouw ; 
f. de tuinbouw.• 
4. De g!)kozen leden v het dagelijksch 

bestuur worden voor drie aren benoemd · en 
zijn nie:t dadelijk herkiesb_a r. 

5. Een· derde van hen tr edt telken jare af 
met den aanvang van elk chooljaar, volgens 
een daarvan te maken roos er. 

6. Den eersten keer wor t de orde van af. 
treding door het lot bepaal . 

7. Wie tot lid van 'het agelijksch bestuur 
is gekozen ~er vervulling ee er buit,en den bij 
den rooster bepaalden tijd o engevallen plaats, 
treedt af op het tijclstip, waar p degene, in wiens 

'plaats hij is gekomen, had J!lOeten aftreden. 
4. 1. De directeur is v orzitter van den 

raad en van het dagelijksch 
2. Bij afwezigheid of on tentenis van den 

directeur treedt de door het agelijksch bestuur 
uit zijn midden gekozen dervooizitter als 
directeur en voorzitter van d n raad en van het 
dagelijksch bestuur op. 

3. De ·secretaris Vl!,11 cle raad wordt door 
den raad uit het dagelijksc bestuur gekozen 
voor den duur van een sch oljaar ; hij is van 
rechtswege tevens secretaris an het dagelijksch 
bestuur en is niet dadelijk erkiesbaar. -

4. Bij afwezigheid van den secretaris treedt 
de •jongste in jareh der gekozen leden _van het 
dagelijksch bestuur tijdelijk als zoodanig op. 
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5. Is tussohentijdsohe keuze van een nieu
-iven seoretaris noodig, dan gesohiedt deze ~oo 
spoedig mogelijk, desnoodig na aanvulling van 
het dagelijksch bestuur. · · · · · · ' 

5. · I. Stukken ·van den raad eri van µet 
tlagelijksch bestuur uitgaande worden door den 
voorzitter en den. secretaris onderteekend. 

·2. De archieven van den raad en van )Jet 
dagelijksch bestuur. beiusten bij den directeur. 

6. 1. De raad vergadert zoo dikwijls ' _de 
voorzitter daartoe besluit. 

2. De voorzitter is, wanneer ten minste acht • 
leden van den raad hem het verlangen daa:rtoe 
schriftelijk met opgaaf van redenen te kennen 
geven, zonder in de beoordeeling der redei:ten 
te treden, tot samenroeping verplicht binnen 
acht dagen, den dag, waarop het verzoek,,in
·komt, niet medegerekend. 

7. I. Het dagelijksch bestuur -vergad,ert 
zoo dikwijls de voorzitter daartoe besluit. 

2. De voorzitter is, wanneer twee ·1eden van 
het dagelijksoh bestuur . hem het verlarigen 
<laartoe schri.ftelijk met opgaaf van redenen te 
kenneh geven, zonder in de beoordeeling der 
redenen te treden, tot samenroeping ve:tpli~ht, 
bfunen twee dagen, den dag, waarop het ver-· 
zoek inkomt, niet medegerekend. 

8. De raad eh het dagelijksch bestuur zijn 
bevoegd zich door leeraren, of do.or andere 
personen, die ohderwijs geveh, sohriftelijk of 
mondeling te doen voorlichten omtrent bnder
werp,en, betrekking hebbend op het vak;· of 
<le· vakken, door hen gedoceerd, of op de :Io
kalen en hulpmiddelen bij hurt ·onderwijs: in 
gebruik. 

9. I. De raad mag niet beraadslagen· of 
· besluiten, zoo niet meer dan de halft der led'en, 
de voorzitter daa'ronder·begrepen, tegemvoordig 
is, het dage~jksoh bestuur, zoo niet ten miriste 
~er leden tegenwoordig zijn, 

2. Wanneer het vereisohte getal leden riiet 
is opgekomen wordt_ zoo spoedig mogelijk,-een 
nieuwe vergadering belegd. 

3. Wanneer ook dah het vereischte getal 
led~n niet is opgekomen beraadslagen en :be-
sluiten de tegenwoordige leden. ,. 

4. Alie besluiten worden bij volstrekte meer,.
derheid der stemmende leden genomen. · Bij de 
berekening van, deze m~erderheid tellen blanco 
stemmE>n niet mede. 

5. Bij staking van stemmen beslist, _zoo het 
personen geldt, het lot, bij alle andere onder
werpen de stem_ van den voorzitter. 

6.. In de vergad1;1ringen van den raad kunnen 
alleen worden behandeld de onderwerpen, wi:Ike 
op de agenda voorkomen en die, · welke · met 

algemei:ne steminen staande de vergadering 
aan de agenda warden toegevoegd. 

7. Na verkregen verlof van de vergadering 
is ieder lid van den raad bevoegd vragen te 
richten tot het dagelijksoh bestuur ; de beant
woording daarvan kan ~orden uitgesteld tot de. 
volgende vergadering, wanneer de vragen niet 
_twee dagen v66r de vergadering van den raad. 
bij het dagelijksch bestuur zijn ingediend. 

8. De voorzitter zorgt voor de liitvoering 
van de besluiten van den raad en van het dage-. 
lijksoh bestuur. 

9. De raad 011 het dagelijksoh bestuur stellen 
eik, onder goedkeuring 'van Onzen Minister, 
een reglement van orde voor hunne · vergade-. 
ringen en werkzaamheden vast. . 

10. Onder overlegging van de daarvoor, 
door den direoteur; de leeraren, den administra~ 
teur en den ·bibliothecaris verstrekte gegevens, 
zendt de raad jaarlijks v66r I Mei aan Onzen · 
Minister eene begrooting van uitgaven en eene 

· raming van ink~msten voor het volgende 
dienstj aar. · 

11. Het dagelijksoh bestuur 'heeft het al
gemeen toezicht over -de terreinen, gebouweii, 
werkplaatsen, verzamelingen, hulpmiddelen 
vocir het onderwijs en lheubelen. 

12. I. De huishoudelijke en adfuinistra
tieve dienst ·is, onder toezicht van het dage
lijksch bestuur, opgedragen aan een admini

,strateur. 
2. De'ze wordt door Ons benoemd, gesoh<irst 

en ontslagen, den raad gehoord. 
3, Hij voert het geldelijk beheer. der school 

en is verplicht tot verzekering: van de richtig-. 
· heid van zijn beheer borg te stellen,, tot het 
bedrag ·en op de voorwaarden door Onzen. 
Minister te bepaleil. 

4. Voor afwezigheid van den administrate.ur 
van .ten hoogste drie dage1i wijst de direct.eur 
een plaatsvervanger aan. 

5. Voor afwezigheid gedurende !anger dan 
drie dagen behoeft de administrateur verlpf 
van Onzen Minister, die bij het verleenen van 
verlof tevcms in de waarneming voorziet, het .. 
dagelijksoh bestuur gehoord. 

6. Bij ontstentenis van den administrateur 
wordt door Onzen l\finister in .de :waarneming 
voorzien, het dagelijksch bestuur geboord. 

13. I. De zorg voor de terreinen, gebou
wen, lokalen en· meubelen, ··voor algemeen ge
bruik bestemd, is opgedragen aan den admini
stratelir. 

2'. De zorg voor de terreinen, gebouwen, 
lokalen, stallen; werkplaatsen, verzamelingen, 
hulpmiddelen voor het onderwijs en meubel~n, 
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- ·•in geliruik"-bij een:~bepaalden leeraar, i~ opge
dragen aan dien ·Ieeraar. -

3. Zijn-de_zaken; fu het vorige lid genoemd, 
in gebruik b1imeer da1;1 eenJeeraar, dan bepaalt 
het-dagelijksch bestuur, de betrokken leeraren 
gehoord,'-hoe·de zorg zaLworden geregeld-., 
·-14. --1. Hef gebruik van· de hulpmiddelen 

__ en· de ·toegang·,fot -de .,veriamelingen; .:werk
plaatsen, ·,stallen· en terreinen. worden geregeld 
b,ij : voorschriften; op te maken door_ het .dage
lijk;sch 'bestuur, .in overleg· met de betrokken 
leeraren, ook in hunne kwaliteit Val! diracteuren 
van .instituten: -
:-,2. .Deze., voorschriften: -behoeven de goed

keuring -van Onzen Minister. 
· 15. 1. Het dagelijksch liestuur brengt jaar
lijks v66r 1 Dacember aan .Onzen ·Minister een 
verslag uit omtrent den staat der school· ge
durende het: afgeloopen- schooljaar.: .. 
- .: 2. Dit verslag- ligt gedurende 0 veertien 
dagen v66r · de verzending ter inzage van de 
leeraren.- - ' ., -

3. De directeur; de leeraren, ook. in hunne 
kwaliteit van directeuren der instituten, de 
administrateur,,-en de bibliothecaris verschaf
fen de daarvoor vereischte bouws,toffen. -- - _ 

16. Voor afwezigheid gedurende langer dan· 
een week binnenslands -·en voor ielk.·,verblijf 
buitenslands, behoeft _ de_-.directeur verlof van 
Onzen- Minister. 

§ , 3. __ Van de bevoegdh.!id van den 1:aa,d ,,e1i he{ 
. - - dagelij;csch bestuu,·. , 

----17, Aan den raad 'behoort, ,,-met betrekking· 
tot het onderwijs en de school, alle-bevc:>egdheid-, 
die niet bij dit regle:r:nent aan den µirecteur of, 
aan het dagelijksch -bestuur is opgedragen. 

1s: Tot de taak van het dagelijksoh bestinir; 
behoort: 
-, a.- het afdoen van ,;aken va~ Vfrtegenwoor-' 
digenden aard ; ' -
, -6; 'h()t afdoen~van zaken, interne aangelegen

Iieclen:, het 'onderwijs ·of _de school betreffende; 
dte--- geen bespreking·· in 'den raad · vereischen ; 
doet een lid van het dagelijksch bestuur -het 
voorstel, de_zaak naar den raad te verwijzen en 
wordt dit voorstel door ten minste een medelid 
ondersteund, -zoo .gaat de bevoegdheid tot het 
afdoen op d~n raad.--over; , 

--·c,: !iet voorbereiden van zaken; .. die in den 
raad zullen 'worden' behandeld ; 
-· d.- het henoemen:·van commissien, om _ het' 

dagelijksch bestuur van praeadvies te dienen ; 
.. e;, · alles wat :verder in -dit regle:ment aan het 

dagelijksch bestuur:is ·opgedragen .. ·,, _ 
19. L Het:~dagelijksch bestuui~.doe·t ~ijn-
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·voo:rstellen aan ·den raad zooveel -mogelijk' in 
'. den vorm vall'. eeri ontwerp-raadsbesluit, ver.-
-'gezeld :van-:een toelichting. · 

2. Wijzigingen en tegenvoorstelleri: mefa be-' 
trekking- tot·zoodanigeontwerpeu·kurinen alleen 
schriftelijk, v66r. of tijdens·de vergadering · van 
den raad;· wa·arin zij worden behandeld; worden 
ingediend; ,,: . 

3. Het d,1gelijksch bestu.ur eh de .directeur 
zijn ,wegens de vervulling vall' ·huni-.taak ver
antwoording schuldig aan den :raad en ge:ven 
-te dien · aanzien alle door· tlezen· verlangde. in
lichtingen. 

- § 4. ,. V a1, de leerd-ren, de ar,i,btenaren 
en de _ beambten. 

20: - L De lee~aren bestaan · tiit, gewcine en 
buitengewone. , _ .• 

2. Da laatsten zijn .zij, die __ als zoodanig ·a.oor 
: Ons iijn benoemd. 

3. De leeraren worderi door Ons· .benoeuid, · 
ges_chorst,en:ontslagen, den raad· gehoo.r<L 

21. 1.- De leeraren ·en andere personen die 
onderwijs geven zijn :verplicht ,de in_ artikel 8 
bedoelp.e. voodichting -t~ verstrekken: --

2. De leeraren, zijn bevoegd ,bij · hat dage; 
lijksch bestuur schriftelijk: zoodanig_e. onder-. 

:werpen, het oride~ijs of de 'school betreffende, 
: aan te brengen ·-als hun goeddunkt.> 
- ---3. Het dagelijksch bestuur.is verplicht · den; 
· betrokken - leeraar zoo spoedig niogelijk, .en: 
'uiterlijk binnen twee maanden ii.a. aanbrenging; 
· in ·kennif; -ti'r stellen met de ter. zake genomen. 
_ be'slis_sing. Behoort de - iaak: ,dq_or .. den .ra.ad, 
: te worden afgedaan, zoo geldt gelijke. veJ,-
1 plichting. voor den raa(!, C .. , -
; , 4: Neemt' de leeraar met de ·door.:het dage.: 
i lijksch bestuur- genomeri beslissing geen genoet _ 
gen, ·zoo· heeft hij hooger beroep--iip den ·raad.: 
Is de beslissing · van ·den raad ·u"tgegaan; zo_o 
heeft de . betrokkerl leeraai- hooger beroep .:op 
Onzen. Minister. 

22. 1. De leeraren beklrmderi geene -- open"· 
' bare· of bezoldigde _ bijzondere · .. betrekkingen 
i dan met Onze toestemming. · -- · 

2. Zij mogen. zonder _ Onze. vergunning :niet. 
. optredemals technisch adviseur of: zich belasten 
; m'et het ontwerpen of uitvoererLvan of toezfoht
i houden over werken·. __ - --- <. ,c:·-,, · 
. 3. Het uitoefenen van. consultatieve ,prak>,. 
'tijk is geoorloofd. 

· _ 23.- Bij ' verhindering of ontstentenis _ van; 
:een leeraar.:worden -door Onze}l ·Minister, het 
: dagelijksch ·bestuur gehoord,' .-tijdelijke m~at
;regelen, gep,omen, indien het .belang -van -het 
!o:n.derwijs .dit.-.vPrdert .. ___ :: 1

·:.-; ~_r ,.~·: 



521 

24. _()p voorstel van den raad kunnen telken 
ja.re deskundigen;· ook buiten de school, door 
Onzen Minister warden toegel~ten tot het· 
houden van voci:i-drachten of cursussen over 
bijzondere onderwerpen. 

25. 1. De vaste ambtenaren· warden door 
Ons benoemd;• op voordracht van den betrok
ken leeraar, den administrateur of den biblio-. 
thecaris •mi.nneer het betreft personeel van:de 
school, en ·van· deJL betrokken directeur;- -w;m
neer het betreft pei:soneel van een instituut . 

. ,2; . .Voor de tijdelijke ambtenaren en de vas_te 
en tijdelijke beambten kan de taak der benoe: 
ming door Ons worderi overgedragen aan Onzen 
Minister, die :7oor, de lagere beambten en werk
lieden ze weder kan overdragen aan~den direc0 

te]!r der school, de directeuren der instituten 
of . den: .:administrateur. Ten aanzien , v!Ln .. :de 
voordracht .,geldt: hetze!Ide als voor. de vaste 
ambtenaren.-

3. De voordrachten bedoeld in het eerste 
Off. twe·ede lid, voor · benoemingen welke ztillen 
geschied!Jri·. door Ons :of door Onzen Minister, 
moeten worqen ingezonden bij het dagelijksch 
bestuur, die ze, ,met zijn advies, ten spoedigste 
doorzcndt. aan Oitzeri Minister. 
· 4. Benoemingen, welke ingevolge het tweede 

lid gescbieden door den directeur der school, de 
directeuren der instituten of den administrat_eur 
moeten ten spoedigste door hem die benoemt 
aan het dagelijksch bestuur warden. bericht. 
" .. 26. l. Da administrateur,.de bibliotbecaris 

en; de overige, ambtenaren bekleeden geene 
openbare of .bezoldigde bijzondere betrekkin
gen en verrichten geene werkzaambeden . als 
technisch·advisaur en dergelijke cla.n met toe
stemming van Onzen MiJili;ter. 
• 2. De bearnbten .beboeven daarvoor de toe

ste:inminifvan het dagelijksch bestuur. 
3. De bevoegdheid tot het uitoefenen van 

consiiltatieve praktijk door het in het eerst,e lid 
genoemde "personeel wordt geregeld .bij hunne 
instrncties. · 

27. I. De werkzaamheden van de ambtenaren 
en beambten -warden geregeld bij instructies. 

2. ·Deze worden voor den administrateur 
en den. bibliothecaris vastgesteld door Ons, 
den ra.ad gehoord en ·voor ·de overigen door den 
raa.d, onder goedkeuring van Onzen l\'linister. · 

§ 1( .. V~n 1;;,t {njwo~n der lessen. 

- _28. l . . leder, die als leerling voor volle_dig 
onderwijs wenscht .: te worden ingeschreven, 
is. des,vge een door . Onzen Minister te bepalen 
bedrag , ve'rschuldigd, ·hetwelk in· 's Rijks 
schatkist wordt gest,ort, 
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2. Aan ·he1il, · die slechts als leerling: voor 
enkele lessen wenscht te wordeil ingeschreven ;
kan daartoe telkens voor een scbooljaar'' door 
h~t dagelijksch bestuur -ve·rlof worden ve·rieend. 
In dit geval is ter zake van dit' orideMvijs ·VB!'•· 

sclmldigd voor. lessen die· gegcveil;wdrdim· :--• i' 
eenmaal per week _-, f 5.- ; .. 
tweemaal per week . ;-: ,, : 10.- ; 
driemaal per· week .- .. ;, 15.-; 
vier of meermalen ,:_ · , ;, 20 . ..:...;· 

·. welke gelden' ~ 's Rijks scluitkist ··worderi' 
gestort. 

3. Hij, die zijue studien- ao.n em:uge univerci 
siteit of lioogeschool;' aa11 de Rijks · Hoogere 
Land-, Tuin-· en: Boschbouwschool of aan d£i 
Rijksveeart,senijschooJ. heeft voltooid- of dooi' 
den rector magnificus van eene cl.er Rijksun:f: 

. versiteiten of -boogescholen voor volledig onder: 
wijs is ingeschreven, behoeft, om de lessen aan 

· de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbonw
scbool te volgen, niet ais leerling te worden 
ingeschreven. - " 

29. Terugbctaling .van. VOOI'· het onderwijs 
gestorte getden kan .a\leen plaats.hebben: · 
· a. indien door overlijden v6&r 'den· a.art, 

-vang der lessen van deze geen gebruik -is· ge
maakt en alsdan · op aanvrage van · de · ei-~e'; 
namen; 

b. -wegens afwezigheid .ter·· vervullirig' -;,·.i:n 
militaire plichten; in dit geval wordt voo:r elko 
afwezigheid gedurende viet ·a6litereenvolgende 
w:eken tijdens een schooljaar aan den, helaniF 

· hebbende, die zulks onder overlegging van heli. 
bewijs der verplichte afwezigheid aanvraagt, 
een tiende deel van de voor. dat · schooljaar ge-
storte gelden terugbetaald. ': --- :;,! 

! 30. 1. Behoudcns het. _bepaaldf,l bij \arti..1-e~ 
I 28 derde lid ·eri artikel 31 wordt het :recht tot 
.- bet bijwonen van he_t onderwijs verkregon door 

inscbrijving bij deri directeur,: die daarloe·• niet 
overgaat, dan op vcrtoon va:n het.'oewijs, dat 
de verschuldigde gelden voldaan_ zijn eii, wat 
de \eerlingen voor enkele vakkeri l>etreft,: va.li 
bet bewijs, dat hot vereischt.e ,verlof door :bet 
dagelijksch bestuur is verleend. " ,, ' ' 

2. Zij die verkeeren in' een der gevallen -bii! 
doeld in artikel 28, derde lid, hebben zich; · oni. 
de lessen te kunnen, volgon, te vocirzien van 
een verklaring van den directeur, die deze iiiet 
afgeeft dan op ·:vertoon van een ·bewijs;- dat\do 
belangbebbende ·voldoet aan een::der-verelscbt.en 
aldaar omscbreven. ·-

3. De- inschrijving geschiedt kosteloos ; de 
directeur geeft daarvan tiegon voldoening mn 
zegelrecht een 'bewijs af. · · ' '' 

4. Het bewijs en de verklaring in ·cle .. beicfo 
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vorige leden genoemd worden ingericht volgens 
een door het dagelijksch bestuur te bepalen 
model-

5. Op het bewijs van leorlingen voor enkele 
lessen wordt vermeld tot welke lessen; in
richtingen en verzamelingen de ingeschrevene 
mag worden toegelaten. 

· 31. . I. . _Onze ]lfinister, de daartoe door hem 
aan te wijzen personen, de Directeur-Generaal 
van den Landbouw, de leerarcn, ambtenaren 
en beambten der school en der daaraan verbon
den instituten zijn te alien tijde- bevoegd alle 
lessen bij te wonen. 

2. Hot dooeerend personeel is, ieder voor 
zooveel zijne lessen betreft, bevoegd, gedurende 
enkele uren aan personen, die niet in het bezit 
zijn van een bewijs of verklaring am bedoeld 
in artikel 31, toegang tot hunne lessen te ver
leenen .. 

§ 6. Van de .orde en t1tcht. 

32. De handhaving der orde en tucht ohder 
de leerlingen is opgedragen aan den directeur. 

33. I. Bij overtreding der tucht of bij 
wangedrag waarschuwt of berispt de directeur. 
. 2. In buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van dl)n raad, ammede indien een leerling, 
bij den directeur, het dagelijksch bestuur of 
den raad ontboden, behoi1dens wettige reden 
van ver\:tind.ering niet · verschijnt, is de raad 
bevoegd den · ~v,ertreder , den toegang tot de 
school voor · een tijdvak van ten hoogste vijf 
jaren te ontzeggen. 

3, Van de uitspraak van' den raad kan de 
helanghebbende. bii Onzen Minister in hooger 
beroep komen. · 

§ 7. Van het onderwijs en de regel·ing de.r lessen. 

. 34. 1. Aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en 
Bosclibouwschool wordt onderwijs gegev~n in :' 
· a. de 13taathuishoudkunde ; 

b. de wis-. en werktuigkunde, toegepast op 
den land-, tuin- en boschbouw ; 

C· hot Iandmeten en waterpassen ; : 
d. de samenstelling en inrichting van ge

bouwen, bij den land-, tuin- en boschbouw in 
gebruik; 

.~. het teekenen, zooam dat toepassing vindt 
in den.land-, .. tuin- en boschbonw; 

/. de natuur-, schei- en weerkunde, toe
gepast op den -land-,' tuin- en boschbouw; 

g. de landbouw-technologi1t; 
. -Z1. de -delfstof- en aardkunde, toegepast op 

. c\1;m land-, tuin- en. boschbouw ; 
: i. de algemeene en bijzondere plant-· en 

dir,rkunde ;, 

k. de ontleedkunde en levensleer van plan ten 
en dieren in he~ alge)lleen en van de huisdieren 
in het. bijzonder ; 

l. de kennis van de uiterlijke vormen, 
rassen, ziekten, geneeslee_r en. behandeling van 
de huisdieren ; 

m. den algemeenen en bijzonderen land-, 
tuin- en boschbouw ; , 

n. de veeteelt, daaronder begrepen pluim
vee- en bijenteelt, en zuivelbereiding; 

o. het landbouw-boekhouden;. 
p. de leer van het land-, tuin- en bosch

bouwbedrijf ; 
q. den tropischen land- en, boscbbouw; 
r. de vakken, aan te wijzen door Onzen 

voornoemden Minister. 
2. Het theoretisch onderwijs wordt aange

vuld door practische oefeningen op de terreinen 
en in de stallen en laboratoria der school- en 
der daaraan verbonden institut~n; zoomede 
door excursien. · 
_ 35. Het onderwijs' wordt, behoudens het be
paalde bij artikel 24, over vijf afde{llingen ver- · 
deeld, te weten : ·· · 

~- de afdeeling Nederlan'dsche landbouw; 
b. de afdeeling tropische landbouw ; 
c. de afdeeling Nederlandsche boschbtmw; 
d. de . afdeeling tropische boschbouw ; 
e. de afdeeling tuinbouw. 
36. 1. Jaarlijks in. de maand Juni wordt 

het programma van de lessen voor het volgend_e 
schooljaar in eene vergadering vah den raad 
vastg~steld en v66r 1 Juli aan de goedkeuri:ng 
van Onzen Minister onderworpen. 

2. Het programma vermeldt·: 
a. het getal lesuren, wekelijks aan elk onder

deel van het onderwijs te wijden ; 
b. de namen van het personeel ; 
c. den omvang van het onderwijs in elk 

onderdeel ·; · 
cl. de prachtische oefeningen 1;11 excursien ; 
e. alles, wat de raad verder-ter voorlichting 

van belanghebbenden meent te moeten mede
deelen. 

37. 1. De vaststelling van den rooster 
der ,lesuren en de aanwijzing van de lokalen 
geschiedt door den directeur in -overleg met 
het dagelijksch ·bestuur, de betrokken leeraren 
gehoord. 

2. Bij verschil ,van gevoelen tusscnen den 
directehr E;'n het dagelijksch · bestuur staat be
roep open op Onzen Minister, onder overleg
ging van de desbetreffende bescheideri . 

3. Exemplare11 van_ den° gedrukten rooster 
zijri ·v66r het begin der lessen voor ieder ·koste
loos verkrijgbaar bij den administrateur. 

I 
l, 
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38. 1. Het schooljaai- vangt aan op :'den 6. De regeling der examens geschiedt door 
derden Dinsdag in September en is verdeeld het dagelijksch bestuur in overleg met de corn
in een wintercursus en een zomercursus. m.issien, door welke de examens worden _ af-

2. Er zijn jaarlijks drie vacantien : eene van genomen. 
15 Juli tot den aanvang van het volg~nde 40. 1. -Behoudens h~t bepaalde in het derde 
schociljaar, eene met Kerstmis en eene niet lid van dit artikel, wordt, bij het einde van het. 
Paschen, beide laatstgenoemde ieder : van schooljaar, aan de leerlingen van het· derde 
ongeveer 17 dagen. , studiejaar, alsm.ede aan personen ·die niet als 

3. De direct-eur bepaalt, in_overleg met het le.erling zijn ingeschreven, gelegenheid gegeven 
<lagelijksch ,bestuur de dagen, waarop Kerst- tot het afleggen van een openbaar examen, ter 
-en Paaschvacantie beginnen en eindigen. , verkrijging .. van een kosteloos uit te reiken ge-

, · tuigschrift ten bewijze hunner bekwaamheid. 
§ 8. Van de examen~, de getuigschriften en de 2. Tot dit-examen worden alleen toegelaten 

diploma' 8• zij, die o.;~rleggen het getuigschrift, b·edoeld in 
39,. l. Behoudens het bepaalde in, : het het eerste lid van artikel 39. 

vijfde licl van dit artikel, wordt, bij het einde, 3. Op dit examen is van toepassing. het be
van het schooljaar, aan de ·1eerlingen van· het paalde b\i het vijfde en zesde lid van arti
-eerste studiejaar, alsmede aan personen;' die kel 39. 
niet als leerling zijn ingeschreven, gelegerrheid 41. l. - Bij het einde van .het schoolja,;tr 
gegeven tot het afleggen van een openbaar wordt aan de leerlingen van het vijfde-Studie
-examen, ter verkrijging van een kosteloos uit jaar, alsmede aan personen, die niet als leerling 
te reiken getuigschrift ten bewijze hunner be- zijn ingeschreven, gelegenlieid gegeven tot het 
kwaamheid. ' '. aileggen van een openbaar examen, af te nemen 

2. Tot dit examen worden alleen toegeiaten door de comm.issie, bedoeld in artikel 57 der 
-zij, die overleggen een getuigschrift van be- wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. · 50), ter 
kwaamheid tot de studie, aan eene universiteit .verkrijging. van bet diploma van landbouw
of aan de Technische Hoogeschool, als bedoeld- ·kun,dige,' waarvan sprake is in .het.-laatste- lid 
in de artikelen 11, 12, 122 en 157 der Ho'bger- van genoemd wetsartikel. 
Onderwijswet, het get]ligschrift, verkregen; door 2. Tot d it examen worden togela ten zij, die 
het met goed· ge.volg aflegge;µ van het _eihdexa- overleggen een .getuigschrift; uitgereikt inge
men voor de hoogere burgerscholen met, vijf, · ·volge artikel 40·,. benevens zij, die in· 1'et bezit 
jarigen ciltsus in Ne~erland of in Nederlandsch- zijn van een in 1898- of later behaald diploma 
Indie, of een met de vorengenoemde gelijkge- van landbouwkundige, als bedoeld in art. 57 
steld' getuigschrift. : der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50). 

3. Door Ons kan; in voorkomende gev_allen, 3. Bovendien kan door Ons de overlegging 
<len Raad-van State gehoord, de toelating tot van een bewijs van het doorloopen van eenen 
dit examen wotden toegestaan op grond van leertijd van bepaalden duur in de practijk van 
het bezit van andere Nederlandsche g~tuig- ,landbouw, boschbouw, landbouw-technologie 
schriften of diploma's. - of ·tuinbouw worden gevorderd. _ 

4. Door Ons wordt in voorkom~nde ge';allen · 4.- Voor de afgifte van het diploma, .bedoeld 
aangegeven, welke buitenlandsche. getuig- in het eerste lid, wordt- een~ som van f 40 
schriften of diploma's met het oog op het exa- betaald. -, 
men, af te nemen bij het einde ·van het eerste 5: Aan hen, die enkele lessen als toehoorders 
cStudiejaar, zijn gelijk te stellen met de getuig- of het onderwijs_aan de in artikei24 bedoelde 
·schriften, in. het tweede lid genoemd. - bijzondere eutsussen, blijkens een onderzciek, 

5. Zij, die bij het examen aan het einde van ingesteld ten bverstaan van den directeur, door 
het eerste studiejaar zijn afgewezen, kunnen den leeraar of de leeraren, met het onderwijs 
zich in het volgende schooljaar, m.its v66r het belast, met-vrucht hebben bijgewoond, kurrnen 
einde yan den wintercursus, opnieuw aan <lit kosteloos testimonia worden uitgereikt. 
examen onderwerpen, wanneer zij, daartoe van 42. 1. , De onivang van de in' artikel 39, 40 
de commissie, met het afnemen van dit eiamen en 41 genoemde examens wordt door Ons 
belast, vergunning hebben verkregen,. Zij vastgestel:L 
worden in dit, geval vrijgesteld van het onder- 2. De examens bij het einde van het eerste· 
zoek in die vakken of onderdeelen van vakken, en het derde studiejaar worden afgenorrien 
waarin zij reeds een voldoend. examen hebben door de betrokken leeraren, zoo noodig aan
afgelegd., gevuld met een of meer deskundigen aan- of.. 
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buiten de' school; door Onzen Ministe.r j~arlijks. 
daartoe aan. te wijzen. · .·. . . : ,· .... 
. 3. ·IJe leeraren eri:deskunoigen worden daal'.

toe door het dagelijksch bestuur· vereenigd in 
ocimmissien,. volgens ·de'. vakken waarover ... elk 
examen: loopt. • .. · 
-,·4:. · De voorzitters en secretarissen dezer,com-

. ~sieli. worden aangewezen _ door .de. eommis- _ 
mon zelye.. · , ·. . · . · . . . . .: . 
: .. 5., De deskundigen buiten de school genieten 

rut· 's Rijks ·kas .vergoeding voor reis- ·en ver 
blijfkosteR, benevens vacat_iegelden. ,. 

Van r1e bibliothe,£ 
' •, ... : 

43. 1. Met de.zorg voor- de ,bibliotheek ..is, 
o,;_der -t<?ezicht van . het dagelijksch bestllur, 
belast een . bibliothecaris. 

2. Hij wordt door Ons bimoemd, · geschotst 
en ontslagen, den raad,gehoord. · 
.•.3 •. Jlet ·gebrl!ik, de behandeling .en de aan_
"l'Ulliug· _dcr . bibliotheek warden ,,geregeld, bij 
e~n reglementi '?'astgesteld loor den raa.d; den 
bibliothecari\! gehoord, welk reglement de g,oed-. 
keuring' :van. Onzen ~Iinister behollft. 
·. 44. De. hahd:bibliotbpke11; in· bijzondllr gll
bmik bij de. leeraren, warden· geacht: .te. beh:oo
ren tot· de algemeen:e bibliotheek .... · ·. ,. 

. § rn. Van ·ae ge~a,1ni,ddek,1\ . :- , '.. , : 

§ 11. Van de instituten. 

47; 1. Tot de Rijks Hoogere Land-, Tiiin
en Boschbouwschool behooren institufon; · aan 
welke de behaudeling van verschilleiide· ·onder
d'eelen der land1'ouwwetenschap is opgedragen 
en · die . daaruaast kunnen bestemd zijn om·· te 
dienen -als · 1ustellingen ter directe voorlichting 
van de practijk of tot uitvoering van Regee- · 
ringsmaatregelei1: · · ' 
· 2: Deze ilistitutell' hebben, behoudens het 

bepaalde bij artikel 12, derde lid; een.zelfstan
dig bestaan :v:oor zoover hunne11. .dieil.st betreft, 
doch worden zooveel mogelijk dienstbaar 
gemaakt aau het ondenvijs der school. 

3. Door Ons worden leetare'll aan de scµool 
tot directeur van de instituteri aangesteld.· . 

,.4. Aan de ambtenaren der 'instituten kan 
het· geven. van eenig onderwijs aari de: school• 
ambtshalve' worden opgedragen;· in w!llk geval 
zij tot buitengewoon leeraar wordeil benoemd; 
waarvoor zij eeri toeslag op hun gewone salaris 
ontvangen, ter grootte door. Ons te bepalen. 

5. De hulpmiddelon, verzamelingen '.en ·:lo-
. kalen ·der instituten warden zooveel ·m'ogelijk 
ter · beschikking gesteld van de-_ leerlingen der 
school- voor practische oefeningen:;. liet .geb1'1lik 
als zoodanig, wordt geregeld bij .de'~voorschrif
ten_.'in artikel 14 genoemd:_: , · 

·§ 12. · Overgangsbepa_li!lj}en, . .. :45. L Jaarlijks wo.rdt eTh:el)c Ieeraar. een.- · 
· bed.rag ter :beschikk:ing gesteld vo.or :het ,aan, 
schaffen .van de benoodigdheden voor ~ijn 
onder~js ·en onderzoek. 

48. In de· -jaren 1917 tot ei;i: met' 'i921 zal 
nog gelegenheid· bestaan het ·ex~Illen_ -voor 

: landbouwkundige af te leggen volgen~ de thans 
geldeude 'programma's en regelet1. -. 2. •E:veneens wordt een bedr;i,g•: voo_r den 

huishoude.lijken en ~lgetneenen d_ienst ter .be
schikking· .gesteld van den administrateur. 
· 3. · Den. bibliothecaris wordt voorts eett; be: 
drag te.r besclrikking g«:!steld voor. aanwlling. 
en . onderhoud van de·. bibliotheek. ;· daarbij
wi:,rden·' voor . elke handbibliotheek .afzonder-
1:ijke: bedragen aangegeven. 

46. L .Alie' bestellingen en· betalingenr.moe
ten lo.open over het. bµreau van den. adminisPra-_ 
t1mr. 
. · ;i. De, administrateur .. bplldt •boek va11 .de op 

de,verschillende. hoofden.•ged.ane. uitgaven· en 
l'le~tellingen en verwittigt· ,den betrokkeU:e; 
wanneer ·hij .meent, dat de _stand der ,rekening , 
er a~nleiding toe geeft, en in e~ geval. w~nne_er 
het crediet uitgeput is.-. . . . . . .. 

3. Bestellingen, . welke daarua worde.n. in
gediend, worde!]. niet meer uitgevoercl en aan 
dei:i, .betrokken leeraar teruggezonden. : , · . 

4. :Oe administrateur blijft. pverigens:, geheel 
buiten ·beoordeeling van ~e aanvragen of be-
~tellingen·. · 

49: Zij, die in het bezit zijl]. yan een getuig
. schrift bedoeld onder _5 van Ons, .-hesluit van. 
lQ Januari 1916 n.0 • 26 worden,qp.het.derde
jaars-exarricn vrijgesteld van .de daazyoor ge
eischte overeenkomstige vakkerr. •Of. gedeelten 
van vakken. :': . < . 
. 50. · I. Zoo spoedig mogelijk na het in working 

trecien van dit reglement wordt·overgegaan tot 
· de samenstelling vall' het dagajijksch· bestuu_r. 

.. 2. Met afwijking van l:iet bepaa\de in ··ar
tikel 18 vervult de directeur de taak. van· h~t 

_dagelijksch bestuur, totdat dit ·coUege· samen-· 
· gesteld. is. · · 

51. _ · De functie · van ,i,dministrateur worclt 
· waargenomen door den hoofdambtenaar van 
administratie· der school, t_otdat·' een, a;<;lmi-
nistrateur is benoemd: 
· Behoort _bij Koninklijk besluit. va11 18 Sep-

tember 19_16 (Staatsblad. n°; 443); · · 
. :i\'Iij :bekend, .... 

De Mj?I-, Vfin _Landbou.w, Nijver:heid ,en Hamdel, 
. PosTHUM~.--.· ,.,,," 
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l9Sep1£in/Jev- 1916: BESLuiT; houdende -,,,ijzi-
- · ging vati het reglement voor den dienst der 

Rijksfolegraaf, 'vastgesteld bij. Koninklijk 
·besluit van 14 Juni .1913 (Staatsblad 
-11:0 .- 275) en gewijzigd bij dat van 27 April 
1914 (Staatsblad n°. 188), alsmede wijziging 
·van.J:iet· K<minklijk ,besluit ·van 9 Juni J9d4 
(Staatsblad n°. 117), houdende· bepalingen. 
betreliande den Rijkstelefoondienst,· zooals 
<lit luidt na de w\jzigingcii. daariri a~nge
bracht bij de Koninklijke besluiten: van · 
28 "Augustus 1905 (Staat8blad· n°. 257) en 
van'26 November 1910.(Staatsblad n°. 362). 
'S.'444.' .·· 

wi.i; WILHELMINA, ENz. 

Gelet op de Telegraaf- en Telefoonwet ,1904: 
(Staatsblad no.· 7) ; · 

Op de. voordracht· van Onzen Minister. van' 
·Waterstaat van 14 Augustus 1916, n°. 16, ·Af-. 
deeling ·Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van ·State gehoord (advie~ 'van: 
5 September 1916, n°. i9) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ;voot- : 
noemden. Minister van_ 15 September. 1916,. 
n°. 22, Afdeeling · Posterijen en Telegrafi~ ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- 0 

palen: 
Art.• 1; Da bedragen van·25 cent en 15:'cent, 

genoemd in het eerste en tweede- lid· van ar
tikel· 15 -van het reglement voor den cfien.st. der 
Rijkstelegraaf, vastgesteld bU Koninklij k be~ 
slnit · van 14 Juni · 1913 (Sta.atsbii1d · n°. :275), 
gewijzigd bij dat van 27 April 1914 (Stao),sblad 
n°. 188), warden vastgesteld op · 3Q cent en 
20 cent. 

·z. ·Het· tweede lid van artikel 22· van· voor
meld reglemcint wordt gelezen •als volgt : 

,,Voor overbrenging van een drihgend' tele: 
gram 'wordt .. het drievoud van den· ·ge'fonen 
tariefspi-ijs · geheven". · · 

3.:: Da · bedragen van 30 cent eh 20 ,,cent, 
·genoemd-in het'.eerste Jid·van artikel 7 vih het
Koninklijk besluit · van den · 9den Junr ·: 1-904 

· _ (Staatsblad n°. 117), gewijzigd b~j de 'Koriink
lijke1 besluiten -van 28 Ahgustus 1905. (Staats
blad ii 0. 257) en van 26 November 1910· ( Staats
blad n°. 362); w6'rden vastgesteld cip '35; cent 
en•:25 ·cl'lnt,: 

4. Dit beshiit-treedt in werking met irigang 
van den: tweeden dag na dien der dagteekening 
van·het Staatsblad en ·de Staatscourant, waarib 

·lfet. is 'gepla.atst. · ' 
·' · Onze· yoornoemde .Minister' is belast · met· de 
tlitvoering:·van::dit besluit, hetwelk gelUktijdig 
i.n"het' Staatsblad· en.' in' de· Sli:uitsooitrant_: zal 

. , 

·worden geplaatst· ··en waarvan afschrift zai 
-warden geion<len aan den Raad: van State,., ·· · 

's,Gravenhage; den 19den September: ·1916. 
WILHELMINA .. 

'-De Minis1£1•. van ·Waterstaat, c. LELYc 
'(U-itgeg. 29 Sept: 1916.) · 

, ; . . i 
21· Sepfemhe,· 1916. B!!:sLUIT, tot onteigening 

van perceelen .in de ·gemPenten Mr<iden-ei:i 
NruJ~den, 'ten behoeve van de verbeter,ng 
van den pro.;,.incialen zeedijk tussehen . .Mui, 
derberg en N,;fl;rlen en den ~anleg van een 
g11dm,ite ,zeedijk op .de hooge gronden va~ 
M uiderb~rg. S. 445, · · · 

2(-Sepfemb•·,: l'9i6. ·. MISSIVE van den Minister . 
van mime11!,mdsche Zaken aan de Gede- ' 
putee~di Staten de'r.pi'ovincien. betreffende 
uitvc\'ering \,~n ·de Burgerlijke Pensioenw_et 
en 'van het'Konitiklijk: Besluit van 17 Maart 
i9 i 4. { Sfi:uifsoiad' no. 150). 

Tfin ver.;,.olge op ' nevensvermelden· circh'. 
la ire ,l) heb ik de ·eer U w ~ollege mede te deeien, 
dat vooitaan, tn af,vijking van het bepaalde 
bij art. 13 vari. bet bij .Koninklijk besluit ·van 
17 ~laart ·l!lll ·(Sta'atsblad n°. 150) gewijzigde 
Koninklijk besluit van 21·Feb.rtiari i906(Staats• 
blad u 0. 38), door U w college kan warden_ vor
stttan met de ing,wolgA Uw. artikel aim het D~~ 
partement van Financien in te zenden quitantien 
tu ·doen -ve~guzeld gaan van de li)sten R eri·c. 
irr enkelvoud.'. , ,. 

22 Sepfembei, 1916 .. BESLUlT, houd_ende: ongi;
grondverklit'ring van_ de bPzwar,m·-van deii 
ge\vezen inHicien K. Moltmaker, te Andel 
(Gemeer,te Bnflo), •tegen ·de' bPslissirig,op 
zijn ,ver:,:or>k 'om pensioen, S:,446. -: 

WLT WILHELMINA,• ENZ'. . 
Reschil,kendeop d\l re:clame' vali deri gewezen 

milicien '' IC ''l\loltrriaker, te A,,-rlel ·(gemeeiite 
Baflo), betreffende zijrie· ·aaiispi'akei op pen; 
stuen: ' . 

G~zi~rr bet ad vies vari. den Militaireri :J>en• 
sioenra'ad·dd. 10 November 1915, n°. :m L;·/; 
· '°'Den . Riitid 'vhri"·Sta:te, A.fd'eeling voor de 
Ges.chillen ''varr Bestuilr, · gehoord, · ad vies \ian 
28 Maart ·mm. Ii". 7'2; . 
· O'p' de· 'voordraclit :van Orizen 1\linister-van 

Ooi·Iog_ van, 18 :September 1916,: lllde 'Afd;; 
n°.-76 ;·-· l•:'.•):. -. 

Overwegende ;•datde Militaire Perisioenraiicf 
in zijn· -voo~hleld a,dvies ·ons in .o·ve'riveging, 
heeft gpgi;ven 'ae~ ,. belarighebbend'e' 'te d6en 
ke'nnen, dat _hij .. op pensi(!en geen aaiisp~aii.k ___ .. _ 

-i 
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kan maken, daarbij aanvoerende, dat een mi
litair genees.kuiidig onderzoek heeft plaats gr.
had door de Commissie voor het geneeskundig 
onderzoek · te Naarden op 9 Maart 1915 ; dat, 
op zijn verzoek, door de Commissie te Amsftw• 
dam op 8 Juni 1915 een herhaald militair ge
neeskimdig onderzoek is ingesteld ; dat hij 
geacht WQrdt tot de verdere wnarneming van dim 
militniren dienst ongeschikt te zijn uit hoofde 

· van lichaamsgebreken ; dat hij met ingang van 
28. September 1915 uit den militairen dienst 
is ontslagen; dat hij bij ontsl<1g volgens de 
Pensioenwet voor de landmacht 1902, een wer
kelijken dienst bad van 2 jar'ln en 6 dagen ;· 
dat zijne licbaamsgebreken Liet in oorzakelijk 
verband staan met eenige bepaalde dienstver
richti1Jg ; dat hij voor den militairen dienst 
ongescbikt is uit boofde van lichaamsgebreken, 
niet ontstaan in den st"rijd, -door gevorderde of 
bevolen militaire diensten, door verrichtingen 
·of vermoeienissen aan de uitoefeniDg van den 
militairen dienst verbonden, of door_bijzondere 
ornstandigheden of toestanden die zich bij de 
uitoefening van dien dienst hebben voorgedaan; 
dat hij een .werkelijken dienst beeft van min
der dan .vijf jaren; we~halve de Pensioenraad 
van qordeel is dat hij aan geeno enkele bepaling 
der genoemde wet recht op pensioen kan oz:it
le_enen ; 

dat, nadat bij Ministerieele beschikking 
van 2 December 1915, Uide Afd., n°. 26, aan 
den reclamant was medegedeeld dat geen ter~ 
men zijn gevonden een gunstig gevolg te ver
leenen aan zijn verzoek om in bet genot van 
"pensioen te wordeu gesteld, bij zich tot Ons 
heeft ge.wend met een adres waaraan o. a. de 
-strekking kan worden toP.gekend dat omtrent 
zijne bezwaren tegen de. afwijzende. beschik
king bet gevoelen mocht worden ing2~Qn-
110n van de Afdeeling van den Ra!!d van State 
voor de. G:escbillen van Bestuur ; 

Overwegende : dat K. Moltmaker aanspraak 
maakt ;ip p_ensioen ingevolge art. 2 sub 2 der 
Pensio_enwet voor de ·1andmacbt 1902; 

dat ter beoordeeling "17an de vraag of de 
reclamant_ ;a11nspraak op pensioen kan doen
gelden kracbtens. art. 2 sub 2 dier wet, beslis
send is of zijn longlijden hetwelk tot zijne on
gesc_biktv.erklaring vooi: den dienst h_eeft ge!eid 
moet geacbt worden bet gevolg te zijn van 
bij_zonde_re, omstandigbeden die zicb te zijnen 
opzic_bte bebben voorgeda,m v66_r zijne opne
ll\ing' i.n het bospitaal te N_aarden_ op. 3 Decem
b[!r 191,4; 

Overwegende; dat Moltmaker, blijkens 
rappprt der G:eneeskundige Commissie te-Naa,,.-

den dd. 9 °Maart 1915, 11°. 6, lijdende was aan 
eene uitgebreide, droge, rechtszijdige borstvlies
ontsteking en zoodanige afwijking. in de long
toppen·, dat daaruit met beslistbeid was op te 
maken, dat onderzochte lijdende was aan long
tuberculose ; 

dat op grond van deze !aatste bevinding met 
eene aan zPkerbefd grenzende waarschijnlijk
heid mRg wo_rden aangenomen, dat ook de 
borstvliesontsteking is. geweest van tubercu
leusen aard ; 

dat wel is waar door de geneeskundige· com
missie te Amsle,-d,11n, blijkens baar rapport 
dd. 8 Juni 1915, no. 549; de door haar, n~ast 
eene cbronische neusettering, bij Moltrnaker bij 
herkeuring geconstateei-de ~lepende- rechtszij
dige borstvliesontsteking als niet tuberculeus 
wordt beschouwd, doch dat, naar de ervaring 
leert, slepende borstvliesontstekingen, wanneer 
hare ontwikkeling slecbts lang gcnoeg in haar 
verloop wordt gevo\gd, bijna -zonder uitzon
dering vim specifiek tuherculeu_sen aard blijken 
te zijn, ook wanneer rioch van hereditaire noch 
van familiaire voorbescbiktheid is geb!eken ; 

dat de d::-or den Raad van State (Afdo:ieling 
voor de Geschillen van Bestuur) aangevoerde 
omst:mdigbeid. dat het door den· Insp'ect~ur 
van den Geneeskundigen Dienstder Landmacht 
mo_qelijk wordt geacbt dat de . darmcntarrh 
welke tot Moltmaker's opname in bet hospi
taal te Naa,·den, (maar niet tot zijne afkeuring) 
heeft geleid, is ontstaan teugevolge va'n de on
gunstige omstandigheden waaru.an ·bij, onrr..id
d"lllijk te voren is blootgesteld geweest in bet 
Kamp bij Laren, niet mag doen concludeeren 
tot een oorzakelijk verband tusscben die on
gunstige omstandigbeden en het ontstaan der 
borstvliesontsteking, tengevolge waarvan bij is 
afgekeurd; 

dat tocb die -darmcatarrh of voren bedoelde 
slepende neusettering boogstens aanleiding kun
nen bebben gegeven tot bet actief.worden van 
bet bij Moltmaker sluimerend tuberculeus pro
ees, doordien een van beide uf beide aandoe
ningen -•s mans weerstandsvermogen bP.bben 
verrninderd, docb dat dit proces door voren
bedoelde ongunstige ornstandigbeden niet kan 
zijn ·vei·oorzaakt, daar tube1·culose onfsfaat door 
besrnetting, docb niet door ongunstige invloe-
den van welken aard dan ook ; 

dat, indien -wordt aangen_omen, dat de borst
vliesontsteking is van•niet-tuberculeusen aard, 
en ook bij uitsluiling van de slep(!nde neua. 
ettering a\s oorzaak van· eerstbedoelde ont
steking, er niet alleen niet_ is gebleke,; van een 
oorzakelijk verbnnd tusscben .d8' darmc11tarrh 
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en de slepende borstdiesontsteking; maar zelfs, 
· naar uit het vorenstaande volgt : zoodimig ~er

band op mediscb.e gronden niet kan worden 
aanvaard; . 

dat derhalve het lichaamsgebrek,.ten gevolge 
waarvan Moltmaker voor de· ve~dere · waar.ne• 
ming van ·den niilitairen dienst ongeschik1: is 
verklaard, onafhankelijk van ·.de uitoefening 
van dien dienst is onts~aan en hij mitsdlen 
geen aanspraak heeft op p.ensioen gegrond op 
artikel 2. punt 20., der ,,Perisioenwet voor' de 
landmacht 1902" ; 
· 'dat hij evenmin aan eenige andere bepaling 

dief Wet recht op pensioen kan ontleenen; 
. Gezien even·aangehaalde Wet;. · 

- .llebben goedgevonden en verstaan : . 
· .. te verklaren, dat de bezwaren van den,ge
wezen milicien K. Moltmaker tegen de afwij
zende Beschikking, genomen op zijne aan
vrage om pensioen, zijn. ongegrond . 
• ~ Onze Minister van Oorlog is belast m~t de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Slaafs
lJ/ad, en, te · gelijk met het rapport van On.zen 
genoemderi Minister, in de Nedei-landsclte Staats: 
cow·iznt zal warden geplaatst en waarvim af
schrift zal wo~den .gezonden aari den Raad 
van .State (Afdeeling voor de Geschillen ·van 
Bestuur. 

's-Grt1venhage, den 22sten September jgrn_ 
. WILHEL:\UNA'., 

-De Minister van Oorlo_q, BosB0OM. 
(Uitgeg. 14 Oct. 1916.) 

22 Sepfem1Je1· 1916. BisLUIT, houdende wijzi-
. ging van bet Koninklijk Besluit van' den 

· 3 }laart 11115 (Sfaafsblad.n°. 122). S.·447. 
W1J WILIIKLMlNA, ENZ. 

Overwegende, dat bet in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van vleeschwar'en 
op ruimer schaal te verbieden _dan tot nu 'toe 
heeft plaats gehad ; · 

. Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Oorlog, van .I!'inancien en van Limdbouw; Nij
verheid en Han'del van 13 s·eptember. -1916, · 

. Kabinet, Litt. 0128 ; 

Den Raad van State gehoord (advies v~n 
19 September 1916, n°. 3) ; · · · 

Gezien bet nader rapport ·van Onze 'voor
noemde Ministers van· '.ll September"1916, 
Kabinet, Litt 1Its2 ; . 

Hebben ·goedgevonden en verstaan t'e be-
palen: · 

Het EPnig Artikel van Ons Besluit van 
3 Maart 1915 (8taatsi,lad n°. 122) wordt gHleien: 

. · De uitvoer van alle verdmirzaamde ·vreescb; 
waren en levensmiddelen, in welke .vleesch is 

verwerkt, is verboden van den dag der afkon:· 
diging van dit Besluit.: 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevalien daa'r-
van outhefling te doen verleenen. ·· 

·Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooviiel hem betreft, bela_st met de 
uitvoering van dit Beslui't, dat in het 8,(aats, · 
b/ad. zal . worden gepiaatst en waarvan afsqb.rift 
zal worden gezonden aan den Raad van S.tate. 

's-Gravenhage, den 22s.ten SeptembeF 1916 .. · 

. WILHELMINA.- . 

De Minister van Oorlog, BusBOOM, . 

De MJni.ster van. li'inan,cien, ANT. '\;AN GIJN, .· 

De Minister van Landbouw, Nijverkeid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 23 Sept, 1916;} 

22 September l!l16. BESLU~T, houdende_ ver
bod van uitvoer van runderh_a!l:r en alle· 
daaruit o·f daarrriede vervaardigde artikelen.c 
s.-448.: · 

W1J ,WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang"van den. 
Staat noodig• is, den uitvoer van runderhaa_~ 
en alle daaruit' of daarmede vervaardigde ar
tikelen te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad 11°. 3!1!) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van: · 
Oorlog, van Financien en van Landb6uw, Nii: 
verheid en Handel van· 14 September 1916¥ 
Kabinet, Litt. w12s ; 

Den Raad van State gehqord ,(adyies van 
.19 8eptember 1916, n°. 4); 
·: Gezien het nader rapport van Qnze· voor-
noemde_ Min,isters van 2} September 1916, Ka
binet, Litt._ !132 ; 

·H(!bi:)en goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeni_q Arfikel;, 
De uitvoe_r van runderhaar· en alle dalJ;rl).it. 

of daarmede vervaardigde artikelen is verb_o_~ 
den van den dag der. ufkondiging van dit. ·, 
Besluit.· 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk· 
op te h·effe~ of in bij~ondere ge~allen daarvan 
on tbeffing te doen verleenen. · 

Onze :!\Iinisters· van Oo~log, van Financien,_. 
e~ van Landbimw, ,Nijverheid en Handei zijn;' 
. ieder voor zooveel hem betreft, belast . ~et de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-
7Jlad zal worden geplaatst en .waarvan afsc~i-Ht 
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zal, 'i'\'Ql'.den. ge:ooii.den. ~an .den Raad• yan State. 
's-Gravenhage,, den 22st_en Septell)ber 1916: 

, '.', ,, . · ._ W1LHEL:\q:t,i A:-

. De Ministp~ van Oorlog, -: ' BosBOOM. 
De Minister van Ji'inancien, ANT. 'VAN GIJ~. 
De Min. v_nn 'f,a,u.lbomv, Nijverheid en Handel,. 

. · ;; , P,osTHU~IA. : 

( Uitgeg. 23 8,ept. 19_16.) · 

-'4_-8'ej;tember 19i6. WET, houdende vaststei~· 
· · iinii' 'van bet · _slo·t der rekening van /le 
:, koioniaid ~itgaven en ontvangsten ·voo~ 

:: , Ouro,;ao ·over -bet ·-dienstjaar- 19_13: S. 449: 
Het· sl9t.;d1Jr rekening: van de koloniale uit

gaven en .ontvangsten voor-.• Gura~rw over bet 
.dienstjaai-' l913 . wordt vastgest~ld als \'0lgt : , 

De "uif~i~eri hebben betlragen f 1,23l,991.:l65 •. 

'Da·o-nfvan_qsfen hebben bedragen f 830,322 24. 
Het riildeelig: 'slot der rekening bedraagt 

-alzoo f,401,669.025, \velk bedrag dientengevolge 
·tot aanvulling der koloniale middelen is no9dig 
geweest. 

22 -September 1916, WET, houdende wijziging 

.22 

· '·en verhooging van de begrooting van uit
gaven van Ne1.erlandsch-Indie- voor bet . 
dienstjaa·r 1916. S. 450. 

Sepfe1!1,be/ 'rn1Ei. WET, houdende regaling 
_van de bestemming der vciordeelige sloten 
en van de voorzieiiing in de del~king van 
.de nade!)lige sloten der Indische rekeningen 
ov~r de dienstjaren 1902 tot. en .met 191f. 

i;; .. m .. -
•ix ·Sepfembei' 1916. WE·r; houdende vaststel-

.- iing 'van het slot der_rekening_ van' ont-. 
. vangsten en uitgaven ·voor· Nederlandsch-

. ·· ·: Indiif-over· bet dienstjaar 19i2. S. ·452. 
Het slot der rekening van :de koloniale ont

·vangsten· en ·uitgaven voor Neder!_andsch-Indie 
-over, h'et' dienstjaar 191:! wordt vastgesteld ills 
volgt, .-- r· · 

·De; o'ntvangsten ·bedragen f 270,549,954:75. 
De uitgaven bedragen f 269,025,312.09. · 

22 · f1eple,nb,r 1916._ -BESCHIK?KING" van 'den 
• 1\lini~t,ir ,van Landbouw,. Nijv.erheid en 
· Hun\l,el ter uitvoering van art. 236-van he.t 
Veiligheidsbesluit 1916. 

De .Minister van -Lar;dbouw, '.Nijverheid··en 
Handel: 
. : Gezien artikt;il 236_ van.bet Veiligheidsbeshiit 
1916; . 

·. - lleen goedgevonden ; 
,-,-met ingang ,va_n (October 1916 te bepalen ,. 

19. dut .~ls bewijs,_ ·d;\t ·een __ p!)rsoon vertron wd 
is met het v~rleenen van ee_rste hul·p, als be.i 
doeld in bet bovenaung,ehaalde wette!ijk voor
sch~ift, zal gelden : 

a. eene gedagteekevde verklaring. van een 
geneeskundige,- aangewe2:en tot bet geven van 
onderwijs. aan een door _bet Ri5k gesubsidieer
den-_cursus in eerste hulp bij bedrijfsongevallen, 
dat. de persoon met vrucht ·de lessen ·.:van den 
cnrsus gevolgd heeft ;_ 

·b.- eene gedagtcekende verklaring van· den 
medisch-adviseur bij _de arbeidsinspectie, dat 
de persoon vertrouwd is met bet verle_enen -
:van eerste hulp; 

c. eene verklaring, afgegeven op grand van 
de beschikkirig dd. 8 April HJH, n°. 338, ai'
deelipg Arbeid, van den toenmaligen Jlliuister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, mits de 
termijn, w_aarvoor zij gel dig_ was,. riog. niet is 
verstreken ; . . _ 

29., _dat eene -verkluring; als l:Jedoeld onder 
1°:,; ea: of b, _niet ]anger geldig is dun op die 
verklaring is aangegev.en·; 
_ · 3°. dat.de·geldig-heidsdu_ur van eene verklari:ilg 
als be_doeld . onder la ni_e_t !anger kan gesteld 
-~orde,n .. <:fa11 . op drie 1aren :1)a het. einde van 
den cursus <lien de persoon gevolgd heeft . 
· 's Q_ravenhage, 22 Sept~_mber lfJ16. . 

De Minister voornoemd, PosTHUMA:. 

23 September 1916. BKSLUIT, to~ aanwijzing 
. van., ·den omvang der districten, bedoeld 

;_;: i\J- ,!lrtikel, 17, tweede. lid, de,r Stuw_adoors
wet. s. 45'1. Het voordeelig,··-siot' der· rekening bedraagt 

·f·-1;524;642.66.· ·• WIJ WILHELMINA,- ENZ. 

_. . . . , .· .,:Op-4e .VO()fdra:c.ht,'van Onzen .Mipister van 
2~-, $~~lie/ 1Q16:: _,WE'.l', ._houdende ,na_tm1ali- Landbou.w, Nijverheid,en ,.Q_andel van 20 Sep:

satie van Jonkvrouwe Maria Johanna' tember .. lfH6,.n°.,,2045, af<:fee~ing Arbeid; ·:-
. -- .Cecilia-Theresia Hubertina van Ni~pcwt~t .. · ,G:ezien ,,artikel 17, . tweede lid, der Stuwa

·:.'.1 :.l;l~i~~;~!' ,-' ~\ldU~~ ~an', :Gisbe~t Ludwig . -d~~~swet· ·c;;et ;an' 16 O~tober 1914; Sta~tsblad 
. ':aims .Ma~ia ]lfarkies v,on Villers,.Graaf' _n~. 486),als,mede Ons besluit-'l'.an 6 Septerµber 

.-"'•' wn,-,r (¾i:igno'i'ic~·urt, . gelioren te Arn!,~,;;, 191-6 (Staalsbla"d n°. 434), tot vaststelling yan 
:/\;~r,ii~j~ci~ Geld~~la~c,Q ,4en ;i9 JI.Iaart ~855, ; eei:i ltlg~II!-~0lJ~n ~~-~tregel:v:an bes~uµr, als,_b~
.. · ,.zo.nder,oeroep, wonemj,e te,.0eese/, proYmcie ,dci~J4, b_ij anik~J: !7_,van_ die wet; 
~--.'.~,'fd11{l,~-~g., 'Si 453,, ;-- : ' , , , .', · , ' ' : ; .. 

1 

/ ,· . .H,ehben. g<Je,4gev.o,nde_n _en verstl!;il),:. · · . 
. ::::,;;~cil; !,/:,·,, r i, ,: ' ~, ,,,t,.{, i.-• ' .. .- j "' Art:_)., _'J)w ,,bep.o!)V/l: v:a_l) _dei:i. <;l,il)nst _der 
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Inspectie van den havenarbeid wordt het Rijk 
verdeeld in -drie districten, waarvan omvatten: 

het late de gemeenten Gapelle aan den IJssel, 
JJord;-echt, Maasland, Maassluis, Penzis, Rot
ter.dam, Rozenburq, Schiedani, Vlaardingen, _lJs-
iel11io11de en Zw/jnd1·echt; · :· 
, het 2de -: de gemeenten AmsfJlrda-m, _Velsen, 
lfTestzaan en Zaanda·m; 

,het 3d, de -niet tot het lste of 2de district 
behoorende gemeenten,- benevens het- niet tot 
eenige, provincie behoorende watergebied des_ 
Rijks. : 

2. Dit._besluit treedt in werking met irig~ng 
van 1 November 1916, 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast : met de· ·uitvoering van ,dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge

. plaatsi en waarvan afschrift zai wqrden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten September 19.16. 
- -- WILHELMINA. 

De Min, van Landbouw, __ Nijverheid en· Handel, 
• POSTHUMA. 

(Uitgeg. 26 Sept. 1916,) 

23- Septembe,· '1916. BJ<]SCHIKKING van. den 
Minister van. Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van het model der 

-in art. 5 Stuwadoorswet bedoelde arbelds
lrnart. -

De Minister van L,mdbouw, Nijverheid ·eu
Handel;,• 

Gezien artikel 5 der Stuwadoorswet (wet van· 
l6 Oetober 1914, StaatsUad n°. 486), alsme_de, 
het Koninklijk besluit van 5 September 1916 
(Staatsblad n°. 436): ' 

, Heeft goedgevonden : 
bet model der in artikel 5 der Stuwadorirs

wet bedoelde arbeidskaart vast te stellen als 
volgt: 

1Jist1·ict •... 
Gemeente van afgifte_ 
......... -... : ..... . 

(Voorzijrle.) 

Prijs f.: .. 

stuwadoorsarbeid pleegt te worden verricht 
of zal worden verricht ............... _ .... . 
....... -...... ~ .......................... . 
Deze kaart is liitgereikt op. . . . . . . . 19 ... . 
Deze kaart, is-geldig tot ........ : .. 19 .... , 

Paraaf van den ambtenaar ...... _.. ~- .. . 

( Achterzij de. ) 

UITTREKSEL OIT ARTIKEL_ 7 DER 
STUWADOORSWh:T. 

Hij, onder ,\yiens berusting zich eene arbeids- · 
!mart bevindt, moet de kaart op aanvrage on.· 
verwijfd ter inzage geven aan de"ambtenaren, 
in artikel 17. bedoeld. 

UITTREKSEL UIT ARTIKEL 20 DER -
STUWADOORSWET . 

4. Met .gevangenisstraf van ten boogste drie
maanden wordt gestrnft hij, di,i eene arbeids O :. 

kaart of een gescbrift,_ dat 'kracbtens ar,tjkel 6 
-ten name van een-bepaald persoon door da'artoe 
aangewezen ambtenatim behoort te- worden: 
afgegeven, valschelijk opmaakt of vervalscbt, 
met- het :oogmerk om een antler in de gelegen-, 
heid te stellen, die kaart of dat geschrift als 
echt en onvervalscht te gebruiken. 

-5. :Met gevangenisstraf van ten boogste e~n -
maand of geldboete _ van ten hoogste 'honderd, 
vijftig gulden wordt gestraft: 

a. hij, die_ opz.ettelijk -van een valschelijk 
opgemaakte of vervalschte arbeidskaart of van 
een valschelijk opgemaalit of vervalsclit ge~ :. 
schrift, als in bet yorige 'lid. bedoeld, gebr-uik · 
maakt, als w_are de lrnart of het geschrift echt 
en onvervalscht ;· · · 

,b. hij, die opzettelijk gebruik maakt van -
een klaarblijkelijk niet voor hem bestemde ar
beidskaart of van een in· bet vorige' lid bedoeld 
gescbrift, '·dat klaarblijk~lijk niet voor hem 
beslemd is, als ware de ka_art of bet gesch~ift 
te -zijnen ·beboeve afgegeven. 

Jngevolge artikel 8,, der Stuwadoorswet is
een arbeidskaart slecht geldig voor den daarin 

ARBEIDSKAART, 
BEDOELD BIJ ARTIKEL 5 DER STffW,'A

DOORSW J£T. 

- vermelden termijn,· die den tijd van een jaar 
niet mag overscbrijden, en binnen bet daarin 
aangegeven district, als-bedoeld in artikel 17. 

en te bepa!en : 

No .. -.... 
N:aam van den Ha~enarbeider ..... .' ....... . 
Voor,namen.;; ......................... ·:-• 
Woonplaats, ...... : . ........... -. : ..•.. -... . 
Geboort.~p.at,um en jaar •.... ; ......•.... " .. 
Gemeente(n), waar door den Havenarbeider 

1916. 

dat op de aebterzijde der kaarten verder zal
~orden · vermeld de ·omvang der districten,
bedoeld iri art. 17 der Stuwadoorswet; ' 

dat de kaurten 'zullen zijn gedrukt op blauw 
:_papier, of linnen ;-

dat op uit te reiken nieuwe exemplaren van .. , 
eene nog geldige arbeidskaart zal worden 

34 
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vermeld ,,Tweede exemplaar" of •1· Derde exerri · 
plaar·•·, enz. - - ·• 

's- Gravenhage, 23 Sep_tember ~916. -
De Minister voornoe,nd; ·, -POSTHUMA.· 

26. September 1916. BESLUIT, houdende wijzi
ging "an art. 14 van. bet Lantistorm-Be
sluit (Staat.9blad 1913, n° _ 273). S. 455. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. · 

Op de voordracht van Onze · Ministers van 
Oorlog en van Marine van 14 September 1916, 
Kabinet, Litt. 1129, en van 2il September 1916, 
Bureau B n°. 50 ; 

Gezien art. , 14 van het Landstorm-Besluit 
(Staqtsblad 1913 n°. 273), tijdelijk gewijzigd en 
aangevuld. · bij Ons besluit van 8 April 1915 

· (Staatsblad n°. 176), gewijzigd bij Onze beslui
ten van 30 Augus'ti:is · 1915 (Staatsbltid no. 382), 
van 19 November 1915 (Staatsblad n°. 476) en 
van 27 December 1915 (Staatsblad n°. 520), .en 
tijdelijk gewijzigd bij Ons besluit: van 10 J~li 
1916, n°, 40; 

Hebben goedgevonden en verstaim te bepalen, 
dat in art. 14 van het Landstorm-Besluit ver
vailen de pun ten 25, 26, 27, 28, 31, 32 en_ 33, 
genoemd onder A, en punt 12, ge,noremd onder 
B van d::it artikel. 

Oiize Ministers van Oorlog en van Ma1:ine 
zijn·, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de -uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. . 

's-Gravenhage, den 25sten Sept_ember 1916. 
WILHEUllNA. 

De M_iniater van Oorlog, BosBOOM. 
'De Minister v,m Marine, J. J . .i;tAMBONNET. 

( Uitgeg. 29 Sept. 1\!16.) 

25 September 1916 .. BESLUIT, tot hadere wijzi
ging _en aanvulling van .den algemeenen 
maatrego1 van - bestuur, bedoeld _ bij · de 
artikelen · 3 en 21 der wet v·arl 12 Februari · 
1910 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld . bij 
Koninklijk b_esluit van 15 Jun~1905 (Staats-

blad n°. 209). S. 456. I 
WIJ WILHELM.IN.A;, ENZ, 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 27 Juni 1916, 3de Afdeeling 
B, n°: 652 ; ·. · [ . - · 

Overwegende, dat het wensc~elijk is den
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en· 21 der wet van l;! Fe
bruari 1901 (Staatsblad n°. 64), v~stgest~ld bij · 
het K'oni_nklijk besluit van 15 Junij1~05 (Staats• 

_ blad n°. 2011), ·en gewijzigd bij de: Koninklijke 
_ besluiten van 2!J October 1906 (Sfaatsblild 

~1~. 274), 10 Mei 1907 (Staatsbla~ n°.' 99); ;!5 

Oct~b;r 1909 (Staafsblad n° .. 344), 23 September 
1910 .(Staatsblad 'n°. 291) en· 28 October 1911 
(Siaatsblad n°. 328), nader te wijzigen en 'aan 
te vullen ; 

Den· Raad van State gehoord (advies van den: 
1 Augustus 1916, n°. 3:c!); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 22 Sept(lmber· 
1916, 3de Afdeeling B, n°. 613 ; 

Hebben goedgevouden en verstaan :· 
te_ bepalen als volgt : 
In . den algemeenen maatregel van ,bestuur, 

in hoofde vermeld,· worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen gebracht fo de hierna 
te melden hoofJstukken: · · 

HOOFDSTUK I. 

TITEL l. 

·Het tweede ·ud van artikel 1 wordt gelezim· 
als volgt: 

De tuchtscholen zijn l!"evestigd voor de· 
jongens te Nijmel!"en, Haren, Velsen en Gin- -
neken · en voor ·do ineisjes te Montfoort. 

TITEL II. 

. In het eerste lid van artikel 11 wordt na: 
de woorden_. ,,geneeski:tndige pehandeling" 
ingevoegd: ,,door den gestichtsgene~sheei-". -

TITEL III. 

a. Aan artikel 37 wordt een tweede lid 
toegevoegd, lnidende : 

De verpleegden, _die in de gemeenschap zijn,. 
nemen tevens dagelijks deel aan lichaamsoefe
ningen. 

b •. § 4. Indeeling der verpleegden in klassen ,. 
wordt v·ervangen door ·de navplg!jnde :, 

§ 4. Verdeeling der · verpleegderi · over de: 
versohilh,nde. tuchtscholen en afdeeltngen daar
van en hunne. indeeling in· kla~sen. 
_ · Art. 43. De tuchtschool te -Nijmegen is
verdeeld in twee afdeel_ingen. · 

De eerste afdeoling is bestemd voor hen, die 
den leeftijd- van viertien jaar nog niet· hebben 

_ ber;ikt. - · · · 
De tweede · afdeeling is bestemd ·voor ·hen, 

die dien leeftijq wel hebberi. bereikt, doch die 
hetzij zich· in een der andere -tuchtscholen 
·voor jongens aan voortgezet wangedrag schuldig 
maken,- hetzij reeds vroeger, anders dan ter 
vervanging van geldboete of verbeurdvE),rkla
ring, in eene tuchtschool . ·geplaatst zijn ge-
worden. ' 

Art. 44. De tuchtscholen · te · Haren en te
Velsen zijn bestemd-_voor-hen, .die-den'}eeftijd 
van veertien jaar hebben bereikt en, die meer -
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in het bijzonder gescbikt worden geacht voor 
arbeid in· eenig ambacht. 

be tuchtschool te Ginneken is bestemd v·oor 
hen, die::den ·leeftijd va~ veertien jaar heb,ben 

· bereikt en die meer fo het bijzonder geschikt 
worden geacht voor f\rbeicl in het. land:' en 
tuin bouwbedrijf. · 

Voor de 'distributie cler verpleegdeii" over 
de tuchtscholen te Haren, Velseu en Ginneken 
worden door Onzen Minister. van Justitie 
regelen vastgAsteld . 
. Art. 45. Omtrent overplaatsing van ver
pleegclen van de eene tuchtschool voor jongeris 
riaar de andere doet de Directeur van de eerst
bedoelde inrichting de noodige ·voorsteileri 
aan Onzen. Minister van J ustitie. · 

Art. 46. In bijzondere gevallon kau · door 
Onzen Minister van .r ustitie·worden afgoweken 
var. de bestemming der verschillende tucht
scholen voor jongen·s in de a1:tikelen 43 ·en 44 
omschreven. 

Art. 47. Het bepaalde bij · de artikelen• 43 
tot· en met 46 is niet-van toepassing op hen, 
die tuchtschooistraf ter vervanging van geld• 
boete of vorbeurdverldaring ondergaan_. . 

Voor de distributie van deze verpleegden 
over de verschillende tuchtscholen voor jongens 
worden door bnzen Minister van JustitW rea 
gel en vastgesteld. 
, Art. 48. De verpleegden in de eerste' af

deeling ·van de tuchtschool te Nijmegen en in 
de tuchtscholen te Haren, .Yelsen en Ginneken 
worden ingedeeld in drie' klasseri. . 
. De eerste _·klass!l is bestemd voor opnerb.ing 

van alle nienw inkomenden, momede van hen, 
die-naar deze klasse worden teruggeplaatst. 

De tweede klasse is oestemd voor opneming 
van hen, die nit de eerste klasse wo.rden ,ont
slagen en van heu", wier gedrag in de d·~rde 
klasse niet blijft voldoen aan de eischen voor 
verblijf in die klasse te stellen. 

De derde klasse is bestemd ·voor opneming 
van hen, die in de tweede klasse door goed 
gedrag blijk hebben gegeven van go_eden wil. 

De- terugplaatsing naar de eerste klasse ge
schiedt door den directeur, na machtfgini{van 
Onzen Minister van Justitie. 

De indeeling in de tweede ·en derde kiasse 
geschiedt door den directeur na uverleg :met 
daartoe bij het huishoudelijk reglement aan te 
wijzen ambtenaren. " 

Art. 49. De verpleegden der eerste· klasse 
worden - van elkander en van die der overige 
klassen afgezonderJ gehouden. · · 

· In de overige klassen is de verpleging g~
meenschappelijk. · 

Voor :wover de eischen van onderwijs en 
arbeid zich niet daartegen verzetten, blijven 
deze klassen, bel\oudens ingeval vim bijzondere 
omstandiglieden ter beoordeeling van den 
directeur, van el_kander afgezonderd, · · 

Art. 49bis. In de· eerste klasse verbliiven 
de ·ni~uw ingekom~n verpleegd.en zoolani de 
directenr na overleg als bedoeld bij artike! 
48 dit noodig acht,' doch ten hoogste e8n 
maancl. 

In buitengewone gevallen kan deze termijn, 
doch niet dan met machtiging van Onzen 
Minister van J ustitie, worden verlengd. 

De naar de eerste klasse teruggeplnatste ver
pleegden verblijven in die klasse niet. ianger 
dan gedurende den' tijd door ·onzen Minister 
van J ustitie te · bepalen. . 

A1·t. 49te,·. V~rpleegden, die den: leeftijcl 
van tien jaren nog niet. hebben bereikt of die 
voor afzondering ongeschikt blijken te ~ijn, 
verblijV6n in de eerste klasse nict langer dan 
ter wille. der hygiene volstrekt noodzakelijk is. 

Art. _ 49 qitafer. De verpleegden, wier ver
blijftijd niet lariger dan een inaand duurt; 
brengen <lien in den regel in de eerste klasse 
door. · 

Art. 49 quinquies. - Aan de verpleegd,en der 
tweede klasse kan voor den arbeid eene gelde-_ 
lijke belooning worden toegekend. 

Art. 49 sexies. In de tweede klasse verbliJ
ven de verpleegden in den regel ten minste 
drie fnaanden met aftrek van den tijd door
g~bracht in de eerste kl~;se. - . · · · 

De directeur is bevoegd in buitengewone 
gevallen dezen te,mijn in te korten. · 

Art. -49 septies.' Aan de verpleegden der 
derc1e klasse wordt als regel voor de~. arbeid
eene geldelijke ]:>elooning toegekend. 

Art. 49 octies. De verpleegden der derc1e 
_klasse .dragen een door Onzen Minister van, 
Justitie vast te stellen onderscheidingsteeken .. 

Art. 49 ,wvies .. Aan de verpleegden der 
derde klasse worden de·.nader bij bet liuishou
delijk reglement te omschrijven voorrecht.en 
toegekend. 

Art. 50. De nieuw ingekomen verpleegden 
in de tweede afdeeling der tuchtsch;ool te Nij
megen worden, zoolang de directeur na over
leg als bedoeld bij artikel 48 dit roodig acht, 
doch ten .hoogste een maand, ·in a7zon_dering, 
gehouden. , · 

De verdere verpleging is, voor wat betreft · 
de school: en werktijden en· die bestemd voo1· 
lichaamsoefeningen, gem_eensohappelljk. _ 

Art. 51. Aan- de verpleegden in de tweede · 
afdeeling der tuchtschool t~ .~ijmegen kan 

· 34"' . 
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voor den arbeid eene geldelijke belooniug 
worden toegekend. . 

Art. 52. De verpleegden in de tweeds af
deeling der tuchtsehool te Nijmegen zijn onder-. 

·_worpen · aan de nader bij het huishoudelijk 
1:eglement te omschrijven beperkingen. 
· Ten aanzien van· hen, die zich bij voortdu
ring goe.d gedragen,. kunnen_ deze beperkingen 
geheel' of ten deele ·warden opgeheven. 

Art. 53. De verpleegden in de tuchtschool 
te Montfoort worden ingedeeld in· vier klassen. 

Op de· eerste drie khi.ssen is het bepaalde_ 
bij de artikelen 48- tot en met 49 novies van 
overeenkomstige toepassing. · 
· De vierde klasse is bestemd voor opnemirig 
van haar, die zich in de tw~ede klasse aan 
voortgezet wangedrag schuldig maken, zoomede 
van haar, die, uit hoofde van haar verleden 
of haar gedrag, vanuit de-eerste klasse daarheen 
behooren t:e worden verplaatst. · 
. De indeeling in die klasse geschiedt door 

de ·directrice na overleg me~ daartoe bij het 
huishoudelijk reglemont aan te wijzeit ambte-
naren. . . 

Art. 54. . De verpleegden· · in de t weede · en 
• derde klasse. der · tuchtschool · te lHontfoort 

worden, naar mate zij den leeftijd van veertien 
jaren al of nog niet hebben bereikt; in twee 

· groepcn- ingedeeld. 
Bij de indeeling mag van deze leeftijdsgrens 

worden afgewekeo· op grond_ van persoonlijke 
eigenschappen van verpleegden. 

De groepen worden voor- zooveel noodig 
van elkander gescheiden gehouJen. 

Art. 55. De verpleegden in de vierde klasse 
der tuchtschool te Montfoort worden bij bet 
gemeenschappelijk onderwijs en den gemeen
schappelijken arbeid zooveel mogei'ijk van de 
andere ·verpleegden afgezonderd gehouden. 

Art. 56. De verpleegden der vierde klasse
zijn • onderworpen aan de nader bij het huis
houdelijk 'reglement te omscl:irijven beper
kingen. 

A,·t. 57. In de vierde klasse verblijven de 
verpleegden zoolang de directrice <lit noodig 
. acht, <loch behoudens inkorting ingeval ·van 
-daadwerkelijk berouw, ten minste zeven_dfgen; 
· e. In piaats van· ,,§ 5. Lager onderwijs en 

handenarbeid" wordt gelezen : ,,§ 5. Lager 
onderwijs". 

d. In artikel 59. wordt in plaats van de 
woorden ,,d,er eerste klasse" gelezen : :,in af: 
zondering". ... ' 

e. Na ,1rtikel 6i ·wordt een nieuwe paragraaf 
geopend, met opschrift: ,,§ 6: Uaridenarbeid.". 
'f. Artikel 62 · wordt gelezim als volgt: 

De handenarbeid wordt, naar regelen door 
Onzen Minister van Justitie te stellen, inge
richt met het qog op 'de algemeene ontwikke-. 
ling en wordt zooveel mogelijk dienstbaar ge
maakt aan het onderhouden van vakkennis 
of de voorbereiding tot vakonderwijs. 

g. In artikel 63 wordt in plaats van ,,de. 
artikelen 49 en 5.l" gelezen: .,de artikelen 
49 quinquies, 49 sepfies -en 51_". 

h In plaats van ,,§ 6. Godsdienstige ver· 
zorging" wordt gelezen: ,,§ 7. Godsdienstige · 
verzorging". 

i. In artikel 68 wordt na de wciorde:ti : 
,;godsdienstige verzorging van verpleegden" 
inp;evoegd: ,,en met het weloverwogen oordeel 
van deze zelf dienaangaande". 

j. In plaats van,,§ 7. Tucht" wordt gelezen: 
,,§ 8. Tucht". 

k. Het eerste lid van artikel 77 wordt gelezen 
als volgt: 

De sluiting in de boeien wordt slechts op- · 
gelegd aan verpleegden der tweede afdceling. 
van de tuchtschool te Nijmegen, alsmede aan 
hen, die voor overplaatsing naa, die afd,eeling 
in nanmerking worden gebracht.· 

TITEL IV. 
. Aan artikel 79 · wordt een tweede lid .toege

voegd, luidende: -
Ook kunnen hun, in plaats van die _rijks. 

kleedingstukken, andere kleedingstuk hn· r -
- den verstrekt, mits de kosten daarvan, voor 
zoover die. ten laste van het Rijk woi·den ge
bracht, die van de rijkskleedingstukken niet 
te boven gaan. 

HOOFDSTUK II. 
AFD.EELING n: 

TITEL Ill. 
a. In artikel 93 wordt na de woorden: 

,, De artik_elen ·s3, 35, 36 on. 37" ingevoegd : 
- ,, ,-eerste lid,". 

b. Artikel 100 wordt gele~en · als volgt : 
. Het Hijksopvoedingsgesticht te Alkmaar is 

ver!feeld in twee afdeelingen . 
De eerste afdeeling is bestemd voor aan

vankelijk-e opneming en desvereischt·ook duur-
zame verzorging van hen : - · 

a. die, na overdracht aan eene vereeniging, 
stichting of instelling, als bedoeld bij artikel 
1.l der wet van· 1.l .l!'ebruari_ 1901 (Staafsblad 
n°. 64), daarvoor ongeschikt zijn gebleken,; 

b. wier voorwaardelijk onts\ttg is herroepen; 
c. die ingevolge artikel i6 van voormelde 

wet in een rljksopvoedingsgesticht worden ge-
plaatst. · 
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De tweede afdeeling is bestemd voor aan
vankelijke opneming van minderjarigen, die, 
op transport gesteld naai· een der rijksopvoe
dingsgesticbten voor jongens. wegens ohmoge
lijkheid van dadelijke opneming tijdelijk eld~rs 
moeten 'worden ondergebracbt en van lien, 
wier voorloopige onderbrenging wenschelijk 
is hangende de_beslissing· omtrent bunnii pla_at
sing in een rijksopvoedingsgestfoht of over-
dracbt aan 't>articuliere · zorg; · · 
-c. Artikel 100 bis wordt gelezen als volgt: 
• Op grond van persoonlijke eigenschap.pen 

van· verpleegden kan door Onzen :Ministei· ·van 
J ustitie afwijking van qe leeftijdsgrenzen in 
de artikelen 98 en 99 worden toegestaan. 

d. Het tv.:eede l_id van artikel 100 tP.r vervalt. 
e. In artikel ·111 wordt in plaats van ,:der 

vierde klasse der tuchtscbolen voor jongens" 
gelezen: ,,der tweede afdeeli~g van ·ae tufht
sohool ·te Nijmegen alsmede aan hen die voor 
overplaatsing naar die afdeeling in aanmerfring 
worden gebracbt'; en .in plaats van ,,in._bet 
rijksopvoedingsgesticbt te Alkmaar" : ,,in de 

. eerste afdeelilig van bet rijksopvoedingsgesticht 
te Alkmaar". · 

TITEL IV. 

A.an artikel 113 wordt een tweede lid :'.toe-
gevoegd, luidende : . 

Ook kunnen hun, in plaats van die rijksklee·
dingstukken, andere kleedlngstukken woi,den 
verstrekt, mits do kosten daarvan, voor zoover 
die ten laste van bet Rijk. worden geb_racht, 

-'die van de rijk;kleedingstukken' niet te boven 
gaan. 

AFDE.ELING III. 

TITEL I. 

Na het eerste lid,·va!1 artikel 120 wordt: een 
lid ingevciegd, lnidende: . 

Ook kunnen hun; in plaats van die rijks
kleedingstukken, andere kleedingstukken ,yor
den verstrekt, · mits de kosten daarvau, · voor 
zoovllr die ten Iaste- van bet Rijk worden· ge
bracht, die van de rijkskleedingstukken niet 
te boven- ga_an. · · 

TITEL Ill. 

a. Het tweede en derde lid van: artikel- 159 
vervallen. 

~a het eerste lid wordt een lid ingevoegd( 
luidende·: 

De subsidie kan nimmer mee·r bedragen, dan 
h~tgeen de betrokken verpleegde aan · de 'sub
sidi1c.trekkeilde vereeniging kost, na aftreki-van 
alle baten uit arideren boofde. 

b. Artikel 164 wordt gelezen als volgt : 
De uitbetaling · der subsidie gescbiedt drie

maandelijks, naar keuze van de belangbebbende 
vereeniging, sticbting of instelling in de tweede 
maand of na a:floop. van ieder kwartaal. 

De driemaandelijksche uitbetalirigen dragen 
een voorloopig karakter en worden_ na a:floop 
van· ieder jaar gevolgd door eene eindafreke
ning, waarbij liet ,te weinig-genotene aangevuld 
en bet te veel genotene teruggestort wordt. 

'De driemaandelijkscbe uitbetalingen ges~hie-- · 
den over het eerste kwartaal van ieder ja~r 
als regel ·tot gelijk bedrag als over bet derde 
kwartaal van het voorafgaand jaar is genoten, 

. over bet tweede en clerde kwartaal tot gelijk 
bedrag a!s over het voorafgaand_e kwartaal en 
over bet vierde kwartaal tot twee derden 
daarvan. 

Binnen een maanff na a:floop van ieder Jaar 
zendt de belanghebbende vereeniging, sticbting 
of ins telling_ aan Onzen Minister vap J ustitie 
een opgaaf van het bedrag aan subsidie, waarop 
zij over het afgeloopen jaar aan·spraak muakt. 

Dezc opgaaf wordt ingericht n11ar een door 
Onzen· J\-linister· van Justitie vastgesteld for
mulier. ·zij verineldt bovendien de.bedragen, 
welke over ·bet afgeloopen jaar reeds aan drie: 
maandelijkscbe uitbetalingen zijn genoten. . 

Wegens verleening, wijziging of intrekkjng 
van subsidie over een tijdvak, waaromtrent 
rercls eene jaarlijkscbe subsidieopgaaf is inge
diend, zendt de belunghebbende vereeniging, 
sticbting of instelling aan On-zen Minister.van 
J ustitie onvei·wijld op gelijke' wijze ingerichte 
subsidi'eopga".en voor hetgeen nacler is te 
vorderen en stort terug betgeen te veel is 
genoten. 

AFDEELING IV. 

a; Na het eersie lid van artikel 178 wordt 
een ]id ingevoegd, luide~de: 

Bedoeld bestuur zendt die verslagen aan
stonds door aan .·Onzen Minister vai{ J ustitie; 
zoo noodig vergezeld van een voorstel als 
bedoeld in artikel 174. 

b. Na artikel 178 ,vordt ·jngevoegd eeh 
artike1 173 bis, Iuidende·: 

Indien bet wenschelijk blijkt, clat bet toezicht 
over · den voorwaardelijk ontslagene aan een 
ancler .wordt opgedrageu- dan · die daarmede te 
voren _ was belast, doet laatstgenoemde, door 
tusschenkomst van den directeur of bet bestuur 
genoemd in bet vorig artikel, een hiertoe 
strekkend voorstel aun Onzen Minister vaJ 
,Justitie. 

Over verandering van toezich_t anders dan 

.I 
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~p zijn vo~rstei· ~ordt - tenzij dit niet oestap.n
baar is met· den ve~eischten spoed - degefie, die 
te voriln met het toeziclit \Vas belast, gehoord. 

. c. -~et eerste lid van artikel 174 wordt ge• 
l~z_ei(als volgt: . . 

.fn.dien de voorwaardelijk ontslagene zich 
slech t gedraagt of in strijd handelt met de 
voorwaarden in zijn ontslagbrief uitgedrukt, 
<loet degene, die ~et het toezichtis belast, doo~ 

. tusschenki>mst van den directeur of het bestuur 
,g~noemd .in artikel 173 aan Onzen Minister 
van· J ustitie ·toekonien of een voorstel tot her
roeping van _het voorwaardeiijk ontsiag of 
bericht lioudeiide de grorici.en, waarop liij ZOO• 

danige herroeping desniettemin niet of nog 
niet ge~aden acht. - , 

HOOFDSTUK III. 

AFDEELING I. 

TITEL· I. 

a. Het tweede lid van artikel 175 vervalt. 
b. Artikel 177 wordt ·gelezen als volgt :.: 
Tot. toepassing van het eerste iid van ar~i~el_ 

16bis der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
no. 64), ~ordt niet ov~rgegaan dan na_dat ee_n 
ge'ii.eeslmndige v'erklaring is overgelegd, waar
uit blijkt van ·a~ noodzakeiijkheid van den bij 
dat lid bedoelden ma~tre·gei: 

TITEL H. 

·a: Het ·opsch.rift van de:,;en Titel wordt ge-
lezen als v~lgt : - . 

Voorwaarden en toezicht ~]) de n,!lleving 
daarvan :. 

b. Aah a;·tikel 1_78 wo;·den de volgende 
Jeden toegev'oegd: 

In gevallen als omschreven. bij het tweede 
lid ·van artikel 150 neemt . __ de Officier van 
Justitie _de noodige :maatregeien ten einde·den 
minderjarige te doen aanhouden en overgeyen . 
aan het over hem gestelde gezag. ' 

Indian .'het· weiischelijk is maati·egelen. te 
nemen omtrent _tijdelijke onderbreilging van 
den minderjarige, doet de Officier van Jµstitie· 
ter zake de noodige voorstellen a:m Onzen 
Minister -van· J ustitie. 

Bet· bepaalde , bij artikel 86 _is. op _ de 'hier 
bedoelde mindedarigen van toepassing. 

AFD.IDELING II. 

Het t,veede lid van artikel 180 bis wordt 
gelezeii als volgt: . . . 

Het bepaalde bij artikel 86 · en het vijfde lid. 
van artikel 178 is op de hier bedoelde minder
jarigen van toepassing. 

Dit beslnit za! gelijktijdig in het _Staatsblad 
en in de Staatscourant w·orden geplaatst en treedt. 
in werking op den tweeden. dag na dien der 
ci.agteekening van het Staatsblad, waarin liet 
is opgenomen, en van de Staatsc~urant, waarin 
het is geplaatst. . · . · 

Onze Minister van J ns.titi~ IS belast m~t de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift · 
zal worden gezonden aan den Raad va~ State 
tln aan _de Algemfclene .. Rekenkani~r. ' ' ' ' '' , . 

's-Gravenhage, den '25sten Septeinber · 1916. 
· WILHELJ\UNA. . . 

De Minister van Justitie, ' B. ORT. 

(aitgeg: 29 S~t. 1916.) 

26 Septe11tbe1: 1916. BESL{J'l';.', .~6udende 011• 

· gegrondverklaring _van de bezwa~en ~an 
den gewezen miiicien H. M. Daµiels, ·te 
Brussel, tegen de . beslissi~g- op _zijn ver
zoek om pensioen. S. 457, 

WrJ WILHELMINA, ENZ • 

. Besch_ikkende op de reclame ~-a~ den ge
w.ezen milicien H. M. Daniels, te. }!,·us!lel, be-
treffende zijne aanspraken op pensioen ; ' ' 

Gezien .het advies van den Militairen Pen
sioenraad van 1 Decemji~r 1915, n•. 30 L ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilleu- van Bestuur; gehoord, advies van 
31 Mei 1916, n°. 100 ; 

Op de voordracht- van Onzen Minister van 
O~rlog van 20 Sept~niber i9i6, rr:i:cte Afd., 
no. 189; 

Overwegende : 
dat de Militaire Pensioen;aii.d i~ zijn voor

meld advies Ons in overweging heeft gegeven 
den b_elanghebbende, te rekenen van 2 Mei 1915, 
een jaarlijksch pensioen te verleenen van f 180, 
daar.bij aan':oerende, dat een militair. genees
lmndig onderzoek heeft plaats geh~d door de 
Oo~missie voor · het geneeskundig-onderzoek 
te Utrecht op 13 April 1915 ; ._ . 

dat hij geaclit wordt tot de verdere ~aarne
ming _van den militair{ln dienst ongeschikt 
te zijn uit hoofde van lichaamsgebreken·; 

dat hij geacht wordt niet bµiten staat te 
zijn om ·in zijn· Jevensonderh9ud te voorzien ; 

dat hij met ing'ang van. 2 Mei 1915 uit 
den mi!itairen dienst is ontslagen_ ;_ 

dat hij bij ontslag volgens de Pe~sioenwet ' 
voor de Iandmacht 19Q;! een voor pensioen · in 
aanmerking kom~nden dienst hacl. van 1 jaar _ 
en 2 maanden ; 

'dat zijµe lichaa~sgebrekeri het gevolg zijn 
van eene schcitverwonding, die. hij zi<Jh tifdens 
eene o'efen"i.ng op 8 Januari 1915 neel't toege- · 
bracht; · 
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dat niet is gebleken, dat hij zich. deze VC;)r
wonding: moedwillig heeft ,to~gebracht en: dat 

. _op <lien . grond, op ad vies van den audit.eur. 
militair in het 3de miHtair arrondissenient, 
niet is . overgegaau tot eene strafvervolging ; 

dat voor zoo;er ~it de stukken blijkt hij 
niet disciplinair is gestraft ter zake ~an han
delingen • in strijd met J:\lilitaire reglen;ienten 
of voorschriften ten gevolge waarvan 'de'yer
wonding. zou hebben plaats·gehad en op grond 
hiervan'. i;nag worden aangenomen dat .hij zicli 
aan . zulke handelingen niet_ heeft schtildi~ 
gemaakt ;. 

dat de_rhaive mo(lt yvorden aangenomen dat 
_hij v<ior den militairen dienst qngeschiJrt is 
uit hoof.de ,.van lichaamsgebreken welke het 
gevolg .zijn :van' verrichtingen aan de uitoefening 

./ van _den militairen dienst verbonderi.; 
dat hij .. niet buiten staat is in zijn Ievens

.onoerho,ud te :voorzien.; 

. . weshalve,, ,de Pensioertraad van oordeel is, 
dat, vermits he.t. volle pensioensbedrag .voor 
_den .stand . :van soldaat, waarna,a, zijn pensio~n 

• i:uoet w~rden geregeld, bel_oopt f .240, hij rech t. 
h~eft op. drie _ vierden van dat bedrag_ ad f. 180; 
zoodat hij volgens de artt. -2 2°, 18b en 28 der 
.genoemde wet, recht heeft op_ een v9ortdurend 
pensioeri van-£ 180; ·. , -

dat Onze Minister van Oorlog zich, met het 
tulvies van den, Pensioenraad nJet_ kon ier
Be_nigen; aanvoerende. dat,. al Inoge er .geen 
aanleiding_· zijn geweest om J?aniels. wegens 

· moedwillige verwon<ling. rechterlijk te yervqJgen, 
niettelllin het ongeval . hetwelj{ to{ •~-nians 
physieke ongeschiktheid _ yoor den milit~iren 
dien_st he.aft geleid, blijkbaar het .gevolg is 
van eigen on:voorzichtighei_d, ;w,eshaJve Daniels, 
die een voor pensioen geldigen_ diensttijd,.van 
slechts 1 jaar en 2 maanden in aanmerking 
kan bre~geil, niet voor pensioen. in aanmerking 
beho9rt_ te komen_; 

,dat; .. nadat bij Ministerieele beschikking van 
11 Januari 1916, lllde-Afd., n°. 41, aan den 
reclaman_t was medegodeeld d_at geen termen 

'zijn gevonde'n een gunstig gevolg te verleenen 
aan zijn verz(lek om in het genot va'n pen.~ioen 
te ·worden gesteld, hij zijn verlangen heeft te 
kennen gegeven dat · .omtrent zijne bezwaren 
daartegen het gevoeleri mocht worden ingewon
nen. van. de Afdeeling van den Eaad van ·state 
voor de. Geschillen van Bestgur, _aanvoerende, 
dat hem in en door den diarist in de nabijheid 
~an· Rozendaal op 8 ·j~nuari 1915 een ongeval 

· is · overkome~, doord~t de wi.lsvi~ger van zij~ 
~echterha.nd. werd ver~ond door ·een schot uit 
zijn geweer, hetwelk onverwacht afgh\g en 

zulks_ tijdens een op gezag van de. militaire 
autoriteiten plaats vinde~de schietoefening ; 

.dat_ hij zich. door cle beschikking van Onzen 
Miniil~er bezwaard gevoelt, daar zijne vermin- • 
king immers het onmiddellijk gevolg is van 
zijn militairim dienst en in ·en· door den dienst 
is ontstaan ; 

Overwegende : dat noch het ontbr.eken yan 
een strafrecbte_rlijke :vervolging te:r ·zake van 
moe.dwillige_ verwonding, :noch het acpterwege 
blijven van een disciplin_aire l:>estraffing wege11s 
het niet opv_olgen v_an mHitaire voorschriften 
of bevelen., mogen worden aangemerkt als .be
wijs . dat de_ verwonding is -.veroorzaakt ·door 
gevorderde of bevolen militaire dje_nsten ; 

Ove_r.wegende, v_oorts : dat,·, blijkens proc!J~; 
verbaalopg!lmaakt door .den Kapitein Dhont,
Commandant van l-,-I-6 R.-I., dd. lOJ.aimari 
1915, bij eene . op_ 8 Januai;i 191& gehoudep 

_ schietoefening, bestaande in het telkenmale 
verschieten van een honder met vijf patronen, 
nadat een houder-. w_as_ verschoten. en nad;i t de 
haanpallen van de .geweren.der.aan. vorenbe- · 
doelde oefening deelnemende. groep .militairen 
waartoe_reclamant·behoorde, naar rechts waren 
omgelegd; _en .. e:en nieuw!J.h,ouder.ii:t bet ge
weer - was. gebr_acht, een schot afgjng ,zonder_ 
clat daartoe .. bevel was .,gegeven en. Daniels · 
dadelijk daarop,,.aan_ den recbter· wijsvi_nger 
bleek- te zijn verwond ; 

dat, bij onmiddel)ijk daarna gevolgd pnder
/!9ek, . een der vijf patronen .van den tweeden 

. hcmdedn, het goed ~nnctionneerenil geweer van 
reclamant bleek te zijn verschoten; 
. dat nit he~ vorenstaa~de, no~dw~ndig v~lgt, 

ilat reclamant de rechte,rh_and v66r den loop 
van.·het geweer heeft gebracht en daartoe dat 
wapen_ tegen de voorschriften in naar achteren 
heeft gebrach~ _en, onrecld11iatig, v66rdat de.last 
daartoe was _verstre.kt. 9-p,<le een of andere wij:;;e 
den haanpal naar · links heeft omgelegd en den 
trekker, 'naar 'achteren heeft bewog!ln.; 

dat, waar reclamant de voors~hri_ften ·vo9t'. 
de behandeling _van het geweer, hem, ter voor
koming van ongevallen1 bij herhaling en met - . 
nadruk gegeven, _niet heei't opge-yolgd, niet (le 
uitoefening _van den militairen dienst ais oor: 
zaak moet worden beschouwd van zijne phys'iek:e 
ongeschiktheid voor de verdere _.,:aarneming 
van die~ dienst, ' maar uitsluheiici zijn eigen 
duidelijk geconstateerde onvoorzichtigheid; . : 

dat derhalve het Iichaamsgebrek, dat tot 
reclamant's ontslag uit den militairen,_dienst: 
heeft geleid, niet -is ontstaan op de, wijze .nls 
bedoeld bij ·artiker2, punt 2°. der ,,Pensioeriwet 
voor de lanclmacht 1902" ;. 



1916 26-27 SEPT E l\l'B ER. 536 

dat hij ook aan geen enkele andere bepaling i 9verweging dat op de eesten der _mouterij aarcl-
dier Wet recht op pensioen kan ontleenen ; , ·appelen worclen geclroogcl en deze aardappel-

Gezien evengemelde Wet; ( clrogerij is opgericht en in werking gebracht z011-
Hebben goedgevonden en versta en : i der de bij de Hinclerwet vereischte vergunning ; 

te verkleren dat de bei,;wnren van den ge- dat Burgemeester en Wethouders als gevolg 
wezen milieien H. M. Daniels tegen de af. · van <lit beslu..it den toegang tot de eesten in de 
wijzende Besebikking op· zijn verzoek Qm in ' mouterij hebben cloen verzegelen ; 
het genot van pensioen te worden gesteld, zijn dat van het besluit van Burgemeester eri 
ongegrond. Wethouders en van de daad der verzegeling 

Onze Minister van Oorlog is belast met de van ·de eesten de Naamlooze Vennootsehap ,,de 
uitvoering van dit Besl!i.it, dat in bet Staats. , Delftsehe Distilleerderij en Roomgistfabriek 
b/ad en, tegelijk met het rapport van Onzen [ voorheen Vlek en C0 ." bii Ons in beroep is ge
genoemden Minister, in de Nederlandsche Staats- , Immen, aanvoerende dat de mouterij en de 
cottrcmt ·zal wordPn geplaatst en waarvan. af- -

1 

eesten zijn opgerieht op een tijtlstip dil.t geener
sebrift zal worden gezonden aan den Raad van lei vergunning vereisebt was, zoodat bet ge
State lAfdeeling voor de Gescbillcn van Be. I meentebestuur onbevoegdelijk heeft gehandeld ; 
stunr) en aan den :Militaire~ Pensioenraad.· ·1 0., dat noch uit de stilkken noch bijde open-

's-Gravenhage, den 26sten September 19lfl. , bare behandeling van het beroep voor de 
WILHELMINA. Afdeeling van d~n Raad va,n State voor de 

De Minister van Oorlo_q, BoSBOOM. Geschillen van bestuur is gebleken, dat de 
( Uil_qeg~ 17 Ocl. 1916.) eesten in het besluit van het gemoentebestuui· 

26 -September l\lHi. KoNINKLIJK m:sLUIT. 

Eesten,_ welke opgericbt zijn v66r de 
invoering · der Hindel'\vet en van_ de Kon. 
Beslniten, die voor de opriobtingen van 
deze fnrichtingen eene vergunningvereisch
ten, zijn -niet onderworpen nan de voor-

. sobriften der Hinderwet, zoodat oak art. 2! 
niet kan worden toegepast. 

WIJ WILHELMI::.--IA, ENZ. 

Beschikkentle op het bero_ep, ingestelcl door 
de Naamlooze Vennootschap ,,de Delftsche 
Distilleerderij en Roomgistfabriek voorheen 
Vlek en C0 ," te Delfi, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethoutlers dier gemeente 
van 23 Mei 1916, -ivaarbij haar het voortzetten 
der werkzaambeclon, bestaande in het drogeri 
van aardappelen op eesten in de mouterij ,,de 
Ooievaar'' gelegei:J. aan de Vischsteeg n°. 9 al
tlaar, kact. bekend sectie C, n°. 2586, is ver
boden, alsmed_e tegen het verzegelen van den 
toegang tot twee eesten in die inrichting op 
24 Mei d.a.v.; 

Den Raad van State, Afdeeliog voor de Ge
s<."billen van Bestunr, gehoord, -advies van 
13 Septeru,ber 1916, 11°. 349; 

Op de vo01xlracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeicl en Handel van 22 Sep
tember 1916, n°. 735 H, Afd. Arbeid ; 

o:, dat l:iet gemeentebestum van Delft bij 
besluit van 23· i\foi 1916 met ingang van de 
dagteekening van dit besluit het voortzetten 
der werkzaamheden in de monterij ,,de Ooie
vaar" -·gelegon aan de Viscbsteeg n°. 9, kad, 
bekenc(sectie C, n°. 2'586, hecft verboden nit 

bedoeld met de mo·uterij der appellante een 
onvcrbreekbare eenheid uitmaken en dat zij 

1 
vroeger en )ater niet ook voor andere doe!, 

: _einden, met name voor het drogen van groenten, 
zijn gebruikt, maar veeleer het tegonoverge-
stelcle aann·emelijk-is gemaakt; · 

dat, wat hicrvan moge zijn, dit nict is betwist 
dat deze eersten zijn opgericht v66r de in
voering der wet ·en van de Koriinklijke Beslui
ten, die voor de opricbting van deze inricl:itin' 
gen· eene vergunning eischten; 

tlat mitstlien tleze eesten, voor welker op
richting geene vergunning noodig was, die da1i -
ook nimmer is gevraagcl of verleend niet aan 
de voorschriften der Hinderwct zijn onder
worpen en ciaarom de toepassing van art. 21 
die1; wet te hunnen aanzien is-buitengesloten; 

Gezien de Hinderwet ; -
· - Hebben goec:lge,,onden en verstaan : 

het besluit van bet gemeentebestnUl' van 
Delft waarbij het voortzetten der werkzaam
beden in de mouterij ,,de Ooievaar" aldaar is 
verboden te v~rnietigen en te verstaan dat 
de verzegeling der eesten in die mouterij ten 
onrecbte is geschled. 

Onzc Minister van Landbouw, 
Handel is belast, onz. 

Nijverheid en 
(A. B.) 

27 September 1916. BESLUlT, tot toepassing der 
wet vnn ~6 April 1884 (StaatslJlad n•. 80),' 
laaMelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Sfaa/s!,lad n°. 314), tot vaststelling van 
bnitengewone maatregelen tot afwending 

- v:1n eenige besmettelijke ziekten en tot we·. 
ring harer nitbreiding en gevolgen. S. 468. 



537 27 S E P T E M B -E R. 1916 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Overwegende, _ dat toepassing der wet ,yan 
26 April 1884 (Sfaaisblad n°. 80), laatatelijk 
gewijzigd bij de_ wet van 9 Juli 1915 (St~afs
blad· no. 314), ·tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot_ afwending van eenige ·. be
smettelijke ziekten en tot wering barer uit-. 
-breiding erigevolgen, noodzakelijk is, wegens 
-bet voorkomen van pest en and ere der bedoelde 

ziekten in enkele· plaatsen in_ het -buitenl~hd-; 
Op de voordracht van Onzen Minister .. van 

Staat, Minister van Binnenlandsche -Zaken van 
_7. Augustus· 1916, n°. 10599, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen, -en van Onzen .Mi
nister_ van ]'inancien -van 11 Augustus 1916, 
n°. 77, Invoerrechten; . _ 

Gelet op Ons -,besluit v_an 2 Oc_tobe1; 1915 
(Staafsblad no. 416) ; -

; en vari 'dit be~luit zijn, behalve de ambteriareR- • 
' en beambten, daartoe in art. 6 dier wet aange~ 

wezen, mede_ belast de geneeskundigen,die--iri' 
ge_volge het bepa9 lde in art. 7, lste lid,· d1fr 
wet van '.38 -Maart 1877 -(Staatsblad 1).0 : 35), tot 
wering van besmetting door u_it zee·aankoniende 
schepen, door Ons voor het in-art. 7bBdoelde 
gezoridheidsonderzoek zijn :aang~wezen, 

4. Dit liesluit, dat gedurende 1 jaar vai1 
kracht-bli,ift, treedHn wei;king mei'ingang van 
den tweeden dag na di.en der dagteekening: 
van het Staatsblad en ian de Stafl,fscouran~, 
waarin het is geplaatst. · 

Onze Ministers vanBinnenlandsche Zaken en 
van Financien zijn belast .1ne_t: de uitvoering 
:van ·dit besluit, dat gelijktijdig in het Staats
blad ·en in de Sta_atscourant zai worden g'eplaatst 
en waarvan _ afschrift zal worden ge~ondon ami 
den Raad van St.ate. · · Den Raad van State gehoord (advies

1
_van 

5 September 1916, n°. 16) ;-
Gelet ·. op het nader· rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenland,sche 
Zaken van 16 September 1916, n°. 1W33, af
deeling Volksgezondheid en Armwezen, en 
van Onzen Minister van Financien van 23 Sep- -
tember 1916, n°. 100, Invoerrechten ; 

's-Gravenhage, den 27sten Soptembex 191&. 
- WILHELMINA. 

'.ne Minister van Staat, 
Minifter van Binnenla11dsclte ·_Zake1f, 

CORT v. :ri, LINDEN. , . -

De Minister van Financien, AN'.I'. VAN Gr.JN. 
(Uitgeg. 8 Nov. 1916,) 

Hebben goedgevonden en vilrstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In-, door- -en -vervoer van lompen,. 

gebruikte kleedingstukken en ongewassehen 
lijf en beddegoed zijn verboden uit lariden of 
plaatsen, door. Onze Ministers van Binnen_land
sche Zaken en van Financien nan :te· wijzen. 

De aahwij,dngen worden telkens· ten minste 
een dag, v66rdat zij in wer,dng treden,. door 
plaatsing iri de•. Nederlandsche Staatscourant ter 

·algem~ene. k1mnis gebracht. -
. Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 

aanwiizingen te- yeranderen;· zoo .dikwijls de 
omstandigheden. dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te ·bepalen. of en in hoeverre d$ -ba
gages, door niizigers m~degebracht; onder bet 

· ·verbod zi,in hegrepen. De be~chikkingen over 
deze onderwerpen worden ook in de Neder-
landsche .Sfaatscourant geplaatst. 
.. --2. Heeft het verbod afwending ~an de Azi
atische_ cholera of van pest ten _doe!, dR;n ge
dragen zich Onze g~noemde Ministers bi} aan
wijzingen betreffende _ den .in- en doorvoer nit 
landen, die toegetreden zijn ·tot de op 17 Ja-

-nuari 1912 ·te Parij.~ gesloten en bij de wet 
van 26 Febrnari 1914 (Sfaafsblad n°. 57)°goed
gekeurde jnternaticinale sanitaire overeenkomst, 
naar de bepalingen v·ari die ove-reeenkomst. 

; . 3. Met bet opsporen van de overtredingen 
van de wet vmi 26 April 1881 (Staatiiblad ~0 • 80) 

27 September 1916 .. KONINKLIJK -BESLUIT,-~.: 

Vernietiging 'van een ,besluit van B .. en 
W. tot verleene)l eener vergunning op. 
grond dat B. en W. slechts gelegenheid 
hebben gegeven ten overstaan van dei1 
ge;meente-secretaris bez\'j'aren-in le brengeri: 

-w!J WILHELMINA, ENZ. · · · 
Beschikkende op· het beroep, ingesteid door 

w. F. Borstlap te BrielJe tege_n het besluit van 
Burge-meester _ en Wethouders dier gemeente 
van-12 Januari 1916, waarbij aan, W. :&foel'II!an 
aldl!-ar en zijne rechtver~ijgenden vergunning 
is verleend tot . het plaatsen· en in werking 
brengen: van. een gasmotor in zijne 'bakkerij/ 
gemerkt Wijfr I, ·11°. 72, ·sectie B,' n°. 1169; . 

·. Den Raad van State, Afdeeling. vocir .. d!i 
Geschillen van Bc·stuur, gehoord, ad vies vli1i' 
13 September 1916, no. -234; ·- 1 

Op de · voordracht' van Onzen ·Minister· van 
Landbouw, Nijverheid en ·Handel vari'25 Sep
tember 1916, n°. 726°H, Afd. Arbeici ;-

0., dat art. 7 der Hinder;,et onder meer be.'. 
paalt dat op het in de. 9penbare kennisgevidg . 
aangeweze'n uur gelegenheid. wordt gegeirei..', 
tegen het oprichte_n van eene · inrichting bei 
zwaren in te brengen ten overl!taan:. van· het 
gemeentebestuur of van een of n1eer zijiiei; 
leden; 

dat Burgemeester en Wethouders van: Brie1fo-
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• ;,i.p het aangekondigde uur slechts gelegenheid 
hebben gegeven ten overstaan van· den gc-
1ncente-secretaris bezwaren in te brengen en 
1nitsdien. art. 7 der Hinderwet niet he bb,en 

. I n~geieefd ; 
Gezien de Hinderwet ;" 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het- bestreden besluit van Bnrgemeester en 

:\Vethoude_rs van B~ielle van 12 ,fanuari ·1916 
. te '. vernietigen. 

.. .-9nze Jl,Iinister van Lftndbouw, Nijverheid· en 
Handel is belast, enz. (A. B.) 

27 September 1916. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen de'r Koningin in de provincien, 
betreffende vrijstelling van militiedienst. 

Ik heb de eer U H.E.G: te viorzoeken 
. voortaan in de lijsteri model 44 (1) te vermelden; 

1°. indfen het ~iet-ingel,ijfden betreft, in 
kolom 8 den· datum waarop de dienstplichtige 
voor de eerste maal ter inlijving bij de militia 
bestemd is of was ; 

2°. indien het ingelijfden·betreft, in kolom 9 
den datum of de data, waarop de dienstplich-

• tige ten gevoJge van eene reeds vr~eger ,bij 
Kon. tiesluit verleende vrijstellin·g nit 'de diensi 
is ontslagen en of hij al dan niet wederom in 
de sterkte is gebracht. 

:28 8e-ptem1J~- HJi6,, BE_~LUI'F, houdende bepa
lingen voor h.~t . dragen van de uniform 
van .. de Vereeniging .,het .NederlaI).dsche 
Roode, Kruis"' goedgekeurd bij ki:miriklijk 
Bes_iuit van 5 Juli l9i5 (Staafs/Jlad n°. 306). 

,,s. 45\'.), , . ,, . . . . 
WIJ WILHELMINA, .ENZ. 

. Oji )ie, voprdrach~ van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 15 September 1916, 
Vld~ A.fd., n°. 117 en van 26 September 1916, 
B~reau B n°. ·so; . 
.. ,..Gezien bet Koninklijk Besluit v·au 5 J nli 
i9i5 (Btaatsblad n°. 306) en h~t Koninklijk 
Besluit .. van 7 August.us 1914, n°. 63; -

Rebben goedgevonden en verstaan te be
p~len, dat de bij eerstgei10emd .Koninklijk Be
•Sl.uit goed_gekeurde uniform van de .Vereeni
-g·ing ;,iiet Nederla~dsche Rood.e Kruis" zoomede 
de. bij l~aistgerioemd Koninklijk Besluit voor
g!ls~hreven, .. distinctieveri. uitsluitend mogen 
~?rden ,ge<l,ragen door leden van A.fdeelingen. 
v~.n gen_oemde Vereeniging, die, voor zoove~ ' 
ilj niet reeds dien:stpiichtig lilijn, eene verbin- I 

(1) Zie nrt. 43 :Militiehesluii. 

tenis als vrijwilliger bij den landstorm hebben 
gesloten:. 

Onze .Ministers .van ·Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van· dit .Besluit, 
_hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Kolonien en van· Blnnen
landsche Zaken, aan den Chef van O~s .Mili
.taire Huis en aan de Algemeene Rekenkamer . 

's-Gravenhage, den 28sten Sept!)mber 1916 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, .BosBOOM ... _ 
De Minister van Marine,: ,J. J .. RAMB0NNET. 

, (Uitgeg. 3 Oct. 1916.) 

30 September 1916, BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van Chineesche houtolie. S. 460 

WrJ WILHELMINA, .ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
E!taat noodig is,· den uitvoer van Chineesche 
houtolie te verbiede_n ·; 

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 Septembe.r 1916, 
Kabinet, Litt . .8132 ; 

Den Raad van State gehoord ·(advies van 
26 September 1916, n°. 88); 

Gezien het nader rapport van Orize voor
:rioemde Ministers vail 29 Septeriiber 1916, 
Kabinet, Litt. Tl34; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. · · 

De· uitvoer van Chineesche ·houtolie is ver
boden van den dag der afkondiglng van dit 
.Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdeJijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
onth.effing te doeh 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 ')VOrden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1916. 

' WILHELMI:&A .. 

De Ministe,· van Oorlog, . BOSBOOM. 

De Min·ister van Financilin·, ANT. VAN GIJN. 

De Min. van Landbouw, Nijv~h~i.d en Bandel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 2 Oct. 1916.) 
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-30 Beptembe,· 1916. 13.b:SLUIT, ter bepaling van 
den dag, waarop de wet van den 29sten 
Juli 1916 (Staatsblad n°. 364), hondende 
wijziging en aanvulling van de artikelen 3, 
5 en 19 van de wet tot regeling der brie
venposterij, in werking treedt. S. 41:il. 

Bepaald op 16 October 1916. 

30 September 1916, BESLUIT, boud~nde regelen 
voor het tijdelijk Rijksopvoedingsgesticbt 
te Leiden. S. 462. 

WIJ WILHELMINA, gNz. 

Op de voordracht van On:r.en Minister van 
.Justitie van den 29sten September 1916, 3de 
Afdeeling B, n°. 571 ; 

Gelet op de artikelen 87, laatste lid, 100 en 
100 quinquies van den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld bij de artikelen 3 en 21 
-der _ wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 64), vastgesteld bij Ons besluit van 15. J uni 
1905 (Staatsblad n°. 209), zooals deze laatstelijk 
:is gewijzigd bij Ons besluit van 25 September 
1916 (Staatsblad n°. 456) ; 

. Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 October 1916 te bepalen 

.als volgt : 
Art. 1. Onze besluiten van 14 November 

1910 (Staatsblad n°, 354) en 12 Juni 1915 
(Btaatsblad n°. 250) zijn ingetrokken. _ 

2. Een daarvoor ingericht, geheel ·op ·zicb 
zelf staand ge!.,ouw op bet terrein der Rijks
werkinrichting voor vrouwen te Leiden is 
b~stemd tot tijdeli,ik Rijksopvoedingsgesticht 
voor jongens. 

3. Het tijdelijk Rijksopvoedingsgesticht 
voor _ jongens te Leiden is bestemd Y!>_Or op
neming van die _;erpleegden boven den yeer• 
tienjarigen le!)ftijd uit de andere Rijksop
voedingsgestichten voor jongens, wier . aan
~vezigbeid aldaar, in verband met bun meerge
vorderden leeftijd, bun gedrag of andere· per
soonlijke omstandigbeden, bezwaar · oplevert. 

4. Het tijdelijk Rijksopvoedingsgesticbt 
voor jongens te Leiden is verdeelcl in twee 
afcleelingen. · 

De eerste afdeeling is bestemcl voor hen, die 
-daarheen worden overgepla'atst op-grond van 
voortrlurend wangedrag in een der andere 
l:Ujksopvoedingsgestichten voor jongens, zoo
~ede voor hen, die d~or ht1n wangedrag 
in de tweede afdeeling tijdelijk of v9ortdurend 
behooren te worden overgeplaatst. 

De tweede ·afdeeling is bestemd voor alle 
overigen, 

5. De artikelen 89, 90, 92, 93, 94, lste lid, 
95, lOOter, 101, 2de lid, 102 tot en met ll0, 

112 te>t en met 114 van den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld bjj de artikelen 3 
en 21 der wet van 12 Februari 1901 (Staat~
blad n°. 64), vastgesteld bij Ons besluit van 
15 Juni 1905 (Staafsblad no. 209), laatsteWk: · 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 .September 
1916 (Staafsblad n°. 456), zijn op het tijdelijk: 
Rijksopvoedip.gsgesticht te Leiden van toepaR• 
~ng. . --
, 6. Ten aanzien van hen, die i1it hoofde 

van wangedrag in het"tijdelijk Rijh:sopvoedings
gesticht te Leiden zijn geplaatst, · doet de 
directeur van dat gesticbt in den regel voor
stellen als bedoeld bij artikel lOOfer ~an den 
in artikel 5 van clit besluit bedoelden al
geme~ne~ maatregel van bestuur niet cl~ 
n~dat de verpleegden daarin t~~ ~iii.ste drie 
maanden hebben doorg,ebracht. ' 

7. De artikelen · 25, 27, 30 tot ~n met 32 
van den fo artikel 5 van dit besluit bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur zij~ op het 
tijdelijk Rijksopvoedingsgesticht te !,eiden van 
toepassing. · · · · 

8. De artikelen 71 tot en met 76 en het 
tweede lid van artikel 77, van den in_ artikel 
5 ,van dit besluit bedoelden algemeenen µia11t· 
regel van bestu ur zijn op het tijdelijk Rijks
opvoedingsgeslicht te Leiden ·van toepassirig. 

Dit besluit zal in het Staatsblad e~ in de 
Staatscourant warden geplaatst. 

Onze Minister van J ustitie is bel~st _.met de 
uityoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal w_orden gezonden aan de Algemeene R~ke~
kamer. 

's-Gravenbage, den 30step Septembei' 1916. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, B. ·ORT, 

(Uif.qeg. 7 Oct. 1916.) 

30 · Septeinbe1· 1916. BEsLurr, tot aanwijzing 
van de gewassen, waarvan de ve;bouw kan 
worden verboden, beperkt of niet dan voor
waardelijk toegestaan. S. 463. 

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

Landbouw, .Nijverheid en Hancl_el, van ·22 
Augustus 1916, n°. 65548, afdeeling.]_!ande1; 

o;erwegende, dat volgens artikel J der wet 
van 19 Augustus 1916, (S/aatsblad no. 416);jot 
vaststelling v_an bepalingen in het pelang van 
de volksvoeding_ ep. van eene doelmatige dis
tributie van goederen, bij algemeenen maat
regel van bestuur gewassen kunnen worden 
aangewezen, waa~van het verb~:iw~n in ·h.et 
algemeen of in bepaalde gedeelten des Lands_ 
door Onzen Minister van Lanclbouw, Nijver-
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beid en Handel kan worden verboden, beperkli 
'of niet dan voorwaardelijk worden toegestaan, 
indien naar zijn oordeel de verbouw van andere 
gewassen· van meer belang voor de voeding 
van mensch en dier is ; · ' 

.Den Raad van State gehoord (advies van 5 
September 1916, n°. 21); 

Gelet -op het nader rapport van Onzen voor
, :uoemdert M'inister van 27 September 1916, n°. 

74239, afdeeling Handel; 
Hebberi goedgevond~n eu- verstaan_: 

te bepalen : · 
Eenig arfikel. 

Door Onztm Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel_ kan, indien naar zijn oordeel 
de verbouw van andere gewassen van meer 
belang voor de voeding van mensch en_dier is, 
het verbouwen ~an 'de navolgende gewassen 
in het algemeen of in bepaalde gedeelten des 
La;ds worden' verboden; beperkt o.f iliet dan 
voorwaar_delijk worden' toegestaan : _ 

bruin mosterdzaad, 
geel mosterdzaad, 

_ karwijzaad, 
blau wmaanzaad, 
kanariezaad, 

- spinaziezaad, 
vlas, -
suikerbieten, 
zaai-uien. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverhejd 

en Handel is belast met de uitvoering ~an dit 
besluit; hetwelk_ in het Staatsb/ad zal worden 
geplaatst en waarvan 'afschrift zal warden ge' 
zonden aan den Raad van State. 

's-'Gravenbage, _den 30sten September· 1916. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbou10, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

,(Uit_qeg. 5 Oct. 1916.) 

30 September 1916. BEsLUIT, houdende nadere 
bepl\lfogen befrefferide het presentiegeld 
van de niet ambtelijke leden der sc:liattings: 
commissien - voor de -Inkomstenbelasting. 

·WIJ·WILIIELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister :van 
Finan<>ien van 27 -September 1916. no. 87, 
Directe Belastingen ; 

Gezien -- artikel 65, tweede lid, der Wet op_ 
de_ Inkornsten_belasting 1914 en ·artikel 44 der 
Wet op 'de OJrlogswinstbelasting 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
· Art. 1. Het aan de biet' ambtelijke leden 

eerier :schattlngscommissie ·voor de inkomsten
b1Jlasting toekomende· aandeel in het presentie-

geld, vastgesteld bij ,Ons beslnit van 20 Maart 
1915 (Staatsb/ad 'n°. 150), wordt voor ieder 
·hunner verhoogd met twee gulden voor elken 
dag waarop zij eene vergaliering bijwonen, die 
belPgd is tot ·het uitbrengen van advies over
·eenkomstig bet bepaalde bij artikel 44 der Wet 
op de Oorlogswinstbelasting 1916. _ _ 

2. Bet b_edrag der in artikel 1 bedoelde 
verhooging wordt na - afloop van ieder jaar 
vastgesteld door den directeur der directe be
lastingen, in wiens directie de standplaats der 
commissie is gelegen. 

Onze Minister van lfinancien is l:ielast met 
de ·uitvoering van dit besluit, waarvan afschi-ift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin. ANT, YAN Grni. 

30 September 1916. KoNINKLlJK BESLUIT. 

· Terecht is door Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een Raadsbesluit tot beta. 
li~g van een nota over 1913, die na 30 'J uni 
19H werd ingediend, en zulks op grond, 
dat dergelijke 'ta laat ingediende vorde, 
ringen -moeten worden ; gehouden voo1· 
verjaard en vervallen overeenkomstig art. 2 
der wet van 8 November 1815 (Staatsblad 
n•. 51). - , 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
·den Raad der gemeente Vries tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 12 Mei 1916, 
n°. 74, waarbij goedkeuring is onthonden aari 
het besluit van den ·Raad dier gemeente van 
18 April 1916, n°. 12, tot wijziging cler gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1916; , 

Den ·Raacl van State, Afcleeling voor de Ge~ 
schillen van J3estuur, gehoord, a<lvies va11 
6 ·September 1916, n°. 332; , 

Op de voordracht van O1izen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
19 September 1916, n°. '6904, Afd. B. B. ; 

0., dat in Januari 1916 ·aan de goedkeuring 
van Ged. Staten van Drenthe werd onder
worpen een besluit va,i den raad cler gemeente 
Vries van 10 Januari 1916, n°. 4, to_t wijziging 
van de 'begrooting .dier' gemeente voor 1915 
in dien zin o.a. dat 'daaraan · een restantpost 
groot f 39.54 'werd toegevoegcl om daarmt te 
knnnen betalen eene -nota van den voerinan 
G. Oosting te Assen wegens transport van plant
soen in 1913, met deze toelichting :· ·,,De late 
indiening dezer nota is het gevolg van een ·ver
zuim van den heer Vietor mecle-aannemer van -' 
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· het plantsoen, wonende te Assen, door wiens 
tussohenkomst de opdraoht tot het voerwerken 
is verstrekt. Oosting verkeerde daardoor in 
de meening dat hij de ~aak met Vietor te ver
effenen had· en toen deze den voerman verwees 
naar Vries waren de diensten 1913 en 1914 
reeds afgesloten. De nota iii aocoord, zoodat 
betaling kan worden gevraagd, terwijl de niet 
sijdige indiening op een aannemelijk misver
ttand berust" ; 

dat, nadat Ged. Staten aan Burgemeester'en 
'\,Vethouders hadden medegedeeld dat naar 
hunne meening de bedoelde vordering verjaard 
was, hetgeen door Burgemeester en Wethouders 
ontkend werd, de gemeenteraad zioh met het 

. standpunt van Burgemeester en Wethouders 
heeft vereenigd en op 18 April bes!oot aan de 
begrooting van uitgaven van die gemeente voor 
het dienetjaar 1916, Hoofdstuk-XVIII, par. 2 
toe te voegen den volgenden post, art. Se 
,,Restantschuld over 1913 wegens vocrwerken 

-voor transport van plant~oen ten behoeve eener 
wegbeplanting" ; Burgemeester en Wethouders 
t~ machtigen af ~e sohrijven van Hoofdstuk XIX 
art 1 ,,Onvoorziene Uitgaven" f 39;54, Gelijk 
bedrag ove1· te schrijven op den post Hoofd
stuk XVIII par. 2 art. Se voormeld ; -

dat' Geel. Staten op 12 Mei d.a.v. de goed
keuring aan het Raadsbealuit hebben onthouden 
nit overweging dat uit eene voor de inzending 
van het bealuit gevoerde oorreapondentie met 
het gemeentebeatuur gebleken is dat de vor
clering over 1913 wegens voerwerken- voor 
transport van plantsoen ten behqeve eener 
wegbeplanting door den belanghebbende werd 
ingediend na 30 Juni 1914, dus nadat genoemd 
dienstjaar reeds wae gesloten; dat de vordering 
overeenkomstig art. 3 der wet van 8 Novem
ber 1815 (S. 51) in verband met art. 228 der 
Gemeentewet alzoo gehouden moet worden 
yoor verjaard en vernietigd, wijl ze niet valt 
onder art. 4 der eerstgenoemde wet ; dat be
taling daarv.an - met welk doe! het besluit 
tot wijziging der begrooting werd genomen -
<Ins thans niet meer mogelijk en gemeld raads
besluit alzoo niet voor go;dkeuring vatbaar is ; 
d-at de omstandigheid dat aan den belang
hebbende de opdracht tot het vervoeren van 
het plantsoen werd gegeven door tusschen
kom~t van den leverancier van de boomen en 
de belanghebbende daardoor in de meening 
verkeerde zijne vordering te kunnen vereffenen 
met bedoelden leverancier, aan laatstgemelde 
overweging niet afdoet, daar die meening op 
een misverstand berustte ; 

dat van het besluit van Ged. Staten ·de raad 

der gemeente Vries bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat de motieven van Gad. 
Staten welke tot niet-goedkeuring hebben 
geleid, door hem niet warden gedeeld uit hoofde 
van vordering, waarop de restant-post be
trekking heeft, niet kaii worden gehouden voor 
verjaard omdat z'ij valt onder de uitzondeiings
b_epaling van art. 4 der wet van 8 November 
1815 (S. 51) en mitsdien de verplichting bestaat 
het door de gemeente verschuldig..-Je bedrag 
van f 39.54 als zijnde deugdelijk en onvergolden, 
alsnog ten laste der gemeentekas te brengen ; 

· 0., dat bij art. 228 der Gemeentewet de ter
mijnen van vefjaring voor de vorderingen ten 
laste van het Rijk bij de wet bcpaa]d of te be
palen, op de vorderingen ten Iaste der gemeente 
toepasselijk zijn verk]aard ; 
. dat bij art. 2 der wet van 8 November 1816 

(S. 51) alle pretensiiin ten Iaste van het Rijk 
binnen zes maanden volgende op het jaar, 
waarover die pretensien loopen, moeten in
gediend warden en art. 3 dier wet beveelt dat 
alle vorderingen, ,welke niet binnen dien ter
mijn zullen zijn ingediend, zullen warden ge
houden voor verjaard en vernietigd; 

dat op de vordering die het hler geldt de
uitzondcringsbepaling van art. 4 der wet van 
8 November 1815 (S. 51) niet van toepassing is, 
vermits zij niet behoort tot die welker afdoe. 
ning en betaling gebruikelijk is zonder dat eene ' 
voorafgaande aanvrage _ of productie van 
etukken van de zijde der belanghebbenden 
gevorderd wordt, noch tot de overige in dat 
artikel vermelde vorderingen ; 

dat mitsdien de gemeenteraad niet bevoegd 
is deze vordering alsnog uit de gemeentelijkc 
Iniddelen te voldoen ; 

Gezien de wetten van 8 November 1815 
(S. 51) en van 29 Juni 1851 (S. 85); 

Hebben goedgevonden en verst~an : 
met handhaving van het bestreden bealuit, 

het daartegen ingesteld ·beroep ongegrond t.e 
verklaren. · 

Onze Minister van. Bii:menlandsche Zaken is 
b·elast. enz. ( A.. B.) 

2 Octobei· 1916. KoNIXKLIJK BE!'LUIT. 
Het is niet in strijcl met de lliuderwet, 

dat in de voorwnarden van vergunning 
de bepalir,g wordt opgenomen, dat van een 
verbod van nachtarbeid door B. en W. 
ont!1••ffine: knn warden verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
W. A.rkes, handelende onder de firma Imming 
en Van Tongeren, te· ·zeist, tegen het -besluit 
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van Burgemecster en Wethouders dier gemeente 
vai{ 17· Februari 1916, waarbij aau genoemde 
firma en hare ·rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleeud tot uitbreiding van 
de inrichting'voor houtbewerking door het ver
eh bijplaatsen van eenige machines en het ver
vangen van den bestaanden gasmotor door een · 
electromotor van 10 P.K. in het perceel aan den~ 
Lageweg n°. 7, kad. bekend sectie G, n°. 1155; 

Den Raad van State._ Afdeeling yoor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, · advies van 
13 September 1916, no. 341 ; 

Op de voordraoht van Onzen •Minister van 
Landbouw, Nijvorheid en Handel van 29 Sep
tember 1916, n°. 736 H, Afdeeling Arbeid; 
· O. dat, nadat W. Arkes, handelende onder 

de firma I;nming en "\Tan Tongeren, bij Burge
meester en Wethouders vergunning tot uit
breiding der inrichting voor houtbewerking 
had aangevraagd Burge-meester en Wethouders 
-bij besluit van 17 Februari 1916 aan de fi=a· 
·Imming en Van Tongeren de-vergunning tot 
uitbreiding hobben verleend onder 'twee voor
waarden, waarvan de tweede luidt als volgt: 

2°. de motor mag niet werken des Zondags 
en niet tusschen· des namiddags elf uur en de~ 
voormiddags zes uur; tenzij daarvoor · door 
Burgemeester en Wethouders vergunning is 
verleend; 

dat van· dit beslnit vV. Arkes, handelende 
'onder de bovengemelde firma,, bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dat door hem is 
verzocht <;I.en ·electromotor_ te mogen laten 
werken van 's Maandagsinorgens ·een utir tot 
's Zaterdags_avop.ds acht uur; dat dit verzoek 
niet is toegestaan omdat van een der omwo
nenden eene klacht is ingekomen, terwijl naar 
de gegrondheid hiervan geenszins eenig onder
zoek is irigest~ld ; dat de burgemeester' herri 
heeft verzekerd dat sleohts_ in een bijzonder 
geval_ door Burgemeester en Wethouders · v~r
gunning ·tot het laten werken van den motor 
des nachts zal warden verleend ; dat nacht.;~rk 
steeds zooveel mogelijk vermeden wordt, daar 
door heni aan de arbeiders des nachts eene t~e
lage op het loon van 50 % volgen; civereen
gekomen ,arbeidscontracit moet worden betaald, 
zoodat uitsluitend in §poedeischende gevaiien 
des nachts wordt gewerkt en dat dan niet eerst 
gewacht kan worden als b. v. in een nacht van 
Maandag op Dinsdag · gewerkt moet worden 
1net de machines totdat· eventueel van Burge
meester en Wethouders vergunning is verkre
gen, die sleohts des Donderdags~orgens zitting 
hpuden°; dat, daar vooral nu door· het buiten
land niet geleverd wordt, aan elke_ aa~vraag 

tijdig·1
1
noet worden voldaan om zooveel moge; 

lijk te voorkomen dat na den oorlog nieuwe
afnemers zieh weder tot hunne -oude buiten
landsche fab1ikante1~ wenden ; dat de ver
gunning van 17 Februari 1916 niet is gesteld_ 
te zijnen ·name, zooals "bij de, aanvraag van 
10 Januaii 1916 door hem i~ verzcicht," cl"ocli 
ten name van de finna Imming· en Van °Tongc
ren en de vergunning daardoor z.i.' ·volgens, 
art. 9 der Hinder,vet geen rechtsgeldigheid 
heeft; · 

dat Gedeputeerde Staten vai1 Utrecht, van
meening zijnde, dat eene voorwaarde; waarvan 
door liet gemeentebestu.ur ontheffing kan weir
den verleend, in strijd is met den ·geest der' 
Hinderwet in 01:erweging hebben gegeven het 
bestreden besluit te vernietigen, voor zoover 
daarbij° aan Burgemeester en Wethouders· de 
bevoegdheid tot ontheffing . van de opgelegde 
voorwaarde is verleend, ·met ·welk advies de 
Directeur-Generaal van den Arbeid iich J:i-eeft 
vereenigd; 

0., dat in de bestreden voorwaarde als regel' 
wordt gesteld dat de motor tusschen des na
middags elf Ulll' en des voorni.iddags zes uur· 
niet zal mogen werken, 'zulks te :recht- ·omd'at _ 
m ·den nacht hinder van ernstigen aard van -
het-we~·ken van den motor is te duchten, ter
wijl, oak blijkens de verltlaring van den appel
lant, het bedrijf in den regel aau naohtarbeid 
geene behoefte heeft ; 
,- dat.intussc_hen de wet ziob niet verzet tegen -
ontheffing vari het verbod bij wijze van uit
zondering in gevallen van dringende behoefte 
en derhalve het voorbehoud van Burgemeester 
en Wethouders om vergunning tot nachtarbeid 
te kunnen verleenen, hetwelk · klaarblijkelijk 
geen artdere strekking heeft dan om zulk eene

·uitzondering mogelijk te maken, lmn_ worden 
gehandhaafd ; 

0. voorts, dat terwijl do oorspronkelijke ver
gunning is verleencl aan vV. Arkes, handelende 
onder de firma Imming en- Van Tongeren, en 
de' vergunning ,tot uitbreiding door den appel
lant mede onder dien naam is aangevraagd, · 
de vergunning tot nitbreiding minder_ juist is 
,verleend aan de fi~_a Imming en Va~ Tongeren, 
doch had· behooren te zijn gesteld ten name 
van W. Arkes, handelende onder de firma 
Imming en Van Tongeren, en zijne rechtv~r
krijgenden ;· 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: , .. 

met handhaving voor het overige van het 
'bestreden·'besluit de claarbij verleende vergun
ning te stellen ten name. van W. Arkes li.ande-
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lende onder de firma Imming en Van Tongeren I omdat ten laste werd gelegd het leggen v1111 
en zijne rechtverkrijgendPn; • · i klemmen tot het vangen van· schadelijk gc-

__ met bop~Iing v~orts da~ de i.nrichting _moet I dierte; hetgeeu ten on'.echte ond~~, ·het l)ereik 
zun voltomd en m werking gebracht bmnen [ van !aatstgemeld art1kel zou zun gebracht. 
zes maanden na de dagteekening van <lit In zoo".er mist het miclclel ochter foite[ijkon 
besluit. · · grondslag, daar de dagvaarding daarvan niet 

Onze j\finister van Landbouw, Nijverhe.id 'en rept en !outer vermelclt het plaatsen van·voor · 
Handel is belast, enz. (A. B.) wild vangbaar gestelde klemmen in het jacht

2 October 1916. ARRERT v_an den Hoogen Ra_ad. 
Al moge ook de· Idem niet voorkomen 

onder de in art. 15, 2• lid d_er Jachtwet 
bij wege van voorbeelcl met name verboden 
middelen, toch is het aanwenden van pogin
gen om claarmcde wild te bemachtigen, als 
niet bij het 1• lid toegelaten, strafbaar. 

(J achtwet art. 15, 2• lid.) 

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

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

J. B. Bzn., 35 jaar, tuinder, geboren en 
wonende te Heemskerk, requir~nt van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem van 20 April 1916, houcle1ide 
bevestiging in hooger beroep van cen vonnis 
van den Kantonrechter a!daar van _16 Februari 
1016, waarbij de requirant wegcns het doen 
van verboden pogiugen OIJ!. wild te·bemachtigen, 
met toepassing van de artt.. 15, 40, 45 en 47 der 
Jagtwet, 10 en 11 der Wet van 15 April 1886 
(S. 64), 23 en 33 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van f 1 en eeue vervangende hechtenls 
van een clag, met verbeurdverklaFing en last 
tot· vemieling der in beslag genomen klemmen 
(gepleit door Mr. J. B. Bomans te Haarlem). 

Conclusie van den Ad vocaat-Generaa.l . Mr. 
Tak. 

Requirant van cassatie is, bij het op 20 April 
jl. door de Arr.-Rechtbank te Haarlem beves
tigd vonnis van den Kantonrechter a!daar van 
16 Februa.ri bevorens, schulclig verldaard en 
veroordeeld ter zake : ,,clat hij, in de gemeente 
Heemskerk, op den 18 December 1915, des 
namiddags, in het jachtveld _:._ tuinderij -
drie klemmen zoodanig heeft gesteld, dat er 
wild in kou worden gevahgen", op welk feit, 
geq_na!ificeerd a.ls : ,,Verboden pogingen cloen 
om wild te bemachtigen", onder meer de 
artt. 15, 40, 45, 47. en 59 der Jagtwet zijn 
toepasselijk verklaard. 

:J3ij tijdig ingediende memorie, nader t'oe
ge!icht bij pleidooi, wordt thans de : ,,Niet
h~ndhaving van a.rt. 15 dier Wet" beweerd, 

veld, hetgeen ook bewezen is verklaard. · 
Waar betoogd is, dat dit ongeoor!oofd. jacht

bedrijf niet door art. 15 der Jagtwet zou worden 
bestreken, is de grief i.n strijd inet Uwc jurispru
dentie, waarbij op grond van de mdact_ie en de 
geschiedenis dier bepa!ing wordt aangenomen, 
dat zij in hare tweede a!inea slechts voorbeelden 
geeft van voorwerpen, waarmede het ongeoor
loofd is wild op te sporen, ·te bemachtigen of 
te dooden, zonder daarom andere gelijksoortige 
middelen nit te sluiten. Onder de laatste valt 
sedert Uw arrest ;an 24 Februari 1869 (W. 
3095), 3e overweging, in verband met zijn aarcl 
als vangwerktuig zeer zeker ook de klem. 
[Vgl. arrest H. R. 13 Januari 1879 (W. 4342).J 

Ik concludecr mitsclien t.ot verwerping van. 
het boroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag V(l,n clen Raaclsheer
Jhr. ·Feith; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgestelcl bij memorie en bij 
pleidooi: (zie cone!. adv.•gyn.); 

0., · dat bij het in hooget beroop bevestigde 
vonnis des Kantonrechters overeenkomstig 
de telastelegging. met qualificatie en straf
oplegging als voorzegd, als bewezen is aan
genomen, dat de requirant op 18 December 
1915 des namiddags in het jachtveld, tuinderij, 
drie klemmen zoodanig heeft gesteld, clat er 
wild in kon worden gevangen ; 

0., dat tot ondersteuning van het tegen deze 
bes!issing gerichte middel is aangevoerd : dat 
art. 15, tweede lid der Jagtwet slechts verbiedt 
het doen van bepaalde pogingeu tot het opspo
ren, bemachtigen of dooden van wild, terwijl 
de door requirant gestelcle klemmen a.Ileen 
moesten dienen om konijnen (schadelijk 
gedierte) · mede te, ·va.ngen; dat bovendien 

· onder de in voorzegd artikel genoem.de verboden 
middelen om wild te bemachtigen wol strikken 
voorkomen, doch geen klemmen ; 

0., dat eerstgemeld verweer feitelijke1i 
grondslag mist en afstuit op de in cassa.tie 
onaantastbare beslissing des Kantonrechte~, 
dat de klemmen zoodanig gesteld waren, dat. 
er wild in kon worden geva.ngen ; 
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en met betrekking tot de tweede stalling : 
dat, nadat in art. 15, eerste lid der Jagtwet eene 
o-psomming der geoorloofde jachtbedrijven is 
gegeven, het tweede lid a!le andere pogingen 
of middelen om wild op .to sporen, te bemachti
gen of te dooden verbied t ; 
. dat, al moge de kiem derhaive niet voor

komen onder de daama bij wege van voorbeeld 
_met name verboden middelen,. het aanwen
<len vim pogingen om daarmede wild te be
machtigen, als .· niet bij het eerstc lid toege
·Jaten, niettemin strafbaar is ; 

0., dat het middel mitsdien is ongegrond ; 
Verwerpt het berocp. (Ned. Jnr.) 

:2 October 1P16. ARRBST van den Hoogen Raad. 
Art. 48 der Alg. Pol. Verord. van Ro· 

sendaal (G.) betreft in zijne algemeenheid 
mede prentbriefkaarten, waarin gedachten 
of gevoelens ·worden .geopenbaard, en is 
in zooverre, als bevattende een algemeen 
verbod om gedachten en gevoelens door 
zoodanige prentbriefkaarten te openbnren, 
zij het op bepaalde uren, tenzij met schrif
telijke_ vergunning van B. en W., in strijd 
met art. 7 der Grondwet en alzoo onver
bindend. 

(Grondwet art; 7.) 

Voornitter : Mr. A. :i\l. H. Hanlo. 

B.!iden: :i\lrs. A. ;J, :L. Nijpels, H. M. A. Sn
·,·elberg, ,Jhr. Hh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

W. L. R., venter, geboren te.Arnhem 11 No
;·ember 1896, wonendo te Wem, requi..rant 
van cassa,tie tegen een vonuis van de Arr.
Rechtbank t~ Arnhem van den 28 llfaart 1916, 
·waarbij_ in hooger beroep is vernietigd een 
vonniB van ilen · Kantonrechter te Amhem van 
10 September 1915, rol n°. 1881, benevons het 

-daarbij bekrachtigde vonnis door dienzelfden 
Kantonrechter 2l! Juni 1915 bij verstek-gewezen, 

-en waa:rbij de rnquirant als schuldig aan he.t, 
.,,in d1; gemeente Rosendaai zon_der schriftelijke 
vergunning _van B. en W. tusschen des morgens 
acht uur en des avonds acht uur prentbrief
kaarten op den openbaren weg aanbieden",-met 
.to_epassing van de _"artt. 48 en 50 van de 'Alg. 
Pol. Verord, der gemeente Rosendaal ·en art. 23 
Sr., is ver~ordeeld tot eene ge!dbo~te van f 1 
-en een dag _vervangende hechtenis (gepleit door 
Mr'. W: Francken te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Ad~ocaat-Generanl Mr. 
Tak. 

Art. 48 der Alg. Pot .Verord. van_ de Gelder-

sche g!"meente Rosendaal, voorkomende in 
afdeeling VI, als geschrift dragende :- ,,Ver
momde bedelarij" en tegen overtreding waarvan 
art. 50 geldboete of hechtenis als straf bedreigt, 
luiclt na de wijziging van 20 l\'laart 1915: ,,Het 
is verboden zonder sohriftelijke vergunning van 
Burgemeoster en Wethouders tusschen des 
morgens S nur en des a_vonds 8 uur prentbrief: 
kaarten, andere voorwerpen of . waren van 
welken aard ook, hetzij op of aan den openbaren 
weg, hetzij aan de hnizen te verkoopen, aan te 
bieden of ten verkoop in voorraacl te hebben." 

Aan requ.irant nu was bij inleidende clag
vaardiug 'ten laste gelegd : ,,dat hij, in den 
voormiddag van 13 Mei 1915, te ongeveer 
9½ nur, te Rosendaal (G.), op den openbaren 
weg, prentbriefkaarten heeft aangeboden zonder 
de vereischte vergunning", voor welk door de 
Arr.-Rechtbank t,e Arnhe~ bij vonnis van 
30 Maart jl. als bewezen aangenomen feit, het
geen gequalificeerd werd als : ,,In de gemeente 
Rosendaal zonder sohriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders tus~ohen des 
morgens acht ·uur en des avonds acht nur 
prei1tbriefkaarten op den openbaren weg aan-. 
bieden", hem, na vemietiging van een tweetal 
beslissingen van den betrokken Kantonrechter, 
eenc boete van f 1, snbsidiair een cfag hechtenil, 
werd opgelegd. 

Voor de beoordeeling dezer uitspraak dient 
overwogen, of de druh."})ers in prentbriefkaarten 
geaoht kan worden gedacht_en of_ gevoelens te 
openbaren en zoo ja, of clan de in den aanvang 
mijner conclusic vermeldo bepaling der Rosen
daalsche verordening die openbaring niet in 
den weg staat. 

Beide vragen bcantwoor;l ik bevestigend. 
Reeds Mr. Ledeboer in zijn advies, voorafgaand 
aan Uw arre~t van 8 Maart 1915 (W. !1797)· 
(N. J; 1915 bi._ 667, Red.), wees op de carica
tuur en de reclame, die in beeld dikwijls no,: 
beter en tijner spreken dan het gedrnkte woord 
en mijnerzij:ls _voeg ik hieraan toe, dat eigenlijk 
in iedere prentbriefkaart het donkcn en voelei 
van haren auteur kan warden gevonden. 

Dan echter genieten zij de bescherming van 
art. 7 der Grondwet en dient de ce~uur 
geweerd, ·die gelegen zijn kan in het vereiRdht , 
voorafgaand schriftelijk verlof _van Burge
meester en We_thouders voor hunne versprei
ding. 

·we! is waar t.acht de Rosendaalecli.e w~t
gever clit bczwaar te ondervangon,. door dio 
ve_rspn iding niet geheel te verbieden en haar 
gedurende den nacht vrij te Iaten, doch-tever- ' 
geefs wil hij aldus aan Uw greep ontkomen 
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<laar hij zich van iedere verlofverleening had 
1noeten onthouden, inrlien bij werkeliik eene 
eventucel te_ecbt gemaakte verdenking van 
preventief toezicht wilde ontgaan. Ik acht 
dus het voorgesteld middel gegrond. 

· Onder verwijzing naar de · opgaven van 
litteratuur en jurisprudentie, voorkomende 

·aan den voet Uwer arresten van 7 November 
1892 (W.· 6259), 23 Maart 1896 (W. 6783) en 
in Mr. Ledeboer's advies, behoorende bij Uwc 
beslissing van 4 April 1910 (W. 9018J, conclu-

. deer ik mitsdien, wegens onverbindbaarheid 
van art. 48 der gemelde Verordening, als hi btrijd 
met art. 7 der Grondwet, tot vernietiging van 
'het bestreden vonnis, doch alleen ten a·anzien 
der qnalificatie, der toegepaste artikelen en der 
opgelegde straf, en voorts tot ontslag van aiJ.e 
rechtsver:volging van requiraut. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raatlsheer 
Savelberg; 

Gelet op het voorgesteltle midclel van 
cassatie, namens den requirant voorgesteld bij 
pleidooi, luidende : ·' 

,;Schending van a1t. 7 <lei· Grontlwet, door 
op het bewezen verklaarde feit art. 48 der 
Alg. Pol. Verord. voor de gemeente Rosendaal, 
schoon in zoover in strijtl met genoemd grond
wetsartikel en dus niet verbindentl, toe te 
passen''; 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van den requirant, met qualificatie en straf. 
oplegging als hierboven is vermeltl, in overeen
stemming met de telastelegging, bij inleidentle 
dagvaarding- is bewczen verklaard : dat hij 
in den voorrniddag van 13 Mei 1915 te onge

doo1 de drukpors gedachten of . ge voelens te 
openbaren; 

clat die bepaling clientengevolge in zooverre, 
als behelzende niet cen regeling en beperking 
in bet belang der openbare orde van de uitoefe
ning dcr vrijheicl om gedachten en gevoelens 
door zoodanige prentbriefkaarten te openbaren, 
maar als bevat-tende een algemeen verbod 
daarvan, zij het op liepaalde nren, tenzij men 
daartoe schriftelijke vergunning van B. en W. 
mooht hebben verkregen, in strijd is met gemeld 
gronch,:etsartikel en alzoo verbindende kracht 
mist; 

tlat hieruit volgt, dat, nu de telasteleggmg 
niet" vermeldt, dat zij betreft prentbriefkaarten, 
wnardoor geen geciachten of gevoelens w~rden 

_ geopenbaartl, het feit, zooals het is ten laste 
gelegtl en bewezen verklaard, niet krachtens 
do hij het bcstretlen ·vonnis toegepaste bepaling 
van art. 48 der meergemelde Politieverordening 
rechtsgeldig kon worden verboden noch krach
tens art. 50 dier Verorclening strafbaar gesteld, 
terwijl evenmin elders tegen dat feit bij eenige 
wet of wettelijke bepaling straf is bedreigd ; 

dat derhalve requirant deswege niet had 
mogen worden veroordeeld en het cassatie
.middel is gegrond ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te ArnheII\. 28 Maart 1916 in dezp, zaak gewezen, 
<loch alleen ten opzichte van de aan het bewezen 
verklaarde foit gegeven qualifioatie en opge
legde straf ; 

En rechtdoende -krachtens art. 105 R. 0. : 
Verklaart het bewezen feit niet strafbaar ; 
Ontslaat den requirant te dier zake van alle 

rech!~vervolging. (Ned. ,J ur.) 

veer 9½ uur te Rosenclaal (G.) op den openbaren 4 October 1916. BESLUIT, betreffende de voor-
weg prentbriefkaarten heeft aangeborlen zonder wnarden voor benoembaarheid tot en op. 
de vereischte vcrgunning; Jeiding voor de betrekking van adspimnt-

0. ten aanzien van het voorgesteltlo midtlel : houtv_cster en de hoogere rangen Lij bet 
clat het claarm aangehaalde art. 48- luidt Boschwezen in Nerle,·la11dsch-I11die. S. 464. 

als volgt: ,,Het is verboden zonder schriftelijke WIJ WILRE~i\'IlN A, ENZ. 

vergunning van B. en W. tu~schen deb n;iorgens Op de voordracht van Onzen Minister ~'an 
8 unr en des avonds 8 uur prentbriefkaarten, Kolonien van· :W September 1916, Afdeeling D, 
andere v.oorwerpen of waren van·yelken aard n°. 50; 
ook, hetzij op of nan den openbaren weg, hetiij Hebb'en goedgevonden en verstaan : 
aan de huizen te verkoopen, aan te bieden Met intrekking van Ons besluit van :10 April 
of ten verkoop in voorraacl to hebben."; 1 05, n°. 18 (Iudisch Stnatsl,lad n°, 357), zooals 

datJtleze bepaling in hare algemeenheid metle tlat gewijzigd ;., bij Onze besluiten van 2 Fe
betreft prentbriefkaarten, indien die zijn hruari 19Uf\, n°. 37 (Indis~h Btuatsblad n°. 2:13), 

'gedruktc stukken en geschriften, w~,arin 12 N o,·em her Hl09, n°: 48 (I11disch Staatsb/ad 
gedachten of gevoelens worden geopenbaarcl 1910, n°. 39), 28 J\laart l\H3, no. 53 (I11disch 
en waarop mitsdien van toepassing is het I Staalsblad n°. 394), 12 Augustus 1913, no. 15 
voo'rschrift van art. 7 der Grondwet. dat (Iudi.•ch Sraatsb/11d n°. 60 ), :l October 1913, 
niemand voorafgaantl verlof noodig heeft om I n°. 71 (Indisch Staatsb/ad n°. 677), :21 J anuari. 

1916. 36 
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1914, n°. 22 (I11disch Stautsblad n°. 318) en 25 
April 1916, n°. 105, vast te stellen de volgende: 

VOORW AARDEN voor benoernbaarlieid 
tot technisch .anibtenaa,· in den rang van 
adspirrm t-houfoester en de hoogere rangen 
bi;j het Boschwezen in Nederhmdsch-Indie, 
en regelen betreffende de toekenning van 

· .sfudiefoelagen aan jon.qelieden, die_ aim de 
Rijks Hooger·e Land-, Tuin- en Boschbouw
school te W agen in gen sfttdeeren en ge
negen -zijn zich te verbinden orn 'na vo/ .. 
brachte studie ais adspfrant-houfvester in 
Indischm dienst te treden, zoomede ,,egelen 
befreffencle lnmne i,i/zr.nding ·,war N eder
landsch-lndie. 

A.rt. 1: '.rot tecbnisch ambtenaar in den. 
'rang van adspirant-boutvester, boutvestel' en 
de boogere ·rnngen bij het boscbwezen in 
Necle,-landsch-I11dii!, zijn benoembaar alle Neder
landscbe oncle~danen, die in bet bezit zijn van 
bet getuigscbrift van Indiscb boschbouwkun
dige. 

Wij bebouden Ons vo9r in bijzondere ge
vallen ook anderll, dan de hierbedoerde perso
nen, benoembaar te verklaren tot techniscb 
ambtenaar bij bet boscbwezen in Nederlamlsclv 
Indii!,, in de rangen genoemd in het eerste lid 
van_ dit artikel. 
· 2. Door Onzen Minister van Kolonien 
kunnen in opleiding worden gen omen voor de be
trekking van adspirant-houtvester bij bet boscb
wezen in Nederlandsch-Indii!,, jongelieden die : 

1°. met goeden• uitslag bebben afgelegd bet 
propaedeutisch. examen aan de Rijks Hoogere 
Land•, Tuin en Boschbouwscbool te Wageniri,qen; 

2°. door een verklaring van den burgemeester 
hunner woonpl:iats bewijzen, dat zij zijn van 
goed maatscbappelijk gedrag; 

3•. bebben voldaan aan de Militiewet, voor 
zoover daaruit verplichtingen voor hen zijn 
voortge v loeid; 

4°. zicb ten· genoegen van. Onzen voor
noemden Minister verbinden om : 

a. wanneer hunne bestemming voor den 
Indischen dienst op grond van slecht gedrag, 
weiriig ijver of geringe vorderingeii· (ter be
oordeeling van meergenoemden Minister) wordt 
ingetrokken ; · · 

b. wanneer zij om welke reden ook, alleen 
uitgezonderd bet geval van· welbewezen ziels
of licbaamsgebreken buiten eigen toedoen ont
staan (ter beoordeeling van meergenoemden 
Minister) hunne bestemming voor den dienst 
in Nederlandsch-Indie niet mocbten kunnen of 

." willen volgen ; 

c. wanneer ·zij na het verstrijken van den 
tijd gedurende welken zij overeenkomstig de 
in artikel 4 gestelde regels in bet genot van 
eene studietoelage gesteld zijn, of op een door 
Onzen Minister van Kolonien in bijzondere 
gevallen nader te bepalen tijdstip er niet in 
moehten zijn geslaagd bet dipioma van Indisch 
boschbouwli:undige te verwerven, -

terug te be1.alen ivat ter zake van hunne op• 
leiding uit de Indisebe geldmiddelen te hun
nen behoeve zal zijn voldaan·, vermeerderd met 
tien ten honderd ; 

5°. 'blijkens een geneeslmndig onderzoek 
lichamelijk geschikt zijn voor den dienst bij 
het boschwezen in Nede,·landsch-Indie. 

,Jaarlijks wordt, na· overleg met den Gou
verneur-Generaal· van Nederlandsch-Indie, vast
gesteld, hoeveel jongelieden ten boogste- voor 
deze opleiding in aanmerking kurinen komen. 

De keuz~ der jongelieden gescbiedt op voor
dracbt van de leeraren in de boscbbouwkun
dige vakken aan de in het eerste lid genoemde 
school, •die bij bunne aanbeveling te rade gaan 
met de examinatoren in de verscbillende pro
paedeutische vakken. 

3. Zij, die ingevolge bet bepaalde in bet 
vorige artikel in op)eiding zijn genomen, dra
gen den naam van candidaat-boutvester voN· 
den Indiscben -dienst. 

4. A9.n hen, die krachtens de bepalingen ' 
van dit besluit in opleiding genomen worden, 
kan ten laste van de ·Indiscbe geldmiddelen, 
voor zooveel zij zicb naar bet oordeel van 
Onzen Minister van Kolonien blijven onder
scbeiden door· goed gedrag, ijver en bekwaam
heid, ter- tegemoetkoming in de studiekosten, 
eene toelage toegekend worden naar reden van 
f 1000 (een ·duizend gulden) 's jaars: Deze 
toelage kan aan hen, die dadelijk na bet pro· 
paedeutisch exameu als candidaat-houtvester 
voor den Indiscben.dienst worden aangenomen, 
worden toegekend voor vier jaren. 

Aan hen, die op- een later tijdstip worden 
aangenomen, kan .de toelage worden toegekencl 
voor den tijd, die naar het oordeel vnn Onzen 
voornoemden· Minister nog vereischt wordt om 
bet. diploma ·van Iridiscb boscbbouwku!!dige 
te kunnen verwefven. 

. De t1jdstippe~ van ingang en opliouden .der 
toelag'e worden ook overigens door Onzen 
voornoemden Minister bepaald, die tevens de 
bevoegdbeid beeft om de in de earste twee 
leden be(loelde termijnen in bijzondere gevallen 
na raadpleging van de in artikel 2 bedoelde 
leeraren, te verlengen. 

5. Onze Minister van Kolonien is bevoegd 



.547 4 0 C TOBER . 1916 

de verbintenis met een candid,aat-houtvester 
te al!en tijde te verbreken, indien zijn lichaums
gesteldheid, zijn levensgedrag of zijne onvol
doende vorderingen daartoe naar het oordeel 
van den Minister aanleiding geven. 

6. De candidaat-houtvesters, die dadelijk 
na het afleggen van het propaedeutisch ex11-
men als zoodanig worden aangewezen, zijn ~-er
plicht voor den aanvang hunner studie een 
voorbereidend boschbouwknndig practicum te 
volgen van 10 Augu.stus tot 10 September in 
eene houtvesterij in Nederland. • 

Voorts moeten zij : · 
a. v66r het aflcggen van het candidaat• 

examen voor Indischen boschbouw, gedurende 
3 maanden werkzaam zijn in eene houtvesterij 
in Nede1·land of elders ; 

b. na het afleggen van het evenbedoelde 
examen gedurende 9 maanden in den tljd 

• tnsschen 1 l\faart en 31 December werkzaam 
zijn bij het boschwezen in het buitenland. 

Bij latere aanneming dan op het in het eersie 
lid bedoel de tijdstip beslist Onze-Minister van 
Kolonien, na raadpleging van de in artikel 2 
bedoelde leeraren, welke van_ de hiervoor he
doelde practische werkzaamhe~en alsnog ver
plicbt zijn. 

7. Onze Minister van Kolonien kan 
aan hen, die het examen voor !ndisch bosch
bou wkundige hebben afgelegd, en besternd 
,vorden om ter beschikking van den. Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indiete worden 
gesteld, ten einde daar te - lande te worden 
geplaatst bij den dienst van het boschwezen, 
nog gedurende 12 maanden zoodanige opdrach
ten geven als hem voor hei · verkrijgen van 
ecnige kennis van den handel in en het gebruik 
VU(l hout en andere boschproducten, of van 
eenig ander onderwerp met· hun aanstaauden 
werkkring in verband staande wenschelijk; 
voorkomt. 

1 
.. 

8. De candidaat houtvesters genieten ge
d u rende h un verblijf in het bui 1.enland inge
volge het bepaalde bij artikel 6, boven en-.be
halve de in artikel 4 bedoelde toelage een bij
zondere toelage tot een door Onzen Minister 
van .Kolonien tclken male vast te stellen bed rag. 

Zij, die eene opdracht als bedoeld in artikel 7 
ontvangen hebben genieten eene toelage ten 
laste van de Indische geldmiddelen· van f 6 
(zes gulden). per dag gedurende den tijd dat 
zij zich daarvoor binnenslands bevinden en 
E 8 (acht gulden) per dag gedurende den. tijd 
dat zij daarvoor in het buitenland. vertoeven. 
Wanneer zich buitengewone omstandigbeden 
voordoen kunnen deze bedragen door Onzen 

:i'liinister van Kolonien worden verhoogd, die 
tevens bevoegd is tot vermindering der toelage, 
bij een verblijf van ten minste 30 -dagen op, 
dezelfde plaats. 

9. De <;:andidaat-houtvesters wier opleiding 
voltooid is, worden, wanneer zij daarvoo1· 
lichamelijk geschikt zijn, door Qnzen Minister
van Kolonien ter beschikking van den Gou
vernenr:Generaal van Nederlandsch-Indie. ge
steld, om l:)en0emd te worden tot adspirant
houtvester · bij bet boschwezen daar te lande. 

10 .. Aan de zending uit Nederland zijn. 
behalve overtocht voor gouvernementsrekening 
op den voet der daaromtrent geldende bepa
lingen, verbonden de volgende voordeelen :· 

a. eene voorloopige bezoldiging van f 100 (een
honde1·d gulden) 's maonds, ingaande met den 
dag van inscheping naar Nederla11d,9ch-Indie; 

b . . eene tegemoetkoming in de kosten voor
uitrusting ten bedrage van f 1000 (een duizend 
gulden). 

11. Zij,, die door Onzen Minister van Ko
lonien ter beschikking van den Gouverneur
Generaal worden gesteld, moeten : 

a. door eene verklaring van burgemeester
en wethouders bunner woonplaats bewijzen, 
·dat zij zijn van een goed maatschappelijk 
gedrag; _ 

b. hebben voldaan uan de militiewet, voor
zoover dnaruit verplichtingen voor hen zijn 
voortgevloeid. 

Zij zijn voorts ingevolge het Koninklijk besluit 
van 2:2 Juni 19lo, n°. 12 (Staatsblad n°. 289), 
verplicht om de in verband rriet hunne opleiding 
en uitzending voor den lndischen dier.st aan 
heii of te h unnen behoeve dan wel ten behoevEt 
van bun gezin van landswege _voldane gelden 
wegens tegemoetkoming in de kosten van oplei
ding en uitrusting, premie voor levensverzeke
ring, tegemoetkoming in de a:m het Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren in 
Nede,·landsch-Indie te beta I en huwelijksbijdrage, 
overtocht naar Nedei·landsch-Indi~, zoomede 
alle andere aan hen ter zuke voormeld mid
dellijk of onmiddellijk van landswege toege
legde gelden (met uitzondering van genoten 
b'ezoldiging en hetgeen daarmede is gelijk te
stellen) onverwijld in 's lands lrns terug te
storten, ingeval :,,ij niet hinnen den hun aan, 
te wijzen termijn -naar Nederlandsch-lndii! ver-
trekken, de reis derwaarts moedwillig afbrekeIL 
of om andere redenen dan welbewezen ziels
of lichaamsgebreken, buiten ei'gen toedoeu, 
ontstaan (ter beoordeeling van de Regeering), 
de werkzaamheden, waarvoor zij worden uit
_gezonden, niet aanvaarden dan we! binnen vijf_ 

35'" 
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ja,ren na hunne aankomst in Nederlandseh-Indie blad zal worden geplaatst en wuiirvan aH!chr:: I 
uit 's Lands die~st worden ontslagen. zal worden gezonden aan den Raad van State. 1 

OVERGANGSBEPALING. 

12 . .Aan hen, die op het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit als candiduat
houtvester voor den lndischen dienst in op
leiding zijn, kan door Om-:en :l\linister van 
JrQ!onien voor den verderen duur van hunne 
studie op den voet van het bepaalde bij artikel 
4 eene toelage a\s daarbij bedoeld worden 
verleend. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de · uitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staafsblfld zal worden geplaatst en waar·van 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Grav,mhage, den 4den October Hll6. -

WLLHEL1UNA. 

De Minister van Kolonie11, Ta. B. PL!l:_YTE. 

(Uitge_q. 19 O~t. HJ16.) 

5 October Hll6. BESLUIT, houdemle verbod van 
uitvoer van klompe11. S. 4fl5. 

WJ.J WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat !let in bet belurig van den 
Staat noodig is, den uitvoer van klompen te · _ 
verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staafs
blad ·n°. 344) ; 

Op de voordraght van Onze :Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landb0uw, 
Nij;erheid en Handel van 26 September 1916, 
~abinet, Litt. Q133 ; . . 

Den Raa,i · van State gehoord (ad vies van 
3 October llJ 16. n°. 24); ' 

Gezif'n .bet nader rapport van Onze voor
noemde l\lini~ters van 4 OC"tober 1916; Ka-
binet, .Litt'. cm ; . 
. Hebbcn goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Q.rtikel. 

De uitvoer. van klompen is verhoden van 
den dag di,r afkondiging van <lit Besluit. 

Wij- hehou<len Ons voor <lit verbnd tijdelijk 
op te hPffen of in Lijzondere gevallen daarvai1 
onthefli'ng te doen verleenen. 

Ooze l\Iini~ters van Oorlog, van l<'inancien 
en van Landhouw, Nijverheid en ·Handel zijn, 
ieder voor z,)Oveel bem betrefl, belast met de 
uitvoering van <lit ·Besluit, dat .in bet Staats-

'_s-Gravenhage, den ·5den October 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister. van Oorlog, Boirno0M, 

De Minis/er van Finaliciiin, ANT. VAN G!JN, 

De Min. va11 Land/Jouw, NijverJ,eid en Handel, 
POSTHUMA. 

Uitgeg. 5 act; 1916.) 

5 Octoher 19J6. BES~HIKKING yan den Hoogeu-
.Raad. 

Ten onrechte oordeelde bet Hof dat voor· 
meld art. 8 ook overwaarde vordert, indien 
de borgtoch t is gesteld in . vrije on be-' 
zwaarde en niet gebouwde V\lSte goederen. 

De motiveering dPr bes..J1ikking, waarbij 
het Hof, met bekrachtiging van de be
schikking der RPchtbank, op diAn grond 
de goedkeuring ·van den gestelden horg-

. tocht weigerde, is derhalve onjuist. 's Hofs 
bPschild:ing kan echter niet worden ver
nietigd·, omdat de reehter de goe<lkPuring 
niet he~ft te verleerien zoolang- hem niet 
in bet gegeven geval blijkt, dat.het,onder-

. pand den -borgtncht met· vold_9ende waar- , 
schijnlijkheid dekt, zoodat door die onjuiste 
rnotiveering n~g niet vaststaat dat de be-
slissing ~/Jve onjuist is. · · 

(B, W. artt; 1:265-1:268) 

Voorzitter :. 

Jhr. Mi-. W H de Sa·vornin Lohman, 

Raden: l\Irs. B. C. J: Loder, ,J. A. A. Bosch, 
A. Fentener van Vlissingen en C. 0. Segers •. 

Vordering van den Procureur-Generaal 111:r. 
Noyon. 

Orn te voldocn aan· bet voorschrift van 
art._ 8 van het K. B.· van 1 .Augustus 1828 
(S. 52), heeft de hypotheekbewaarder te Brielle 
bij notarieele akte tot borgtocht . verbonden 
hem .toebehooreride onbezwaarde landerijen ; 
bet I bedrag van den te stellen borgtocht was. 
bep~ald op f ...... , het unroerende goecl'werd 
geschat op f ..... . 

Da Rechtbank te Rotterdam heeft hare 
wettelijk · gevor~erde goedkeuring · aan dien 
borgtocht onthouden omdat volgens haar de 
verbonden goederen naar voormeld art. 8 eemi· 
waardo moeten hebben van ten •minste een 
derde meer dan bet bedrag van den borgtocht. 
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In hooger beroep is de beschikking der Recht
bank bekr~chtigd. 

De borgtocht kan volgens het betrokkcn 
artikel gesteld worden hetzij in inschrijvingen 
op het grootboek of het bijboek der nationale 
werkelijke schuld, hetzij in onroerende goe
deren. 

Worden inschrijvingen, gebouwen of bezwaar
de onroerende goederen, niet zijnde gebouwen, 
verbonden, clan is zonder twijfol eene over
waarde naar de bij art. 8 gemaakte onder
scheidingen vereischt. 

Ten aanzien van onroerende goederen, niet 
zijndo gebonwen, is echter bepaa]d clat zij vrij 
en onbezwaard moeten zijn of, in het tegen
overgostelde geval na aftrek van de daarop 
gevestigdo bezwaren, eene waardc moeten heb
ben van tenminste_ een derde meer clan. do 
borgtocht of de aauvulling daarvan. 

Uit deze woordon is m. i. ·niet anders af tc 
leiden dan dat aan !anclerijen, die onbezwaard 
zijn, de eisch van ovcrwaarde niet wordt 
gesteld. 

Het mag vreemd schijnon dat aan het onbc
zwaarde gedeelte van bezwaard goed hoogere 
eischen worden gesteld clan aan onbezwaad 
goed, de woorden laten geene keuze ; daa:rom 
is het eenige argument van hot Hof voor eenc 
tegenovergestclde opvatting, nl. dat het onaan
nemelijk is te achten clat de Koning, terwijl 
hij overwaardo heeft vastgesteld zoowel voor de 
inschrijving~n als voor de bezwaarde vaste 
goederon en voor de gebouwen, haar niet zoude 
hobben vastgesteld voor de vaste goederen 
die vrij en onbezwaard zijn, _ondeugdelijk. 

Als middel van cassatie stellende : ,,Schen-, 
ding van art. 8 van het K. B. van 1 Augu~tus 
1828 (S. 52),' door het niet toereikend oordeelen 
van eenen ter voldoening aan dat artikel ge
stelden borgtocht in onbezwaarde !ander-ijon 
welke niet eene overwaarde boven het voor den 
borgtocht bepaa!de bedrag hebben, vorder ik 
de vernietiging in het belang der wet van de 
heschikking van het Gerechtshof te 's-Gra
vonh~ge op 12 Augustus 1915 op heL verzoek 
van P. Roodzant, bewaarder van de hypothe
ken, het kadaster en de scheepsbcwijzcn te 
Brielle." 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens de aangevallen bcsch.ikking 
P. Roodzant als bewaarder der hypotheken 
enz. te Brielle ingevolge de voorschriften, van 
het K. B. van i Augustus 1828 (S. 52) tot 
meerdere zckerheid van het pnbliek een borg
tocht had te stellen, welke kmchtens. het 

bepaa!de bij art. l(J van gcnoemd besluit ten 
dezc bedroeg f ...... ; 

dat hij daartoe vrije, onbezwaarde en onge
bouwde vaste goederen had verbonden, geschat 
op een waarde van f . . . . . . en daarna zich 
wenclde tot de Ari-.-Rechtbank te Rotterdam 
met verzoek die hypotheck te willen beoor
cleelen en na welbevinding, goedkeuren ; 

dat cchtcr de Rechtbank - van oordeel 
dat krachtens art. 8 van vooraaugehaa]d IC B. 
zoodanige hypotheek alleen clan kan worden 
goedgekeurd wanneer de tot zekerheid ver
bonden goederen, ook als zij zijn vrij, onbe
zwaard en ongebonwd vastgoed, een waarde 
hebben van ten minste cen derdc · mcer clan 
te stellen borgtocht - ,lio goedkeuring heeft 
geweigerd ; · 

0., dat vervolgens Roodzant van het Gereehts
hof te 's-Gravenhage ,,ernietiging dier besehik
king en alsnog goedkeuring van den door hem 
gestelden borgtocht heeft gevraagd, aan voerende 
clat, blijkens de duidelijke bewoordingen van 
vooraangehaald art. 8, fa geval de· borgtocht 
des hypothcekbewa9:rclers wordt gestelcl door 
het vorbinden van niet gebouwde, vrije en onbe
zwaarde vuste goederon, geen overwaa.rcle 
·word t vcreischt ; 

clat na,i,r aanleiding va1i clit verzoek het Hof 
heeft overwogen, clat wel de letterlijke woorden 
-van de derdo zinsnedc v,i,n art. 8 voorbedoelcl, 
steun verleenen aan Roodzant's meening maar 
irit het ondcrling verband met de overige zin
sneden van het ·artikel volgt, dat ook goedercn 
als door hem vorbonden eene overwaardc 
moeten. hebben van ten minste een derclc 
meer clan de te stellen borgtocht ; d!lt toch 
gezogcl art. 8, na in zijn eerste zinsnecle tc 
hebben bepaa!d, dat die borgtocht onder meer 
zal kunnen bcstaan in onroerende gocderen, 
in de volgcnde zinsneden de overwaarde, die 
het onderpand zal moeten hebben, vaststelt 
en -het niet aanncmelijk is te achten, dat de 
Koning, terwijl hij die overwaardc hc_eft vast
gesteld voor bczwaarclc vaste goeclcren en voor 
gebonwen, haar niet zou hebben vastgesteld 
voor de vaste· goeclereu, die vrij en onbe
zwaard zijn ; 

dat op .cleze gronden het_ Hof de beschikking 
der Rcchtbank heeft bevestigd ; 

0., dat tegen deze bes}issing a!s midclel v!Ln 
cassatie is -aangevoerd :_ 

,,Schending van art. 8 van het K. B. van 
1 Augustus 1828 (S. 52) door hot niet toerei' 
kencl oordeelen van een ter voldoening van dat 
artikel gestelden horgtocht in onbezwaarde 
landerijen, welke niet ecn overwaarcle boven 
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het voor den borgtocht bepaalde · bed rag· 
hebben"; *) 

Ten aanzien van dit middel : 
0., da£ het' K. B. van 1 Augustus 1828 

(S. 52) in zijn a-rt; 8 in het algemeen vaststelt 
op welke wijze de hypotheekbewaarders de 
van hem ten bate van het publiek gevorderde 
'zekerheid kunnen stellen, on dan - wat voor 
dezc zaak alleen van belang is - }>epaalt, dat i 
<lit ook zal kunnen geschieden ,,~n onroerende 
_goederen" ; 

dat dan vervolgens in de derde en vierde 
·zinsnede van dat artikel wordt gezegd aan 
welke vereisehten de onroerende goederen op 
zijn minst. genomen moeten voldoen om als 
-onderpand te kunnen worden aangenomen, 
--.vaarbij dan· worden onderscheiden : a: vrije, 
-onbezwaarde en niet gebouwde vas~e goederen, 
·waarbij van geen overwaarde wordt gesprokon 
-en deze dus ook niet vereischt wordt; b. be- -
·zwaarde vaste goederen, waarvan gezegd wordt, 
-dat zij na aftrek de:r daarop gevestigde bezwaren, 
-een overwaarde van ten minste een dcrde van 
-den te stellen _borgtocht moeten hebben; en 
c. onbez,vaarde gebouwen, die een overwaarde 
van ten minste een vierde van den te stellen 
borgtocht moeten hebben ; 

0., dat de tekst der aangehaalde voorscbrif
ten van het K. B. van 1828 tot deze uitlegging 
dwingt en het Hof dan ook ten onrechte op 

*) Dit artikel luidt als volgt : 
Behalve den gewoncn borgtogt, voor de 

zekerheid ·van 's lands penningen gevorderd, 
zullen de bewaarders, ten hunnen koste, tot 
meerdere zekerheid van het publiek, eenen 
borgtogt stellen, hct zij in inschrijvingen op 
het grootboek of b~jboek der nationale werke
lijke schulcl, het zij in onroerencle goecleren, 
binnen dit Rijk gelegen. 

De waarde der inschrijvingen op het groot
boek of bijboek, zal berekend worden naar de 
prijsciourant, die, op last van de Regering, is 
uitgegeven .iu de week van het verlijden der 
vereischte ·akte, en die waarcle zal het bedrag 
van den te stellen borgtogt ten minste met een 
vierde te boven moeten gaan. 

De vaste goederen, tot borgtogt verbonclen, 
zulleu- 1noeten z!jn vrij en on bez,vaard, of .in het 
tegenovergestelde geval, na aftrek van de daarop 
gevestigde bezwaren, eene waarde moeten heb
ben .. van ten minste een derde meer, clan den to 
;itellen borgtogt of de aanvulling van denzelven. 

De gebouwen, .welke als-vrij en onbezwaard 
tot borgtogt worden verbonden, zullen, in allen 
gevalle, eene waarde moeten hebben van ten 
minste een vierde meer, clan het bedrag van den 
borgtogt, waarvoor zij wordeh aangewezen, en 
zullcn die gebouwen voorts tegen .brandschade 
moeten zijn en blijven verzekerd, waarvan aan 
het bestnur der registratie, van tijd tot tijd, de 
bewijzen zullen moeten warden vertoond. 

(Red.) 

grand van het -vcrband tusschen de bcsproken 
voorschriften· daaraan de boven bij de mede
deeling der· foiten weergegeven beteekenis heeft 
toegekend, welke· lezing van het Hof zou mede, • 
brengen dat voor de vaste goederen onder a. 
aangeduid gelijke overwaarde zou worden 
vereischt als voor die antler b. gcnoemcl en een 
grootere clan voor die onder c. genoemd ; 

0. daarenboven, dat _niet over het hoofd mag . 
wqrden gezien, dat de derde en vierde zin
sneden van het besproken art. 8 wel in het alge
meen bepalen, dat goederen als boven_ onder a. 
bedoeld tot onderpand lcunnen worden aan
genomen zonder clat van een bep~alde of o_ok 
maar eenige overwaarde blijkt en dat goederen 
als boven oncler b. en c. bedoeld sleehts dan tot 
onderpand lmnnen. worclen aangenomen; wan
ne'er zij de voorgestelde ov;rwaarde hebben, 
maar die bepalingen geheel in het midden laten 
of met een aan die in het algemeen gestelde 
vereischten voldoende onclerpand in een 
bijzoncler geval genoegen kan worden genomen, 

·.en clus ook in het midden laten of voor goecleren 
' als onder a. becloeld .in zulk geval overwaarcle 
moet worden gevordera ; 

dat · het oordecl hierover bij art. 11 van het 
. besproken ·K. B. *"-) aan den rechter is over
: gelaten, die den gestelden .borgtocht slec.hts zal 
lcunnen (niet 11w~ten) goedkeuren naclat hem 
is gebleken, dat de voorgeschreven vormen 
zijn in acht gPnomen en het aangeboden oncler
pancl aan de vooromschreven algemeene eischen 
voldoet, maar ook dan nog die goedkeuring niet 

.-behoort te verleenen, zoolang hem niet is geble
ken, clat het onderpand in 'het aan zijn oordeel 

1
onclerworpen bijzoncl_ere geval den borgtocht 
met voldoencle ·waarschijnlijkheid dekt; 

0., dat nit het bovenstaande voJ'gt, clat bij 

**) Dit artikPl luidt : 
· Indien de borgtogt geheel of. gedeeltelijk 
'in vaste goederen gesteld is, zal dezelve worden 
beoorcleeld, en, na wel-bevinding, worden goed
gekeurd door de arrondissements-regtbank, in 
·welker regtsge bied de goederen gelegen zijn, en 
zal zulks gesehieden door de regtbank, in welker 
regstgebied het kantoor is gelegen, wanneer 
dezelve alleen is gesteld in inschrijvingen op 
)let grootboek. 
I In beide gevallen zal het openbaar ministerie, 
-vooraf in cleszelfs ·conclusien worden gehoord. 

De bewaarder zal het daartoe vereischte ver
zoek moeten doen binnen eene maand nadat hem 
zijne akte van aanstelling is uitgereikt. Hij zal 
onverwijld na de aanneming van den borgtogt, 
eene expeditie der daarvan opgemaakte .akte 
en bijlagen, gelijk mPde van bet vonnis der 
regtbank, aan het bestuur der registratie 
opzenden, en eene gelijke expeditie overleggen 
ter griffie der Gedeputeerde Staten van. de pro-
vincie. , - (Red.) 
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het middel terecht wordt opge1'omen tegen· de 
,motiveering van 's Hpfs beslissing, maar 
hieruit nog niet noodzakelijk volgt, flat dfe 
beslissing is onjuist, daar de mogelijkheid niet 
is uitge_sloten, dat de ~echter, die over de feiten 
heeft te oodeelen, bij een nader onderzoek -
dat, .nu het hier geldt cen requisitoir tot _cas
satie in het belang cler wet niet van hem ka,n 
warden gevi:a~cl - zou bevinclen, cln-t het aan
geboden onderp~,nd,- schoon volcloende·· aan- de 
;i,lgemeene .eischen, in de clerde zinsnede · ·va1i 
het besproken art. 8 gesteld, in clit bijzond~r 
geval on voldoende is te achten tot dekking 
van cl en te stellen borgtocht ; 

0., dat mitsdien het ~oorgestelde- midclci° 
niet tot cassatie kan leiden ; · 

Verwerpt het beroep. (Neel. Jnr.) 

6 0i,tobe,· 1916. BESLUIT, tot gelijkstelling van 
den door de Noord-Zuid-Hollandsche 
Tramweg'.Maatschappij geexploiteerden 
spoorweg van Ham·leni naar 0verveen ·met 

.· de spooi-wegen; waarop geen antler ver;oer 
clan personenvervoer binnen eene ge
meen:te. plaats heeft. S. 466. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister v.an· 
Waterstaat van 18 Septemb.er 1916, n°. 282, · 
Afdeeling Spoorwegen ; - · 

· Overwegende, dat het ge-wenscht voorkomt 
den door de Noord-Zuid-Hollandsche Trani
,veg-Maatschappij, gevestigd te Amstirdmn, ge

,exploiteerden spoorweg van Haai·lem naar 
Overveen, waarop. in hoofdzaak geen antler ver
voer plaats heeft. clan dat van personen binneu 
iene gem~ente, tot wederopzeggens toe gelijk 
te stellen met de spoorwegen, waarop geen 
vervoer plaats heeft dan dat van persoi1en 
binnen eene gemeente ; 

Gezien artikel 4 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad no. 118); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1916, n•, 91); .. 

Gezien het nader · rapport van Onzen ·Mi
nister v~n· Waterstaat van· 4 -October 1916, 
n°. 271, Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: ,; 
den door de Noord-Zuid-Hollandsche Tram

,veg-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam; ge
exploiteerden spoorweg van Haarlent naar 
0verveen tot wecleropzeggens toe gelijk te stellen 
met de spoorwegeu, waarop geen antler ver• 
voer dan personenvervoer binnen eene ge
meen te plaa ts heeft. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met. 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in:,het 

Staatsblad geplaatst eu" aau den Raad van Sta_te. 
in afsehrift medegedeeld zal warden. · 

's-Gravenhage, den 6den October 1916. 
' WILHELMINA. 

-De Ministe,· 1•an H'aterstaat, C. LELY: 

(Uitgeg. 21 Oct. lfll6.) 

i 
I 7 0ctobe,· 1916. _B1~sLu1r, tot het verl_eenen. 
I va_n vervroegd voorschot op de Rijksbij, 

drageu over 1916 aaµ besturen van bijzon
dere lagere scholen, bedoeld in artikel 59 
der wettot regeling van het lager onderwijs, 
s. 46~ .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. -

Op de voordracht van Oi:iz.en Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken,. 
van 14 September 1916, n°. 14681/3, afdeeling: 
Onderwijs ; · 

Overwegende, dat het wenschelijk _ is aan. 
besturen van bijzondere scholen,. die hebben 
doen blijken aauspraak te zullen n'iaken op 
Rijksbijdrage, bedoeld in nrtikel 59 -der wet 
tot regeling van het lager- onderwijs, over het 
.jaar 1916, met afwijliing van het bepaalcle in 
artikeL llbis van Ons besluit van 13 November 
1915 ·(Staatsblad n°. 303), zooals dat is aange• 
vuld bij Ons besluit van 2. Juni 1910 (Staats
blad n°. 153), vervroegd voorschot op die Rijks
bijdrage uit te keeren ; 

Den ·Raad van State gehoord, advies va~·-
3 October 19j6, n°. :.l2'; . . 

G_ezien het_ nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1916, n•. 16474, 
afdeeling Onderwijs ; 

-E;ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. I. Met afwijking van het bepaaldc bij · 
artikel llbis van Ons besluit van 13 Novem
ber 1905 (Staatsblad nft. 303), zooals dat besluit 
is aangevuld bij Ons besluit van 2 ,J uni 1910 
(Staatsblad n°. 153), kan door Onz~1/ Minist~r, 
1il"et de _uitvoeririg der wet tot regeling van 
het lager onderwijs belast, aan het bestuur 
van de bijzondere lagere school, ·h!)twelk:.h·eeft 
doen blijken aanspraak te zullen maken op 
Rijksbijdrage. bedoeld. in n]'tikel 59 d·er .ge
noemde wet, over het jaar 1916 en dat, naa~
het oordeel van Onzen voornoemden Minister'.: 
dringend behoefte · aan kasgeld heeft, , een ver: 

·vroegd voorschot 'op die Rijksbijdrage, warden 
v:erleend tot een bedrag van ten hoogste zestig 
ten honderd. van de laatstelijk aan_-<lat bestuiui 
toegekende Rljksbijdrage, indien dat besttiur·. 
een daartoe strekkend verzoek aan dien Minister 
indient en zich daarbij bereid verklaart tot 
terugbetaling van hetgeen· eventueel bij voor-

I 
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schot te veel mocht worden genoten, ·voor 
de nako.ming van welke verbintenis · twee 
door voornoemden Minister goed te · keuren 

- borgen behooren te worden gesteld; In. dat 
verzoekschrift behoort te worden vermeld het 
bedrag der laatstelijk toegekende Rijksbijdrage, 
het bedrag van het verlangde vervroegde 
voorschot, zoomede waarom en in, hoeverre 
dringend behoefte aan kasgeld. bestaat. 

Indien het eene school betreft. Wf'lke voor qe 
eerste maal aarispraak maakt op Rijksbijdrage, 
wordt het vervroegde voorschot be1;ekend over 
het vermoedelijk bedrag der Rijksbijdrage 
over het jaar 1916. · 

Art. II, Het krachtens ortikel 1 van dit 
besluit . uitbetaalde voorschot wordt bij de 
uitbetaling van het juiste bedrag der Rijks
bijdragen, waarop het schoolbestuur overeen
komstig de bepalingen va~ artikel 59 der wet 
tot regeling van liet lager onderwijs over het jaar 
1916 aanspraak heeft, in mindering gebracht. 

Art. IIL Dit besluit treedt in werking· op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en de Btaatscoumnt waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Nederlandsche 8taatscourant zal worden ge. 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Reke~kamer. 

. 's-Gravenhage, den 7den October 1916. · 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, _ 
• Minister van Binneiilandsche Zaken, 
. CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 9 Oct. 1916:) 

7 October 1916. BESLUIT, tot vaststelling van 
het tijdstip van afsluiting der Staatsbe
groot_ing _voor· het' dienstjaar 19~4. S. 468. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracbt van Onze ·Ministers van 
Oorlog en van Finan(lien van 2 October 1916, 
Kabinet, Litt. Z136 en van 4 October 1916 
n°. 120, Generate Thesaurie; , 

Gelet op Artikel 1 der Wet van 31 Decem
ber 1915 -(Staatsblad n°. 534),. tot verlenginl' 
van de termijnen voor de:afsluiting der Staats
,begrooting· over 1914 en de inzending der 
rekeningen; 

- ·. Hebben goedgevonden· en verstaan: 
te ,bepalen, dat de Algemeene Rektmkam~r 

de begrootin•g over het dienstjaar 1914 in hare 

registers zal afsluiten op 30 December 1916. 
Onze Ministers voornoemd zijn belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het · 
Stoa/.9blad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden · gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

'_s-Gravenhage, den 7den October 1916. 

WILHELl\UN A. 
De Minister V!ln Oo,·log, BOSBOOM. 

De Minister van Financii!n, A.NT. V-AN GIJN. 

(TJitgeg. 16 Oct. 1916.) 

7 October 1916. BESLUI1', houdende bekond
making van den tekst van het ingevolge 
art. 19 der wet op de zamenstslling del' 
Regterlijke magt en het beleid der Justitie 
bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838 (Staatsbldd n°. 36) vastgestelde regle
ment van openbaar bestuur n°. 4, laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
den 6den Mei 1916 (Staatsbiad n°. 183). 
s. 469. , . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Justitie van den .5 October 191.6, 4de afdee-
ling n°. 586; . 

Ge.let op Ons besluit van den 6 Mei i916 
(Staatsblad n°. 183), waarbij het reglement no. IV 
op de organisatie en de dienst der Deurwaar
ders· en verdere regtsbedienden, · vastgesteld 
bij het Koninklijk' besluit. van den 14 Sep
,tember 1838 (Staatsblad n°. 36) laatstelijlrwijzi
ging en aanvulling heeft ondergaan ; 

Overwegende, dat lief wenschelijk is, den 
tekst van dat Reglement, gelijk deze thans 
luidt algemeen bekend te maken; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de tekst van bovenbedoeld 

Reglement IV, gel_ijk- deze thans luidt, in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze Minister voomoemd is belast met de 
--uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet· 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7d-en October 1916. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Justitie, B. ORT. 

(Uitgrg. ,7 Nov. 1916.) , 

TEKST van ltet ingevolge art. 19 de,· wet 
ov de zamenstelling der Rrgtei:lijke magt 
en lief beleid de,• Justitie bij Koninklijk 
besluit van 14 Septembei· 1888 (Staatsblad · 
n°. ~6) vast_qestelde reglement van-openbaa,· 
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bestum·. n°. i, laatstelijk gewijzigd- oihet 
Koninklijk- besluit van den 6den Mei 1916 
(Staatsblad n°. 183). 

IV'. REGLEMENT OP DE ORGANISATIE. 
EN DE DIENST DER DEURWAARDERS 

. EN VERDERE REGTSBEDIENDEN. 

E!nRSTE .A.FDEELING. 

Van ~e deurwaarders .. 

Art. 1. De Deurwaarders, onderscheiden in 
eer;te en gewone Deurwaarders, zijn, behoudens 
de beperking hierna in art. 7- voorkome'hde, 
ieder in zijn ressort gelijkelijk bovoegd en 

" gehouden tot het doen ~an alle · geregtelijke · 
aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en 
verdere exploiten, bet zij die met een werkelijk 
aanhangig regtsgeding al- of niet in -verband· 
staan; tot het doen van ane· dagvaardii\gen, 
ihsinuatien _en beteekeningen, tot regtsingarig 
of de instructie van butgerlijke gedingen -of 
strafzaken behoorende, en tot het doen van 
_alle exploiten· tot de uitvoering van alle_: reg
terlijke bevelen, vonriissen en arresten, het zij 
in burgerlijke of in strafzaken behoorende, of 
daartoe vereischt wordende. 

2. Zij ,vorden ·aangestekl: 
die van den Hoogen Raad ·en de Geregts.i 

hoven,- door den Koning, op voordragt van den 
Hoogen Raad en van dezelve Geregtshoven, 
respectivelijk; in. te, zenden aan den Minister 
van Justitie;,_ · · 

die van de Arrondissements-Regtbanken; 
_ door het Geregtshof van het ressort, op voor
dragt -vari de Regtbank, aan den Procureur
Generaal in te zenden: 
- die van· de Kanton-Geregten, door de" Regt
bank van het Arrpndissement, waartoe het 
Kanton-Geregt behoort, ,op voordragt van den 
Regter· of de vergaderde Regters van het kanton, 

, in te zenden aan den.Oflicier bij de Regtbank. 
- Die bij ·een Geregtshof mogen tevens ·Deur

waarders zijn bij de Arrondissements-Regtbank 
in de residentie ,van het Geregtshof zitting 
h'oudende; die -bij de. Arrondissements-Regt
banken, ook bij het Kanton-Geregt, in welks 
~essort zij resideren. - · ' 

3. Alvorens in dienst te treden doen zij Eed 
in eene open bare t~regtzitting : 
· die van den Hoogen Raad, der Geregtshoven 

en Arrondissements-Regtbanken, bij· de .kolle
gien waarbij zij zijn aangesteld; 

die van de Kanton-Geregten bij de Regtban
ken, door welke zij zijn .benoemd; altijd op 
req·uisitoir van het Open baar Ministerie, elk 
naar de. wijze zijner Godsdienstige gez\ndheid. 

·Die Eed (belofte) is, behalve,de' Eed (belofte) -
van zujvering, voorgeschreven bij. Koninklijk 
besluit van den :!5sten Februari 1817, van den 
navolgenden inhoud.: - -

.,;Ik zweer (belove) getrouwheid aan de_n 
,,Koning en dat ik de Grondwet zal onderhou
,,den en naarkomen." 

,,Ik zweer (belove), dat ik mij in 1/,llen_deele 
,,zal gedrngen Qaar de wetten en reglementen 

· ,,op mijne bediening daargesteld; alle exploiten, 
,,waartoe 1k zal worden verzocht of die mij 
,,zulleri bevolen worden, getrouwelijk en met 
,,naar_stigheid te zullen uitv~eren,' en in het 
,,algemeen mijne_functien met naauwgezethe_id 
,,en eerlijkheid, -en tevens met allen eerbied 
,,voor de regterlijke autoriteite_n,te zullen wa{!r-· 
,,nem0n.'' 

4. De Deurwaarders moeten bereikt hebl;>im·- -
den vollen ou~erdom van drie !Jn twintig jaren. 

Zij worden bij voorkeur gekozen nit perso
nen die ee_nen geruimen tijd onafgebroken ge- _ 
werkt hebben op het kantoor van een P;ak
-tizijn of Notaris, of bij eenen Deurwaarder, of 
aan~ een bureau van registratie ,;an geregte
lijke akten, of op de griffie van een der regter
lijke kollegien binnen het Rijk. 

De voorzeide bepalingen zijn van geene toe
passing op de Denrwaarders, di.e bij het in 
we_rking brengen van dit regle1nent in functie 
z1jn. 

5._ Uit de aldus -aangestelde Denrwaarders 
wijzen: de kollegien of de vergaderde Regters 
van het-Kanton-Geregt, waarbij meer dan·een 
Deurwaarder ftingeren zal, aan, wie als ee,-str, 
Deurwaarders zullen dienst doen. 
-Bij de Kanton-Geregten, waarbij slechts een 

Deurwaarder is uangesteld, fungeert deze als 
ee,·ste Deurwaarder. - -

6. De Eerste Deurwaarders zijn meer bepaal
delijk belast met de dienst bij de teregtzittingen, 

.alwa:ir zij een half -uur v66r den aanvang 
·derzelve-moeten tegenwoordig zijn. _ 

Zij ligten. een uittreksel tP.r griffie van de 
zaken, die m~eteri worden _ op.geroepen; zij 
roepen de_ zaken ter -rolle op, dragen zorg dat 
niemand; buiten.de leden, de raadkanier binnen
trede zonder toegelaten te zijn, en handhaven, 
onder de orders van den Voorzitter of den 
Hegter van het ka~ton, de polici~ in de teregt
zittingen; zij doen voorts op gelijke wijze de _ 
inwendige dienst bij de algemeene en bijzondere 
vergaderingen en bij alle comparitien voor 
Commissai-issen of andere Oommissien, waar
mede de . respective regter_lijke - kollegien. of 
Kanton-Regters of vergaderde-Kanton-Regters 
zich · zullen moeten bezig bouden; alles. be-
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hoiidens de bevoegdheid van den Voorzitier yan 
het kollegie 9f den Regter of in rang oudsten 
Regter vah het kanton, om bij verhindering 
van de Eerste Deurwaarders of in geval van 
ontoereikendheid derzelve, een of meer der 
-gewone Deurwaarders tijdelijk tot gelijke diensi. 
te bestemmen. 

7. De Eerste Deurwaarders ,<ijn uitsluitend 
bevoegd tot het beteekenen van al die akten, 
welke van Procureur aan Procureur, bij het. 
kollegie postulerende, geschieden. 
· 8. De De'urwaarders van den Hoogen Raad 

· mogen alle exploiten d{)en in het ressort der 
Arrondissements-Regtbank te 's-Gravenhage. 
·In ·strafzake·n zijn zij bevoegd de arresten of 
be'l'.elschriften van den Hoogen Raad te be
teekenen, en tot executie van dezelve te. instru
menteren door het geheele Rijk. 

Die van de Geregtshoven mogen alle exploi
ten doen binnen het ressort der Arrondisse
ments-Regtbank, waar de zetel van.het Geregts
hof gevestigd is. In strafzaken zijn zij bevoegd 
de arrest~n_ of bevelschriften van den Hoogen 
Raad en van al de Geregtshoven te beteekenen 
en tot executie van delelve te instrumenteren, 
'ieder in het ressort van het Geregtshof, waarbij 
hij is aange8teld. 

Die van ~l'e Ar~ondissements-Regtbanken 
mogen in strafzaken de arreste.n of bevelschrif
ten van den Hoogen Raad en van alle Geregts
hoven, Regtbanken en Kanton-Geregten be
teekenen, en tot executie van dezel ve te instru-. 
meilteren, en alle andere exploiten doen, doch 
alleen binnen de uitgestrektheid van het Arron
dissement der Regtbank, waarbij zij behooren. 

Deurwaarders uitsluitend van een Kanton
Geregt mogei.1 alle exploiten doen in het Regts
gebied van hun Kanton-Geregt. In strafzaken 
zijn zij' bevoegd de arresteu of bevelscbriften 

· '\'an den Hoogen ;Raad en van al de Geregts
, hoven, • Regtbanken e_n Kanton-Geregten, te 
beteekenen, en tot executie van dezel v·e te 
instrumen teren, doch alleen in het ressort ·van 
het Kanton-Geregt, waarbij zij bAhooren. 

· -Dien onverrriinderd zijn alle Deurwaarders 
zonder 'onderscheid bevoegd tot het beteekenen 
van alle ·arresten,. vonnissen of bevelschriften, 
en 'om tot de executie van dezelve te instru
menteren, wanneer -zij daarbij tot die beteeke~ 
niilg of ter' -uitvoer legging door den Regter 
speciaal zijn gecommitteerd; met dien verstande, 
c1at de betel}kening of executie plants hebbe in 
het· r.essort van het Geregtshof, de Regtbank, 
of. het Kanton-Geregt, alwaar zij tot het doen 
hunner exploiten in het algemeen bevoegd zijn. 

9. De Deurwaarders zullen hunne wo<mplaats 

moeten houden; indien bij hnnne ·aanstelling 
geene bepaalde residentie is aangewezen : 

die van den Hoogen Raad te !s-Graven
ltage; 

die van de Geregtshoven, 'in de steden, w~ar 
de zetels dezer Hoven zijn gevestigd; 

die van de Arrondissements-Re-gtbimken, 
mede in de plaatsen, waar de regtbanken ·ge
vestigd iijn, en 

die van de Kanton-Geregten, in de h_oofd
plaats van het kanton, en anders respectivelijk 
in de bij hnnne aanstelling bepaaldelijk aan
gewezene residentie. 

io. Geen Deurwaarder vermag to weigeren, 
des \'erzocht, ·eenig exploit te doen, maar is 
verpligt zijn ministerie te leenen ten alien 
tijden, als hetzelve wordt ingeroepen. 

In geval hij vermeenen mogt dit te kunnen 
weigeren, zal hij van die weigeriiig onmiddel
lijk kennis geven aan den Voorzitter van het 
kollegie; en bij een Kanton-Geregt aan den 
Regter, of den in rang oudsten Regter van 
het kanton, blijvende niettemin voor die wei
gering in allen opzigte jegens de partijen ver
antwoordelijk, 

11. De Deurwaarders zijn verpligt in de 
berekening hnnner _verdiensten en uitschotten 
zich te gedragen naar het vast te stellen tarief ; 
zij zullen ook aan den voet hnnner exploiteri' 
hunne verdieusten en uitschotten ·afzonderlijk 
moeten uitdrukken, zonder welke vermelding 
de berekening derzelve niet in de begrooting 
van kosten zal worden geleden, noch partijen 
gehouclen zijn die te voldoen. 

12. De Deurwaarders moeten een register 
of repertoire houden. De exploiten of afschrif
ten, welke -zij uitgeven of teekenen, zullen met 
cl; vereischte duidelijkheid _en naauwkeurigheid 
moeten geschreven zijn, en niet meerder mogen 
behel7,en _dan dertig regel_s per bladzijde, ieder 
van veertien · syllaben; wanneer die niet be- • 
hoorlijk leesbaar geschreven zijn, zal geen 
salaris aan den Deurwaarder wegens zoodanig 

·stuk worden -toegekend, 
13. _Uit de bij den ':iroogen Raad en ·ae Ge

regtshoven aangestelde gewone Deurwaarders, 
designeren de respective Procureurs-Generaal 
bij dezelve kollegien eenen Deurwaarder, onder 
den titel van J>e,wwaarder Criniineel, welke, 
als zooda.nig met de overige,gewone Deurwaar
ders gelijkelijk bevoegd tot alle exploiten op 
den voet en ove_reenkomstig d,e ·bepalingen van 
dit reglement, meer bepaaldelijk is verbonden 
aan het Openbaar Ministerie, en hetzelve meer 
bijzonder. ten dienste staat, op zoodanige 
instructie, als door den Ambtenaar van het 
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openbaar ministerie, waarbij de gedesignee,ra.e 
fungeren moet, zal · warden vastgesteld. 

14. Bij overtreding van een of. meer der 
bovengemelde artikelen, en voor zoo veel 
_gaat· de Deurwaarders crimineel, oak bij oyer
treding van hunne instructien, of in ge':aFvan 
andere onacht,mamheid of wangedrag, zu.llen 
de Deurwaarders,. ieder door het kollegi~ of 
den Regter of de vergaderde Regters vanl het 
kanton, waarbij zij dienst doen, worden berispt, 
of voor den tijd van a_cht dagen tot drie maan
den in hunne bediening kunnen warden ge
schorsi, of ook van dezel ve worden ontzet, 
naat; 'de, om;tandigheden. . 

TWEEDE AFDEKLING. 

Van de Regtsbedienden. 

15. Door Onzen Minister van Justitie kctn
nen warden aangesteld, geschorst en ontslagen : 

1°. concierges, ·boden en knechts bij regter
. li.ike collegien en kantongeregten ; 

2°. boden bij het parket van ambtenaren van 
het openbaar ministerie. 

Tot concierge, bode of knecht zijn benoem
b(!ar: 

1°. zij, die den vollen ouderdon, van 2Ljaren 
bereikt en dien van 40 jaren niet overschre(len 
hebben; · 

2°. zij, die den vollen ouderdom van 50' jaren 
niet overschreden hebben en ten minste 10 jaar 
in Staatsdienst hebben_ doorgebragt of· eene 

• gemeentelijke betrekking hebben bekleed, waar
aan het regt op pensioen verbonden is. 

Wanneer bij een regterlijk ·collegie, kanton
geregt of parket eene vacatme van bediende is 
ontstaan, doet bet collegie, de kantonregter, of 

, het hoofd van het parket binnen Mne maanci 
daarn·a, eene lijst van aan beveling -Val:\ drie 
pers_onen, dingende naar de opengevallen be
trekking, aan Onllen voornoemden Minister 
toekomen. ' 

Indien voor een kanton meer clan een Regter 
is aangestelci., geschiedt de aanbeveling _door 
de vergaderde Regters van bet kanton, 

Bij de aanbeveling wo.rden overgelegd ·be
treffende elken aan.bevolene : een extract uit 
het geboorte-register en eene verklaring van 
een geneeskundige, houdende, dat de belang: 

. hebbende lichamelijk geschikt is voor de be
trekking- voor bet vervullen waarv~n: hlj in 
aanmerking wenscht te komen. 

16. Dellelfde persoon kan tegelijk_e1'.tijd meer 
dan een der in artikel 15 sub 1 en 2 genoemde 
betrekkingen bekleeden. . 

Het uitoefenen van een beroep zonder verlof 
van den Voorzitter van het kollegie of den 
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I Regter of in rang oudsten Regter van bet 
! kanton, of, voor zoover een °bediende bij een 

parket beti-eft, van het hoofd van bet parket, 
is den bedienden verboden. 

Onze Minister van J ustitie ontvangt terstond 
berigt van het verleend verlof; hij is bevoegd 
het te ~llen tijde in te trekken. 
. Op hen, die, bij de inwerking treding van 
dit besluit, in dienst zijn en· een beroep· ·uit
oefenen zijn, zoolang zij in dezelfde betrekking 
dienen, de bepalingen d,ir voorgaande beide 
leden niet van toepassing. 

17. De jaarwedden van de bedienden be
dragen:. 

a. voor hen. die werkzaam zijn bij den · 
Hoogen Raad der Nederlanden, de Geregts
hoven en de Arrondissements-Hegtbanken te 
Amsterdam, Rotter.dam en !s-Gravenh·age en 
de daarbij behoorende .parketten: 

voor de concierges ten minste f _800 en ten 
hoogste f 950; 

voor cle bod_fn ten minste f 800 en ten hoogste 
f 1000: 

voor de knegts (portiers daaronder begrepen) 
ten minste f 600 en ten hoogste f 800; 

voor hen, die, behalve de betrekking van 
concierge, ook die van bode bekleeden, ten 
minste ,f 1000 en ten hoogste f 1200; 

b. voor hen, die werkzaam zijn bij de· Ai-ron
dissements-Regtbanken en parketten niet ge
noe.md onder ·a : 

voor de concierges en de boden ten· minste 
f 700 en ten hoogste f 900 ; 

yoor r1e knegts (portiers daaronder begrepen) 
ten minste f 600 en ten hoogste f 700; · · 

vcior hen, die, behalve de betrekking val'. 
concierge, ,ook, die van bode bekleeden, ten 
minste f 900 en ten hoogste f 1100: 

c. voor hen, die werkzaam zijn bij de Kanton
Geregten of parketten van Ambtenaren van"het 
Openbaar Ministerie bij de Kanton-Geregten, 
ten· minste f 100 en ten hoogste f 800. 

Aan de· concierg~s kan, boven hunne weddP., 
het genot van vrije waning en vrij gebruik 
van vuur en licht warden toegekend. 

18. De. aanvangswe.dden van de bedienden, 
bP.doeld onder a en b van het voorgaande arti
kel, warden telkens na twee jaar _dienst ver
hoogd met f 50, totdat de voor de betrekking, 
of tegelijkertijd bek leede betrekkingen, vast
gestelde .hoogste wedde bereikt zal zijn. 

Bij de benoeming tot een der voormelde be'. 
trekking!)n in den loop van een kwartaal wordt, 
voor· de verkrijging der eerstvolgende verhoo
ging van wedde, de diensttijd geacht. te zijn 
a(,lnge,vangen met den eersten dag van het 
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· kwartaal, volgende op dat waarin-de benoemin_g 
geschied is. 

19. De be?.oldigirig van een bediende bij een 
Kanton-Geregt of bij een parket van een:Amb.
tenaar van het OpenbaarMinisterie bfj de kan
t'on-Geregten·; wordt bij iedere aanstelling door 
Onzen Minister van Justitie bepaald binnen 
de grenzen bij artikel 17 011der ·c vastgesteld. 

Verhooging der be?.ol<liging van deze be
dienden geschiedt niet op periodieken voet. · 

20. Vcior de-toepassing der Burgerlijke Pen
si_oenw~t wordt het genot van vrije :woning 

. met vrij gebruik van vuur en licht door Onzen 
Minist.er vari Justitie begroot op eene waarde_ 
van. ten hoogste driehonderd gulden. 

21. De boden zijn in hun ambtsbetrekking 
ondergeschikt aan deri president van het col
legie, den Regter -of in rang oudsten Regter 
van het kanton·, of het hoofd vari het parket 
en verrichten werkzaamheden ten behoeve van
den inwendlgen dienst van het collegie, het 
kantongeregt o_f het parket, w!!arbij ?.ij zijn 
aangesteld. 

Ingeval van ontstentenis van. den bode, bij 
een regtscollegie of bij een kantongeregt, wor

_den d~ aan dezen opgedragen werkzaambeden 
verricbt door den concierge of :den lrneclit. 

22. Behoudens de gevallen, waarin de· ·con
cierge of _de· knecht optreedt, ter vervanging 
van den bode, verrigten beiden werkzaamheden 

· ten behoeve van den _huishoudelijken dienst 
" voor alle instellingen der regterlijke magt, ge

vestigd in.het .gebouw ilrgebruik bij bet collegie 
of het kantongeregt, waarbij zij zijn aanges.teld . 

. . Hun: . dienst ·en werkzaanheden worden ge
regeld door d_en president van het regtsco!Iegie 
of door deri Regter of in rang,oudsten Regter 
van het_ kaniori, naar golang ?.ij bij een regts
collegie of .bij een kantongeregt ·zijn aangesteld. 

W1mneer in een 7,elfde gebouw gevestigd 
zijn :· meer dan een regtscollegie of een regts
collegie en een kantongeregt, worden de dienst 
en werkzaamheden ·van den concierge en den 
knecht geregeld, respectivolijk ·door: 

den president van het h_oogere regtscollegie, · 
in overleg met den president -van ·het lagere 
regtscollegie; 
. d_en president van. het: regtscollegie, in over

leg met de~ Kanton-Regter.· • 
· _23. De concierges en de knecbts zijzi in hunne 
ambtsbetrekking ondergescbikt _aan den Presi
dent· of aan den Regter of in rang oudsten 
Regtcr van het kanton. 
- 24. Als artikel -20 ingetrokken -bij art. XVII 
qan bet Besluit van ·den lsten Novemb~r 1910 
(St_aalslJlad n°. 310). 

_ 25. Voor zooveel noodig kunnen tijdelijk 
personen in dienst-worden genomen als con
cierge, bode.of knecht, door den president van 
een regtscollegie of door den Regter of in rang -
oudsten Regter van het kanton, en als bode. 
door h_et boofd van liet parket. ' 

Hunne belooning wordt gekweten uit de jaar
lijksche toelage voor kleine onkosten aan het 
regtscollegie, het kantongeregt of den ambte
µaar v:an het openbaar ministerie verleend. 

DERDlJ AFDEELING: 

• Van de regterlijke Beanibten. 

'26. De schrijvers -ter griffie en ten parkette
voeren den titel : Rijksklerken ter- griffi·e -en 

, ten parkette. _ · : 
27. Indien voor een kanton meer dan een 

Regter is aangesteld, geschiedt de benoeming 
·van Rijksklerken ter griffie van het Kanton- · 
Geregt op eene aanbeveling van de vergaderde
Regters "Van het kanton. 

28. Tot Rijksklerken ter griffie of ten par' 
kette zijn benoemliaar zij, die 
' 1°. _den 4'ollen ouderdom van 21.-jaren be-_ 
-reikt en dien van 40 -jaren nog niet oviirschre-· 
.den hebben en voor het ambt van R1jksklerk, 
ook ligchamelijk, geschikt' worden geacht; 

2°. _ ten minste 2 jaren als hulpschrijver op 
een griffie · of een parket hebben gewerkt; en· 

30_ voor zoover···de ·Rijksklerken der eerste 
. klasse aarigaat, voldaan hebben aan een (van 
tijd tot . tijd) op last van· Onzen ":Minister van 
Justitie te houden onderzoek, omtrent hetwelk 
door dien iHinister nadere voorsehriften zullen · 
worden vastgesteld. 

_. Ih bijzondere gevallen kan van de bepaling 
sub· 20. afgeweken· worden. · 

29. Zij die op den dag der.inwerking tredirig 
van dit besluit reeds !anger dan tien jaren als 
klerk of hulpschrijver op een griffie of parket 
ge_werkt hebben, of op dien ·dag· als klerli: in 
's Rijks dienst werkzaam zijn bij den Centralen 
Raad· van Beroep of' een Raad van Beroep, 
zij~ tot Rijksklerk benoembaar, ook al hebben 
zij den leeftijd van 40 jaren overschreden. 

Zij die op 1 Januari 1911 reeds !anger dan 
4 jaren als klerk op een griflis" of parket· ge
werkt"· hadden, of als klerk-in 's Rijks dienst" 
we;k~aam waren bij den ·centralen Raad van 
Be~oep oi een J!,_aad van Beroep, zijn tot Rijks
klerk der . eerste klasse benoemb_aar, .ocik al 
bezitten zij niet het getuigschrift, dat zij met 
goed gevolg aan het op last vim Onzen Minister 
van Justitie te houden onderzoek h_ebber{ vol
daan. 
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30, De Rijkskle_rken·ter gr1ffie en ten parkette 
zijn verdeeld in twee kl assen. 

·De jaarwedde der Rijksklerken van de tweede 
klasse • bedraagt ·f 600 en wordt verhoogd na 
een diensttijd als Rijksklerk iµ deze klasse van : 

2 jaar tot op f 700 4 jaar tot op f 800 
6 ,, ,, 900 8 ,, ,, 1000 

10 · 1100. 
Jn bijzondere gevallen kan oij ·de aanstelli1ig 

eene hoogere dan .de aanvangswedde worden 
toegekend. Aan die bij de aanstelling verkre
gen wed de is de bij . _het vorig lid bepaalde 
diensttijd V!Jrbonden voor _het yerkrijgen :van 
verdere ·wedde-verhooging. 

De jaarwedde van de Rijksklerken van de 
-eerste klasse bedraagt f 900 en wordt verhoogd 
na een dienittijd1 al_s .Rijksklerk van d';)ze 
klasse van: 

2 jaar tot -op f 10no _4 jaar tot op f 1100 
6 ., ., 1200 8 ., ,, ·1300 

10 ... ,. 1400 12 ,, " " 1500. 
· In bijzonderegevallen kan deze laatste-wedde, 

na een diensttijd van ten minste 14 jaar, trilps
gewijze verder verhoogd _wordel\ tot op f 1800. 

Voor den aanvang der periodieke verhooging 
wordt de diensttijd gerekend te zijn ingegaan 
met den eersten, van het kwartaal, volgende 
-op dat waarir: de benoeming is J(eschied, 

31. Aan de Rijksklerken ter griffie of tPn 
parkette, door Onzen Mi•rister _ van ,Justitie 
als bureelchef of adjunct-bureelcbef aange
,vezen,- kan e_ene toelage worden verleel)d: • 

_a. _aan den chef van ten hoogst'e -f 250,; 
b._ -aan den.adjunct-chef van 'ten hoogste' f 200. · 
Aan den bureelcbef ter griffie en dien ten 

parkette van den_ Hoogen Raad der Nederlan
den kan dl)or_ Onzen Ministrir van ,J ustitie de 
titel van commies· onderscheidenlijk_ ter griffie 
-en ten parkctte worden verleend. 

32.- De bevordering tot Rijksklerk der ~erste 
klasse_ kan geschieden nadat de beambte ge
durende ten minste zes faar-als-.Rijkskl~rk .der 
tweede klasse is werkzaam · geweest. .Is: hij 
langer dan zes jaar werkzaam_ geweest dan 
wordt hem bij zijne bevordering toegekend de 

.jaarwedde der eerste klasse in bedrag volgende 
op het bedrag der jaarwedde door hem in- de 
tweede klasse verkregen._ · · 

Aan de .bij de be,•ordering .verkregeri jaar
wedde is, ter verkrijging van verdere v~rhoo
ging, verbonden de_ diensttijd daarvo~r_ bij 
artikel 30, derde lid, bep~ald. _ 

In bijzondere .gevallen lrnn. de bevordering 
tot de eerste ,klasse, ook na korter d~n zes jaar 
diensttijd in de tweede klasse, ~f de benoeming 
tot de_ eerste klasse dadelijk, bij eerste a\lnstel-

ling, geschieden. :baarbij kan_ eene hoogere 
dan de aanvangswedde woi'den toegekend, in 
welk geval het :vorige lid van toepassing" is.· 

Bij de beoordeeling der gevallen van bevor
dering en benoeming tot de eerste klasse, zal; 
·behalve op de regelen van formatie, vervat 
in artikel_ 33, .in het. bijzonder zijn te letten 
op den aard en omvang der te verrigten werk-:· 
zaamheden, 

33. Het aantal en de klassen van .de Rijks: 
·-klerken ter_.griflie en' ten parkette worden als 
volgt bepaald : 

1. bij den. Hoogen Raad : 
A. ten boogste 3 kl er ken ter · griffie, waarvail 

ten hoog'ste 2 dAr lste klasse·, 1 bureelchef 
·inbegrepen; · , · 

B. · ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar
. van ten hoogste 1 der lste klasse;-1 bureelchef 
~~~~;. -

2. bij de Geregtshoven te Amsterdam en te 
· 's-{l,,•avenhilge: · 

A. ten hoo'gste 3 klerken ter griffie, w'aarvan 
ten hoogste 2 der -lste klasse; 
· · B. ten boogste 3 klerken ten parkette, waar
van ten· hoogstii 2 der l ste kla~se_; 

3; : Bij de overige Geregtsho'ven : 
A. ten hoo'g'ste 2 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 1 der lste klasse; . -
B .. ten hoogste 2 klerken ten par.kette, ,waar-

van- ten hoogste ( der-_lste khsse; · 
4. Bij de Regtbank tA Amsterdam: 
A: ten hoogste 15 klerken ter g,riffie, waar.van . -

ten hoogste · 10 de·r lste . klasse, , l bureelchef 
en 2 adjunct-chefs inbegrepen; . . 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, waar- · 
van te_n hoogste 3·.der Iste klasse, 1 bureelchef 
·inbegrepen; 

5. · Bi} de Regtbank te Rotf Prdam.:. 
A, ten hoogste 12 klerken.ter griffie, waarvan 

ten hoogste 8 der lste- klasse, 1 bureelchef en 
·1 adjunct~chef inbegrepen; · 

13, ten hoogste 4 klerken ten parkctte, wa_ar
van ten hoogste 2 der lste klasse, 1 bureelchef 
in beg~epen ; - . 

6. oij de Regtbank te 's-Gmvenha,qe: 
A._ ten hoogste 9 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 6 der lste klasse. 1 bureelchef 
inbegrepen:; 

B. ten 4oogste 3 klerken ten parkett~, waar: 
van 'ten hooggte 2 del· lste klasse; 

7; Bij de l{egtbanken te 's-Hertogenbosch, 
Maastricht, A_rnhem, Ham:lem, 7/trecht en Gro
ningen: 

A. ten boogste •! klerken ter griffie, waarvan 
ten hoog~te 2 der lste klas;e, · 1 bureelchef 
inbegreµen ; 
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B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, waar
van ten. hoogste 1 der lste klasse; 

8. Bij de overige Regtbanken : 
A • .ten hoogte 3 klerken ter griffie, waarv,m 

ten hoogste 1 der lste klasse ; 
R ten hoogste 2 klerken·ten pnrkette, waar

van ten hoogste 1 der lste klasse; 
9. Bij het Kanton-Geregt te Amsterdam: 
A. ten hoogste 18 lderken ter grif!ie,. waarvan 

ten hoogste 12 der lste klasse, 1 bnreelchef 
en 2 adjunct-chefs in begrepen ; 

B. ten'· hoogste. 5 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen ;· · 

10. Bif de Kanton-Geregten te Rotterdam en 
te 's Gravenhag~ : 
· · A. ten hoogste 12· klerken ter griffie, waarvan 
ten hoogste 8 der lste klasse, 1 bureelchef en 
2 adjunct-chefs inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, waar
van ten hoogste 3 der lste k\asse, I bureelchef 

. inbegrepen ; 
· 11. _Bij de Kanton-Geregten te 's-Bertogen

bo8ch, Maastrichl, Arnhem, Haai·leni, Utrecht 
en Gronin_qen: 

A. ten hoogste 5 klerken ter griffie, waarvan 
· ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
in begrepen ; · · 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, waar
va_n ten hoogste 2 der lste k\asse; 

12. Bij de griffien van de _overige Kanton
. Geregten der .lste klasse: 

ten hoogste 2 klerken, witarvan ten hoogste 
1 der lste klasse ; 

13. Bij de griffien van de Kanton-Geregten 
der 2de kla·sse : 

ten hoogste I klerk der lste of 2de klasse; 
14. · Bij de niet hierboven vermelde parketten 

van de Ambtenaren van het Openbaar Minis
terie qij-de Kanton-Geregten : 

ten hoogste 2 klerken, waarvan ten hoogste 
1 der lste klasse. 

34. De Rijksklerken ter grif!ie en ten par
kette zijn in hnnne ambtsbetrekking onderge
schikt aan den Griffier of het hoofd van het 
Parket bij het Geregt, bij hetwelk zij zijn aan
gesteld. 

Hun q.jenst en hunnewerkzaamheden worden 
door · den betrokken' Griffier of door het be
trokken hoofd van het parket geregeld. 

. Onverminderd het voorschrift van artikel 3 
van het I{ oni;nklijk besluit van. 5 November 
1851 (Staatsblad n°. 141) is ·het bun verboden 
nevens hun ambt eenig ander beroep nit te 
oefenen zonder ve_rlof van den Voorzitter van 
het ko!legie of den Regter of in rang ondsten 

Regter van het kanton of, voor zoover de Rijks~' 
klerken ten parkette betreft,. van het hoofd 
van het parket. 

Onze Minister van .J nstitie ontvangt terstond 
berigt van het verleend verlof; hij is bevoegd 
het te alien tijde in. te trek ken. 

35. Onze Minister van Jnstitie is b·evoegd 
om Rijksklerken te_r- griffie of ten parkette aau 
te wijzen om, onder toezigt van hem aan wien 
zij in hunne ambtsbetrekking oridergeschikt 
zijn, in algemeenen dienst op te treden. 

36. Met• machtiging van Onzen Minister 
van Justitie en op de door dezen te bepalen 
maandelijksche belooning; lrnnnen, voo~ zooveel 
noodig, door 'de regtscollegien, de Kantonreg
ters en de hoofden van parketten hulpschrijvers 
tijdelijk in dienst ,vorden genomen. 

De hulpschrijvers zullen bij benoeming den 
onderdom van 16 jaren moeten bereikt en dien 
van 40 jaren niet mogen overschreden hebben. 

Aan hen wordt eene aanstelling in tijdelijken 
dienst nitgereikt, vermeldende· hun naam en· 
voluit geschreven voornaam, hunne geboorte-· 
dagteekening .en de dagteekening van lmnne , 
indiensttreding, alsmede het bedrag hunner 
maandelijksche belooning. 

Van elke, door Onzcn Minister van Justitie 
vooraf'goed te keuren, verhooging van bel.oo· 
ning wordt aan hen een s9hriftelijk bew;ijs 
verstrekt. 

Van de aanstelling en :van het bewijs der 
verhooging van be\ooning alsmede van de be
scl:tikking vari ontslag ·wordt aanstonds aan 
het Departement ·van-Justitie een gewaarmerkt 
afschrift ingezonden. 

Indien voor een kanton meer dan een regter 
is aangeste!d," geschiedt de benoeming, de schor
sing en het ontslag van de hnlpschrijvers .ter 
gritlie van het Kanton-Geregt, door de ver
gaderde regters van het kanton. 

37. De hulpschrijve_rs zijn aan den betrokken 
Griffier of het betrokken hoofd van het parket 
ondergeschikt. 

Hun diensttijd wordt naar: den eisch .der te 
verrigten werkzaamheden geregeld. 

VIERDE Al!'DEELING. 

Bepalingen aan regfsbedienden en regterlijke 
beambten ge1neen. 

38. · De regtsbedienden en regterlijke be
ambten zijn verplicht te wonen in de gemeente, 

. waar het geregt gevestigd, is, bij hetwelk zij 
zijn benoemd. - · 

39. Zij mogen hetgeen zij als zoodanig te 
weten komen, niet verder bekend maken dan 
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voor de uitoefening van liun ambt noodig: i:,, 
tenzif hunne verklaring als getuige of deskun· 
dige volgens de wet mogt worden gevorderd. 

-Zij mogen geene giften of geschenken 11an
nemen van "verdachten; beklaagden, partijen, 
huane· vertegenwoordigers of raadslieden. :' 

Zij mogen niet ter teregtzitting als gerriag
tigden of raadsliederi van vartijen of beklaag-
den optreden. _ 

40. De regtsbedienden en regterlijke beamb
ten kunnen .ook buiten ·bun :verzoek, in· bet 
belang van de dienst word en· verplaatst .. _ 
· -lngeval van verplaatsing genieten zij ver
goeding van verplaatsingskosten tot bet bedrag, 
door On'zen Minister van Justitie te bepalen. 

41. De regtsbedienden en regte!'lijke beamb
te'n hebben aanspraak op eeri jaarlijksch v~rlof 
van· 14 achtereenvolgende ·dagen. 

Behalve dit jaarlijksch verlof, _wordt-slecbts 
in buitengewone gevallen en om zeer dringende 
redenen verlof verleend~ · · 

Het verlof wo'rdt verleend door den ·regtei'· 
lijken ambtenaar, aan wien zij in htinne anibts-· 
betrekking ·ondergeschikt ~ijn en op den· door 
hem te bepalen ·tijd. 

Zonder ·verlof mogen zij niet afwezig• zijn. 
Verloven voor !anger dan 6 -weken worden 
verleend_door Onzen Minister van Justitie. 

Ingeval van ziekte of or.gesteldheid geven 
zij hier.van ten spoedigste kennis aan- hem, 
aan wien zij in hunne ambtsbetrekking onder-
geschikt zijn. . 

42. Indien een regtsbedieri.de of een· regter- · 
lijk beambte wegens ziekte verlof genie!, of 
zonder fn bet genot van verlof te zijn,- door 

· ziekte verhinder_d wordt zijn ambt waar te 
°'emen, komen de onvermijdelijke. kosten, aan 
zijne vervanging verbonden, voor de eerste 
6 weken ten laste va~ bet Rijk; daarna k;nnen 

. zij te· zijnen laste worqen gebragt. · . 
43. Indien een regtsbediende of een rt;lgter

lijk beambte gedurende een jaar verhinderd 
. is geweest zijne betrekking waar '-te nemeh of 
gedurende een jaar wegens ziekte verlof heeft 
genoten en nog geen termen bestaan voor ont
slag, kunnen Wij" bepalen, met welk bed'rag· 
zijne bezoldiging zal worderi v'erminderd. 

44. De_ regtsbedienden ·en- regterlijke be- -
ambten kunnen wegens het- niet-naleven van 
eenig voorschrift of .gebrek· aan ijver, ·,p]igt
verzuim of onwaardig of onbehoorlijk gedrag· 
in of buiten •dienst,-door hem, aan wien zij in 
hunn·e ambtsbetrekking ondergeschikt zijn, 
warden gestraft met : 

a. schriftelijke berisping; .- . 
b. ontneming van aanspraak op verlof ; · of 

e. op de wedde fo te. houden geldboete van 
ten ho_ogste f 25. 

De strafoplegging heeft plaats bij met rede
nen omkleede beschikking, gedurende 14 dagen 
na de mededeeling onderworpen aan beroep op 
Onzen -Minister vai:"i J ustitie. · 

De sfrafoplegging kan do01; Onzen Minister 
· van J ustitie ambtshalvo vernietigd warden._ 

45. Indien de bovenvermelde tekortkomingen 
van .zeer ernstigen aard zijn, kunnen ·de regts
bedienden en regterlijke beambten door Onzen 
Minister van Justitie wordeu- gestraft -met: 

a. voortdurende of tijdelijke nitsluiting ,,an 
peri 1dieke verhooging van -wedde ; · 
· b. terugplaatsing naar eene lagere klasse i 

· c. schorsing; of 
d. ontslag. 
De strafopleggingheeft plaat~ bij met redcnen 

omkleede b_eschikking, geduren_de 30 dagen n~ 
de mededeeling _onderworp~n aan beroep op de 
Koningin. 

46 .. Onverminderd de voo~schiiften betref
fende de op·.wachtgeldstelling, wordt aan regtss 
bedienden en regterlijke beambten ontslag ver
leend: · 

a: op bun verzoek; 
b. met bet einde.van het kalenderjaar, waarin 

zij deh· vollen ouclercloni. vari 65 jaren bereiken ; 
c. wegens 9pheffi11g der betrekking ; ·en 
d. wegens gemis aan of verlies van de noodige 

geschiktheid gf bekwaambeid voor de vervul-. 
ling· of de. verdere _ver,vltlling van bun ambt. 

4 7. Ontsi"ag wegens· gem is aan of verlies van 
de noodige geschiktheid of bekwaamheid voor 
de vervulling van het ambf en :verplaatsing 
buiten verzoek geschieden, bij met. redenen 
omkleede beschikking, gedurende 30 dagen·na 

• de mededeeling onderworpen aan beroep · op de 
Koningin. . 

48. De_regtsbediende of regterlijke beambte;_ 
die gedurende 14-dagen zonder bekende·wettige 
reden zijn ambt niet waarneemt, wordt,geaclit 
zijn ontslag te hebben gevraagd. · · 

Overgangsbepali~g. 
' - ✓ .. 

De Rijksklerken ter griffie en tlcln parkette, 
v66r , 1 Maart 1911 benoemd·, worden 'geacht 
met ingang: van 1 J anuari 19li, be~~-e~d te 
zijn, -i,oor zoover bij hunne .benoeming niet 
anders is bepaald: · 

OVERGAN(,SBEPALINGEN.: 

AFDEELING 'I .. 

Van de re_qfsbedienden. 

Eenig artikel. 
Aan· de regtsbedienden in dienst op :3}! l'le~ 

__! 
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.cember 1915, die op of na dien datinn, doch 
v66r de inwerkingtreding van dit besluit, eene 
lagere aanvangswedde .genoten, dan voor hen 
bij dit besluit is vastgesteld, of lagere perio
dieke verhooging ontvingen dan hun vo]g·ens 
dit besluit toekomt, ·wordt met ingang van 
l Januari 1916 en .1 ,Januari 1917 telkens de 
helft van ·)let verschil toegekend. 

Wij behouden Ons voor te bepalen, dat, met 
het obg op de tijdsoinstandigheden, de tweede. 
helft van het yerschil niet zal worden toe

.. gekend. · 
De regtsbediende, die in 1916 in dienst treedt 

-of is getreden, verkrijgt een .aanvangswedde 
tot het bedrag voor -zijne betrekking bepaald 
-bij• artikel 2, sub a; b of c, van Ons besluit 
van 28 Mei 1909 (Staafsblad n•. 130), ve;hoogd 
met de · helft van het verschil tusschen die 
wedde ·en de aanvangswedde bij dit besluit 
-'voor dezelfde betrekking vastgesteld.. De 
andere· helft wordt doo~ hem verkregen met 
.ingang van 1 Januari 1917 behoudens het be• 
. paald<i bij het vorige lid. _ 

Bij indiensttreding in 1917 verkrijgt hij de 
aanvangswedde als ware· hij in 1916 in dienst 
_getreden. 

AFDEELING Il. 

volgende verhoogingen verkregen op den bij 
dit ·besluit vastgestelden voet. ' 

De jaarwedde van eeu Rijksklerk op.31 De-
cember 1916 in diel)st, welke op den dag _der 
in warking treding van dit besluit, volgens 
voorgaande regaling niet het · minimum be
draagt, bij dit besluit voor de klasse, waarin 
hij dan dient vastgesteld, wordt met ingang 
van dien dag op dat minimum gebracht, waarna 
verdere- verhooging plaats vi'ndt op den voet 
als bij . het eerste en tweede lid van dit artikel 
is, bepaald. 

Zoolang, na toepassing van het eerste lid· 
van dit artikel, de· verkregen jaarwedde het 
aim den beambte volgens artikel 30· van dit 
besluit toekomend bedrag overschrijdt, wordt 
het bedrag der overschrijding als eene persoon
lijke toelage genoten. 
- Onder bezoldiging wordt in dit artikel ver
staan de som der inkonisten, vermeld bij de 
artikelen. 26, 30 en 32 van het Reglement IV, 
zooals dit is aangevuld en gewijzigd bij Ons-be- · 
sluit van i November 1910 (Btaatsblad n°. 310) . 

Als diensttijd wordt, .voor de toeµassing van 
het tweede lid van dit artikel, aangemerkt de 
tijd na 18-jarigen leeftijd, hetzij · als hulp· 
schrijver en, v66r 1 J,anuari 1911, als kle_rk 
ter griffie of ten parkette bij een geregt, hetzij 
v66r of na 1 J anuari 1911 als kler.k. bij. een 

· Van de regferlijke beambte11 '. Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) door~ 

Art. 1. De op 31 December -1915 in dienst gebracht; met dien verstande, dat de diensttijd 
:zijnde Rijksklerken derde klasse worden geacht wordt geacht te zijn aangevangen met 1 Ja
.met ingang van I Januari 1916 te zijn aange· -nuari als de aanstelling tot Rijk~kler-k in de 
{'lteld in de tweede kl!,(sse·. eerste helft van het jaar is- gesch\ed ·en met_ 

De op 31 December 1915 in dienst zijnde 1 Januari van het jaar volgende op' dat van 
Rijksklerken der tweede klasse blijven, voor het jaar dier aanstelling, indien . deze in: de 
.bevordering tot de eerste klasse, vrijgesteld tweede helft ·van het jaar heeft plaats gehad. 
·van het onderzoek bedoeld in artikel 28 van '3. Zoglang d·e wedde · van een Rijksklerk, op 
het :Reglement IV, zooals dit bij dit hesluit 31 December 1915 in dienst, bij de toepassing 

,is gewijzigd. · van het voorgaande artikel lager is,_ dan de bij 
2. De ·bezoldiging van de .op 31 December het vijfde lid van dat artikel bedoelde som 

-1915 in dienst zijnde Rijk8klerken ,v.ordt. met der inkomsten, die hij zou hebben .ontvangen 
in gang van I J anuari 1916 en, met iIJaehtnerning in de klasse, waarin hij op 31 l)ecember 1915 
van het bij het tweede lid van het eenig artikel diende, ware Ons besluifvan 1 November 1910 

-onder afdeeling J. dezer Overgangsbepalingen (Staatsblud n•. 310) van kracht gebleven. geniet 
_gemaakte voorbehoud, met ingang van 1 .J.a. hijl eene persoonlijke toelage ten bedrage van 
_nuari HJl 7 telkens verhoogd met. f 60. · het verschil. -

Voor zooveel en- zoolang de bezoldigirig van _ Bij de vaststelling van het verschil wordt 
--een Rijksklerk in dienst op·ol Decem)Jer 1917, niet in rekening gebracht de verhooging ·van 
-minder . bedraagt dan de jaarwedde, waarop- bezoldiging, verkreg\)n krachteus bet bepaalde 
:hij, krachtens de. bij dft besluit vastgestelde . bij het eerste lid van het voornfgaande artilrnl 2. 
regeling, aansµraak zal kunnen maken, wordt 4. - De .H,ijksklerken op 31 December 1915 

-deze jaarwedde door hem verkregen door traµs- in dienst, blijven in het_genot, der toelage, be
_gewijze verhoogivg met ten hoogst~ f 100, met paald bij artikel 31 van het Reglement IV, 
ingang van 1 J anuari .van· elk vofgend faar. zooals dit is aangevuld en gewijzigd bij Ons be
N a het bereiken van deze jaarwedde warden sluit van l_Noveniber 1910 (Stautsblud no: 310), 
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zoolang de bij dat artikel bedoelde hijdrag 
door hen verschuldigd is. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van de 
7den October 1916 (Staatsblad 11°. 469). 

Mij bekend, 
De Minister van Jiislitie, B. ORT 

\! Octobei· 1916, . KoNINKLl,JK IlESLUIT. 

Al moge door den aanvrager binnen de 
gestelden termijn nog niet geheel zijn vol 
daan aan zijne verpiichting de loods, v.,aar 
voor vergunning tot oµrichting is gegeve 
krachtens de Hinderwet, zoodanig af t 
maken dat zich gee'ii hinderlijke stank .kl!] 
verspreiden, toch zijn er geene termen mm 

. wezig om de vergunniug in te trekken 
indicn hij ter bereiking van dat doel 
ernstige pogingen in het wer~, heeft ge 
steld. terwijl het aannemelijk is, dat hi' 
door de tijdsomstandigheden belet is zij , 
voornemen · biirnen den bepaalden terruij 
volledig ten uitvoer te brengen, doch ver 
wacht ma;r worden, dat binneukort di 
laatste zal zijn geschiedt, 

WIJ WILH.F.LMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, 'ingesteld doo 
F- .Besemer, dirccteur cier Natuurmestmaat 
schappij, wonende te. Nijmegen, tegen he 
b_esluit van Burgemeester en w_ ethoildei:s van; 
Mook en Middela0,r van 12 JVIei 1916, waarbij 

is ingetrokken de- hem en zijne rechtverkrijgen! 
den onder dagteekening van 8 Februari .191 
v~rleend_e . voorwaardelijke vergunning tot he 
oprichten .;,.an eene loods, bestemd tot bewarin 
en verwerking van straat_vuil flll. st:raatmest 
op het perce_el kad. bek_end gemeente Mook e 
Middelaar, Sectie A. n°. 2205; 

: Den Raad van State, Afdeeling voor de-Ge 
schillen van Bestuur, gehoord, advies va 
27 September 1916 n°. 340 ; 

, Op· de voordracht van Onzen .Minister- va 
L'anclbouw, Nijverhe1d en Handel van 6 Octobe 
19i6 n°. 780 H. Af<l .. A. ; 

'0., clat Burgemeester en Wethouders van 
Mook en Middelaar bij besluit van 8 Februari 
1916 aan F. Besemer, clirecteur der Natuurmest
n:iaatschappij aldaar, vergu.nning hebben ver
leend 0111 op het perceel kad. bekend Sectie· A. 
n°. 2205, gclegen aan den weg Mook-Groesbeek, 
e~ne -Ioods op te richten, bestemd tot bewaring 
en bewerking van straatvuil, onder meer onder 
yoorwaarde, dat die loads op 1 April 1916 aan 
de ~oord- en Oostzijde tot aan de bekapping 
behoorlijk mi;let zijI). afgeplankt of op andere 
wijze afgemaakt, zoodanig dat zich naar. die 
kanten geen_hind~rlijke stank verspreiden kan ; 

, Hl16. 

dat Burgerueester en Wethouders bij beBluit 
van 12 Mei· 1915 de vergunning hebben inge
trokken nit -overweging dat · aan die. voor
waarde, ondanks herhaalde aanzeggingen nict 
is voldaan ; . 

dat van laatstgenoemd besluit F. Besemer', 
directeur der Natuurmestmaatschappij, bij Ons 

,in bcroep is gekomen, aa~voerencle, clat hij 
zich cloo_r het intrekkingsbesluit ten zeerste 
bezwaard acht en vernietiging daarvan ver
zoekt; dat hij de bij de voorwaardeljjk verleende 
vergunning voorgeschreven algeheel afplanking 
,der loods aan de noord- en oostzijde nog niet' 

- heeft kunnen uitvoeren omdat het daarvoor 
geeigende hout onder de huidige tijclsomstandig
he-den niet clan tegen buitengewoon hooge 
prijzcn te verkrijgen is en het besteden dezer 
prijzen berekend over ± 250 11'12. hout boven 
zijne draagkracht ligt, dat hij aan het ge
meentcbestuur had verzocht in plaat_s van 
planken dekkleeden te mogen gebruiken. en 
na toestem:inend' antwoord doende was deze 
aan te schaffen; dat. d9or omstandigheden 
buiten zijn schuld de levering :achterwege 

·gebleven is; dat hij echter vertrouwt binnen 
korten tijd daa~ede gerced te ~ullen zijn e-~ 
daarvan mededeeling J-eeft gedavn aan het 
gemeentebestuur II1et verzo~k hem aisnog 

. een kort uitstel te gunnen ; dat het afwijzend 
antwoord door den veldwachter mondeling 
aan zijn opzichter ter plaatse is medegedeeld 
en niet tot ·des adressants kennis gekomen is ; 
dat hij onder deze omstandiglieden vermeent 
dat Burgemeester en Wethouders alvorens tot 
intrekking over te gaan, alsnog eene schrift.elijke 
waarschuwing aan hem hadden moeten richten -

. en hem al~nog een kort~n termijn hadden moet~n 
_laten om aan de voorwaarde te voldoen·; dat 
uit de photografische · afbeeldingen der loods 
voldoende blijkt dat het alsnog af te planken 
gedeelte der loods betrPkkelijk van weinig aan
belang is,. zijncle het ondergedeelte c\oor hem 
bereids afgemaak~ met gegalvaniseerd ijzeren 
platen, waarop hij door eene gunstige gelegen
heid de hand heeft kunnen leggen ; -

0., dat al moge door den appellant nog niet 
geheel zijn voldaan aan zijne verplichting, de 
loods aan de noord- en oostzijde tot aan de 
bekapping af te planken, of op andere wijze af 
te maken zoodanig dat· zich naar die kanten 
geen hinderlijke stank kan verspreiden, _ l!ij ·ter 
bereiking van dat doel ernstige pogingen in het 
werk heeft gesteld, terwijl het aannemelijk is, 
dat hij door de tijdsomstahdigheden belet is, 
zijp. voornemen binnen den bepaalden termijn 
volledig ten uitvoer te brengen, doch verwacht 
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mag warden, dat binnen kart dit ]aatste zal 
zijn geschied ; 

dat onder deze - omstandigheclen vooralsnog 
geen termen aanwezig zijn, om de vergunning 
in te trekken ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevouden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
01ize :Minister van Landbouw, Nijverheid 

en _Handel is belast, enz. (A. B-) 

· 9 October 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
Nu art. 2 der Lichtbeeldenverordenmg 

van Utrecht in strijd is met art. 188 der 
Gemeentewet, mist niet alleen dit artikel 
verbindende kracht, maar ook het daarmede 
een onsplitsbare wilsverklaring uitmakena.e 
voorschrift van art. 1, al is dit ook in den 
vorm van een onvoorwaardelijk verbod 
gekleed. 

(Gemeentewet art. 188:) 

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

Raden : Mrs. S. Gratama, A. J. · L. Nijvels, 
H. M. A. Savelberg en Jhr., Rh. Feith. -

A. _L. H., 41 jaar, exploitant van het Flora
bios_oooptheater geboren te 's-Gravenhage 
wonende te Utrecht; requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 1 Mei 1916, waarbij in hooger· beroep, 
behalve ten aanzien der qualificatie, is beves
tigd een vonnis van den Kantonrechter aidaar 
van 18 Februari 1916, bij hetwelk de requirant 
wegens het te Utrecht een kind, dat den leeftijd 
van _16 jaren niet heeft bereikt, tot eene open
bare lichtbeeldenvertooning ·toelaten, met toe
passing van de artt. 1, 2, 4 en 5 der Lichtbeelden-

. verordening van Utrecht van 7 Januari 1915 
en art. 23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cent en eene vervangende hechtenis 
van een dag ; zijnde het beroepen. vonnis ten 
aanzien der qualificatie vernictigd en het bewe
zenverklaarde bij het bestreden vonnis gequali
ficeerd als het te Utrecht een kind tot e"1ne 
openbare lichtbeeldenvertooning toelaten (ge
pleit door Jhr. Mr. K. "J. Scharer te Utrecht). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Geheel in overeC'nstemming met Uw ·arrest 
van-29 Mei 1916 CW. 9976) (N. J. 1916 bl. 758, 
Red.), betr~:ffende de -Haagsche bioscoopver
ordenin'g werd zoowel door den Kantonrechter 
als door de Rechtbank in deze zaak beslist, 
dat het art. 2 aanhef en 1°. van de Utrec:htsche 
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lichtbeeldenverordening van 7 Januari 1915, 
afgekondigd 6 Februari d. a. v. (Gemeentebla<l 
1915, no. 8) verbindende kracht mist, om~lat 
daarbij aan Burgemeester en Wethouders is 
opg~dragen, wat krachtens art. 188 Gemeente
wet in deze materie uitsluitend behoort tot de 
bevoegdheid van den Burgemeester. 

Toch volgde veroordeeling op groncl VMl 

art_ 1 der verorder>ing,_ omdat zoowel de Rechter 
in eersten aan!eg als in hooger beroep van 
oordeel was, dat het -algemeen verbod in dit 
artikel neergelegd en de -in een bepaald geval 
niet-toepasselijkverklaring daarvan in art. 2 
a,anhef en 10., niet vormden eene oneplitsbare 
wilsverklaring ·van den plaatselijken wetgever, 
zoodat ook nu -hE;t laatstbedoeld voorschrift 
verbindende kracht miste, - het eerstbedoelcl 
verbocl moest warden gehandhaafd. 

D? Kantonrechter kwam tot deze beslissini 
alleen reeds orndat het niet vei:kregen hebben 
van de schriftelijke goedkenring van Burge- · 
meester en vVethouders, nie:t was een bestand-

-dee! van de overtreding, doch het bezit daarvan 
als fait d'excuse werd beschouwd, terwijl de 
Rechtbank onder zoodanige ornstandigheden, 
een onverbrekelijk verband tusschen de betref
fende bepalingen slechts dan meende te mogen 
aannemen, als de regel (het verbod i. c, -van 
arti. 1) bij het wegvallen der uitzondering niat 
meer wettig zou zijn of geen gezonden zin zon 
kunnen hebben wat clan in doze zaak niet hot 
geval was. 

Ik kan mij niet deze opvattini,, geenszins 
vereenigen. De vraag-of er eene onsplitsbare 
wilsverklaring is tusschen verbod en de moge
lijkheid van _opheffing daarvan, moet rn. i. 
uitslnitend worden beslist, naar aanleiding 
van inhoud en strekking der bepalingen, terwijl 
de vorm daarvan op de beantwoording dier 
vraag geen invloed kan uitoefenen. Nu blijkt 
nit de verordening duidelijk dat de Gemeente
raad van Utrecht niet de bedoeling heeft geha<l, 
het bijwonen·van lichtbeeldenvertooningen voor 
lunderen onder 16 jare~ onmogelijk_ te rnaken 
door een absoluut verbod, cloch dat hij niet 
vrijelijk onder alle omstandigheden die kinderen 
daarbij heeft willen toelaten en dat hij in de 
gcedkeuring van Burgemeester en Wethouders 
op hetgeen vertoond zal warden, een vol
doenden waarborg heeft gezien, om indien die 
it verkregen, _ den toegang tot zoodanig~ voor
stellingen voor kinderen open te stellen. Zijne 

idoeling komt dus geenszins tot haar recht, 
dien, nu Burgemeester en Wethouders onbe
oegd -blijken die goedkenring te verleenen, de 

r0SflOpen onder alle ornstandigheden, __ VOOI" 
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,kinderen onder 16 jaren gesloten zouden moeten 
blijven. Integendeel, clan is een toestand in 
het !even geroepen die de Gemeenteraad kenlijk 
niet heeft gewild. 
, , · Ik zou derhalve meenen dat de opdracht 
,aan Burgemeester en Wethouders in art. 2 1°. 
met het verbod in art. I der genoemde verorde
'ning eene onsplitsbare wilsverklaring vormt en 
:mit-sdien, nu eerstbedoelde bepaling niet ver
:bindend is, ook de laatstgenoemde niet kan 
worden toegepast, zoodat dan zouden -geschon
den zijn de artt. 216, 214, 247, 256, 257 Sv. in 
·verband met de genoemde artikelen en art. 4 
van de aangehaalde Utrechtsche Gemeente
verordening en artt. 134, 135, 188 der Gemeente
wet, zooals bij pleidooi is betoogd. 
: Ik concludeer tot vernietiging van het ronnis 
waarvan beroep en van het daarbij bevestigd 
~onnis v:oor zoover_ de qualificatie betreft en 
van dat vonnis, voor zoover betreft de schuldig
verklaring, de veroordeeling en de bepa
ling der vervangencle hechtenis en dat de 
Hooge Raad hat bewezene niet strafbaar zal 
verklaren .en den beklaagde zal ontslaan- van 
alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 

Oehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
· ,,Schending door niet-toepassing of verkeerde 
toepassing van de artt. 214, 216, '247, -257 Sv., 
134, 135 der Gemeentewet, 1 en 4 der Licht
beeldenverordening der geme_ente Utrecht van 
7 Januari 1915 door het vonnis van den Kan
tonrechter te Utrecht, dd. 18 Februari 1916 
te bevestigen, waarbij aan art. I al. 1 dier 
Verordening verbindinde kracht werd toege
kencl, ho0wel de in art. 2 dier Verorclening 
vervatte opdracht aan B. en W. als in strijd 
met art. 188 der Gemeentewet iiiet ve'rbin-
4end is; 

0., <lat bij het te dieri aanzien in hooger 
beroep bevestigde vonnis des Kantonrechters 
ale bewezeri is aangenomen, dat requirant op 

.26 Januari 1916 des namicldags in het Flora
bioscooptheater, gevestigd in perceel Ou<le
gracht Weerdzijde n°. 9 te Utrecht, R. L., 
geboren 7 Juli 1'904, heeft toegelaten tot eene 
openbare lichtbeeldenvertooning in gemeld 
theater van de films, getiteld : ,,Koningin 
Elisabeth's dochter", ,,Knopje inoet trouwen" 
en ,,De viervoetige virtuoos" ; 
" dat de Kantonrechter vervolgens het beroep, 

namenB requirant gedaan op de onverbindbaar-

heid cler toegepaste verorclening verwierp, op 
grond dat W/lliswaar aan het voorschrift van 
van art. 2 aanhef en 1°., de bevoegdheid tot 
dispensatie van het in art. I gegeven verbod -
aan B. en W. in stede van aan den Burgemeester 
verleenende, verbinden<le kracht moet worclen 
ontzegd, doch tusschen <lit voorschrift, hetwelk 
!outer een rechtvaardigingsgrond, en dat van 
art. I,- ·hetwelk een onvoorwaarclelijk verbod 
bevat, niet ee~ zoodanig onwrikbaar verband 
is aan te nemen, <lat bij het wegvallen van eerst
gemeld voorschrift ook het la·atste v~or niet 
geschreven zou moeten ·worclen gehouden; 

dat de Rechtbank, zich met <lit betoog 
vereenigende, <laaraan nog toevoeg<le, dat 
slechts dan nog van een onverbrekelijk verbancl 
a]s voorzeg<le sprake zou kunnen zijn, indien 
het als regel gestel<le v:erbod van art. I na het 
wegv8,llen der uitzondering van art. 2 niet 
meer wettig zou zijn of geen gezonden zin zou. 
hebben, hetgeen echter geen van bei<le hat 
geval is; 

0., <lat teg11n deze beslissing het mid<lel van 
cassatie is gericht ; 

0 .. dienaangaan<le : 
dat de artikelen <ler voornoem<le verorde

ning, voor· zoover ten deze van belang, lui<len : 
,,Art. 1. Het is verboden tot openbare 

lichtbeel<lenvertooningen 1cinderen toe te laten. 
Dit verbod is niet van toepassing op kinderen, 

die den leeftijd van zestien jaren hebben 
bereikt. 

Art. 2. Het verbod van art. I is me<le niet 
van toepassing, indien : 

1°. op hetgeen - vertoon<l wordt vooraf 
schriftelijke goeclkeuring is _ verkregen van 
B. en W.; 

2°. enz. ; 
Art. 4. Overtrecling van eenige bepaling 

dezer ·veror<lening word t gestraft met geld boete 
van ten hoogste_ f 25 of hechtenis van ten 
hoogste 6 dagen." ; -

clat blijkens <leze bepalingen de plaatselijke 
wetgever, toen hij naast het in art-. I gegeven 
verbo<l om kinderen, die den leeftijd van 
zestien jaren nfet hebben bereikt,.tot .openbar\l 
lichtbeeldenvertooningen toe -te _ laten, i~ 
art. 2 de bevoegdhei<l van B. en W. erkende 
om daarvan dispensatie te verleenen, dit ver
bod niet clan oncler gemeld voorbehoud heeft 
gewild en voorgeschreven ; 
-dat hieruit volgt, <lat, indien - wat in<lerdaad 
om -de in het cassatiemid<lel aangegeven rEden 
het geval.is - de bepaling van art. 2' in strijd 
is met de wet, niet alleen <lit artikel, maar ook 
het daarmede eene onsplitsbare wilsverklarin'g 

36* 



1916 11 0 C 'I' 0 B E R, 564 

uitmakende voorschrift· van art. 1, al is clit ook : ,J ustitie vun den 10 October 1916, 4de Afdee
.in den vorm van een onvoorwaardelijk verbod j li_hg, no. 515; 
gcl<leed, verbindende kracht mist; I Gelct op Onze besluiten van :n November 

Q., dat mitsdien de Kantonrechter door niet- 1913 (Staalsbla<l n°. 415), 22 Januari 1915 
temin dit artikel en de voorzegde strafbepaling (Staatsblacl n°. :l3) en 21 ,Juli 1916 (Stantsblacl 
van art. 4 op den requirant toe te passen, de n°. 328), waarbij de regeling, vastgesteld bij 
voormelde voorschriften, en de Recht bank, door Ons besl uit van 15 Sep tern ber 1913 (Staa/sblad 
het heroepen vonnis in zoover te bevestigen in n°. 368), wijziging heeft ondergaan; 
stede van het te vernietige.n en den· requirant -· Overwegende, dat bet wenscb.elijk is, den 
- vermits het bewezenverklaarde ook niet bij tekst dier regeling, geljjk. deze tbans luidt, 
eenige anclere wet of wettelijke verordening is algemeen bekend te maken; 
strafbaar gestelcl - van· alle rechtsvervolging Hebben goeugevonden en verstaan : 
to ontslaan, dezelfcle 'VOOrschriften, in verhand le bepalen, dat de tekst van de boven be· 
met artt. 247 en 256 Sv. heeft geschonden, zoo- doelde regeling, · gelijk deze tbans luidt, in 
dat het middel in zoover is gegrond en het be- het Staatsblacl :;ml wordcn geplaatst. 
streden vonnis behoort te worden vernietigd ; Onze Minister voornoemd is belast met de 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Rechtbank uitvoering van dit besluit, dat in het Staals• 
te Utrecht op 1 Mei 191.6 in cleze zaak gewezen, blad zal worden geplaatst. 
doch alleen voor zoover daarbij in hooger 's:Gravenhage, den llden October Hl16. 
beroep werd bevestigd requirants veroordee- WlLHEL:\UNA. 
ling ter zake va.n het door den eersten rechtei: /Je Ministe,· van Justitie, B. 0R1'. 

bewezen verk:laarde en voor wat de aan dat (Uilgeg. 25 Oct. 1916.) 
bewezen verklaarcle gegeven qualificatie be
treft ; 

En in zoover opnieuw rechtdoende ten, prin
cipale krachtens art. 105 R. 0. : 

Vernietigt mede te dien aanzien het vonnis 
door den Kantonrechter te Utrecht op 18 Fe

_ bruari 1916 gewezen; 
Verklaart het bewezenverklaarde niet straf

baar; 
Ontslaat den· requirant te dier zake :van alle 

rechtsvervolging. (Ned, Ju~.) 

ll October 1916. BESLUIT, tot vaststelling van 
den tekst der Regeling van de aanstelling, 
·de ·bezoldiging en den .dienst van de be
ambten en bedienden bij de Krijgsraden 
van de Landmacbt, bij den Zeekrijgsraad 
binnen bet. Rijk in Europa, bij de Audi
teurs-Militair bij de Krijgsraden van de 
Landmacht en bij den Fiskaal bij den Zee
krijgsraad binnen het Rijk in Europa, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 
15 September 1913 (Staatsblad n°. 368), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 21 Juli 1916 (Blaafsblad n°. 328) 
en ·toepasselijkverklaring der gewijzigde 
regeling op de beambten ter grifl:ie van 
en ten parkette bij het Hoog Militair Ge
regtshof, alsmede nadere ·regeling van de 
bezqldiging der bedienden bij dit College .. 
S. 470. . 

·wIJ WILHELMINA, ~::-iz. 

0p de voordracht van Onzen Minister van 

TEKST de,· Regeling. van de aans(elling, de 
bezolcliging en den die11st ·van de beambten · 
en bedienden bifj de Krijgsraden van de 

· Landmacht, bij den Zeekrijgsraad binnen 
het Rij!c in Europa, bij de Auditeurs-Mi
litai,· bij tie Krijgsraden 1Jan de Landmacht 
en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad 
binnen het Rijk•in Europa, vasfgestelcl bij 
he/ Koninklijk besluit van 15 Septembe,· 
lll13 (Staatsblad n°. 368), liwtstelijk geioij
zigcl bij het Koninklijk besluit i,an 21 Juli 
!916 (Staatsblad n°. 3:l8) en toepasselijk-. 
verklari.i,g der gewijzigde regeling op de 
beambte,i. te,· gri.ffie van en ten parkelte 
bij het Hoog Militair Rerechlshof, ·alsmede 
nadere regeling van de bezolcligin,g der be
dienden bij dit College. · 

. Art. 1. Door Onzen Minister van J tt'stitie 
kunnen warden aanges_teld, gescborst en ont-
slagen: · 

1°. schrijvers onder den titel van Rijksklerk 
eerste of tweede klasse ter griffie van en 
ten parkette bij het Hoog Militair Gerechts
hof, ulsmede bij de Krijgsraden der Land
•macht, bij den Zeekrijgsraad binnen bet Rijk 
in Europa, ·benevens bij de Auditcurs-Militair 
bij, de Krijgsraden bij_ de :i:1andmacbt, en bij 
den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad binnen bet 
Rijk in Europa ; 

.!0
• concierges, boden en knecbts bij de -

Krijgsraden bij de Landmacbt en-bij den 
.Zeekrijgsraacl binnen bet Rijk, in Europa. 
- Wanneer eene vacatnre is ontstaan van 
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Rijksklerk ter griffie van het Hoag Militafr 
Gerecbtshof of ten parkette bij dat College, 
of van Rijksklerk of van bediende bij een 
Krijgsraad of bij een parket van een Krijgs
_raad, doet, onderscheidenl\ik hef, Hoog Militair 1 

Gerechtshof, de Advocaat-Fiskaal, de President I 
van den betrokken Krijgsruad, de betrokken 
Auditeur- 1\lilitair of c\e Fislrnal, binnen eene 
maand daarna aan Onzen Minister van justitie 
toekomen, eene met redenen omklcede aanbe
veling van drie personen, dingende naar de 
opengev~llen betrekking, welke aanbeveling 
zal zijn vergezeld van de ndressen van all en, 
die naar de opengevallen betrekking dingen 
en van de hen betreffe11de geneeskundige 
verklaringen, inhoudende dat adressaut licba -
melijk gescbikt is voor de te vervullen betrek 
king; benevens van bun geboortebewijs. 

Voor hen, die dingeii naar de betrekking van 
concierge, behoort daarbij te warden gevoegd 
eene geneeskundige verklaring, inhoudende, 
dat onder de inwonende leden van het gezin 
~an adressant er niet zijn, die lijden aan eene 
chroniocbe ziekte. 

2.- Dezelfde persoon kan tegelijk de betrek
kingen van concierge en bode bekleeden, 

De bode is tevens belast met de waarneming 
der functien van provoost-geweldige bij de 
inilitairc auditie, beboorende bij den Krijgsraad 
waarbij hij aangesteld is. 

Ingeval een Krijgsraad zijn zetef heeft in 
een afzonderlijk gebouw of gedcelte van een 
gebouw, waarin eene waning voor ccu concie~ge 
ontbreekt, tenyijl in den dir.nst van concierge 
uiet reeds op andere wijze is voorzien, kunnen 
door Omc1en Minister van Justitie de huis
boudelijke dienJlten warden opgedragen aan 
een bij dien Krijgsrnad aangestelden bediende. 

3. De beambten en bedienden zijn in hun 
am btsbetrekking ondergeschikt aan den Presi
dent van het College of het Roofd van het 
Parket waarbij zij zijn aangesteld. 

4. De dienst en wel'!rnaamheden der be
ambten en bedienden worden geregelcl door 
den -President van het College of bet Hoofd 
van bet J>arket, aan wien oE aau hetwelk zij 
in hunne ambtsbetrekking ondergeschikt zijn, 

De wnarneming door den bode van de 
fuuctien ~van provoost-geweldige wordt ge
regeld door den President van den Krijgsraad 
en den Auditeur-Militair in onderli11g overleg. 

Alvorens i11 dienst te treden, leggen de be• 
am bten en bedienden in ban den van den 
President van het· College of het Hoofd van 
bet Parket aan wien of aan hetw_elk zij in 
hunne ambtsbetrekking ondergescbikt zijn, 

den ee_d of belofte_ af, dnt zij hunne betrek
king getrouwelijk zullen waarnemen. 

5. J\Iet machtiging van On7,en Minister 
van Justitie en op de door dezen te bepalen 
maandelijksche belooning kunnen door het 
Hoag l\'lilitair Gtlrechtshof en de Presidenten 
van de Krijgsrudeu hulpschrijvers en bedien
den en door den Advocaat-Fiskaal, de Audi
teurs-Militair en den Fislrnal bulpscbrijvers 
tijdelijk in dienst warden genornen. De bulp
schrijvers bij het Hoag Militair. Gerechtshof
zijn a,m den Griffier van dat College, de 
overigen aan den Secretaris vau den betrokken 
Krijgsraad of het betrokken Hoofd van het 
Parket ondergeschikt. 

De hulpscbrijvers zullen ten minstc den 
ouderdom van 16 jaar moeten bereikt en dien 
van 40 jaar niet mogen overschreden hebben. 

Aan hen wordt eene. aanstelling uitgereikt, 
vermeldende .hun naam en voluitgeschreven 
voornaam, hunne geboortedagteekening en 
die van bunno indiensttreding, alsmed 0 . het 
bedrag hunnor maandelijksche belooning. 

Van elke, door Onzen Minister van Justitie 
vooraf goed te keuren verbooging van be
loaning ''(ordt hun eon schriftclijk bewijs ver
strekt. 

Een gewaarrnerkt afschrift van de aanstel
ling en van bet bewijs der. verhooging van 
hi,mne belooning wordt aanstonds aan bet 
Departement van .Justitie ingezonden. 

De be!ooning dezer hulpschrijvers en be
dienden wordt gekweten nit de jaarli,iksche 
toelage wegens kleinc onkosten. 

6. Tot Rijksklerk- zijn benoemhm1r zij, die 
le. den vollen ouclerdorn van 21 jaren he-

1·eikt en d ien van 40 ja ren nog n ict over
schreden hebben en voor het ambt liclrnmelijk 
geschikt warden geacht. 

2e. ten minste 2 jaar als hulpschrij,·e-r ter 
griffie van of ten parkette bij het Hoog 
Militair Gerechtshof, bij een Krijgsraad of ten 
parkette bij een Krijgsraud of ter griffie van 
of ten parkette bij een burgelijk gerecbt 
werkzaam zijn geweest : 

3e. voor zoover de Rijksklerken dcr ccrste 
: klasse betreft, voldaan hebben aari bet onder-
1 zoek dat voor de Rijksklerken dier klnsse ter 
' griffie of ten parkPtte bij de burger] ijke ge-

rechten door· Onzen Minister van Justitie, 
krachtens artikel 28 sub 3° van het Rogle
ment no. IV op de organisatie on de dierist 

, der Deurwaarders en vcrdcre regtsbedienden, 
wordt bepaald. 

In bijzondere gevallen kan_ van de bepaling 
sub 2• van dit artikol warden afgewekc!!_. 
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7. Zij, die op I October 1913 als kl.erk bij 
een Auditeur-Militair of als bulps'cbrijver ter 
griffie _of tep. parkette bij een burgerlijk ge
recht in dienst zijn en ten minste vier jaar 
onmiddellijk daaraan voorafgaande onafge
broken werkzaam zijn geweest, en zij, die op 
dien dag alE klerk -in 's Rijks diemt werkzaarn 
zijn bij den Oentralen Raad van Beroep of 
bij een Raad van Beroep, zijn tot Rijksklerk 
der eerste klasse benoernbaar, ook al bezitten 
zij niet bet getuigscbrift, dat zij met goed ge
volg hebben voldaan aan bet onderzoek, be
doeld bij artikel 6, 38 van dit besluit. 

Zij, die ten minste 10 jaar onafgebroken 
als klerk of als hulpscbrijver ter griffie of 

· ten parkette bij een burgerlijk gerecht of als 
Klerk bij den Oentralen Raad van Beroep of 
bij een Raad van Beroep hebben gewerkt, zijn 
tot Hijksklerk bij eon Krijgsraad, een Auditeur· 
Mnitair of den Fiskaal benoembaar, ook al 
bebben zij den leeftijd van 40 jaar ov.erscbre
den. 

8. De Rijk;klerken ter griffiEl van en ten 
parkette bij bet Hoog Mi!itair Gerecbtsbof, 
bij de Krijgsraden en ten parkette bij de 
Krijgsraden zijn verdeeld in twee klassen. 

De jaarwedde der Rijksklerken van de tweede 
klasse bedraagt f 600.- en wordt verboogd 
na een diensttijd als Rijksklerk van deze klasse 
van 2 jaai: tot.£ 700.-; van 4 jaar tot £800.-; 
van 6 jaar tot f 900.- ; van 8 jaar tot f 1000.- ; 
van 10 jaar tot f 1100.-. 

In bijzondere gevallen kan een boogere aan
vangswedde worden toegekend, waaraan, voor 
verkrijging van verdere verbooging, verbonden 
is de diensttijd bij bet vorige lid bepaald. 

De jaarwedde der Rijksklerken van de eerste 
klasse bedraagt f 900.- en-wordt verboogd na 
een diensttijd als Rijksklerk van deze klasse 
van 2 jaar tot f 1000.-; van 4 jaar tot f 1100.-; 
van 6 jaar tot f 1200.-; van 8 jaar tot f 1300.-; 
van 10 jaa'r tot f 1400.-; van 12 jaar tot 
f 1500.-. 

In bijzondere· gevallen kan deze laatste be
zoldiging na een diensttijd van 14 jaar traps
gewijze verder worden verboogd tot f 1800.-. 

Voor den aanvang der periodieke verbooging 
word t de diensttijd gerekend te zijn aangevan
gen met den eersten van bet kwartaal volgende 
op dat, waarip de 'benoeming is gescbied. 

Aan den Rijksklerk ter griffie van en ten par
kette bij bet Hoog Militair Geregtsbof, door 
Onzen Minister van J ustitie als bureelcbef 
aangcwezen, kan eene toelage worden verleend 
van ten boogste f 250.-. 

9', De bevorde;ing tot Rijksklerk cler e~rste 

klasse kan geschieden, nadat de beambte ·gedu -
rende ten minste zes jaar als Rijksklerk der 
tweede klasse werkzaam is geweest. Is bij 
!anger dan zes jaar werkzaam geweest, dan 
wordt hem bij zijne bevordering toegekend de 
jaarwedde der eerste klasse in bedrag volgende 
op het bedrng der jaarwedde door hem in de 
tweede klasse verkregen. 

Aan de bij de bevordering toegekende jaar, 
wedden is, ter ve~krijging van verdere verboo. 
ging, verbonden de diensttijd claarvoor bij 
artikel 8, vierde lid, bepaald. · 

De diensttijd ter verkrijging van verdere 
verbooging van wedde wordt gerekend een 
aanvang te nemen met den eersten dag van 
bet kwartaal, volgende op dat, waarin de be-
vordering is geschied. , , 

In bijzondere gevallen kan de bevordering 
tot de eerste klasse ook na korter dan zes jaar 
dienst in de tweede ·klasse, of qe benoeming 
tot Rijksklerk eerste klasse dadelijk bij eerste 
aanstelling gescbieden en al dan niet eene 
boogere aanvangswedde worden toegekend. 
Daarbij is toepasselijk de bepaling vari bet 
tweede lid van dit artikel. 

Bij de beoordeeling der .gevallen van bevor
dering en benoeming tot de eerste klasse zal, 
bebalve op de regelen van formatie, vervat in 
artikel 10, in bet bijzonder zijn te letten op 
den aard en omvang der te verricbten werk- -
zaambeden. 

10. Er kunnen worden aangesteld ten boogste: 
A. ter griffie van bet Hoog Militair Ge

recbtsbof: 
3 Rijksklerken, waarvan ten _boogste l der 

eers tt;i klasse, die als _bureelcbef door Onzen 
Minister van Justitie kan worden aangewezen; 

B. ten parkette van den Advocaat-Fiskaal: 
2 Rijksklerken, waarvan ten boogste 1 der 

eerste klasse, die als Bureelcbef door Onzen 
Minister van Justitie kan worden aangewezen; 

0. bij elken Krijgsraad, Auditeur-Militair 
en bij den Fiskaal : 

2 Rijksklerken, waarvan ten boogste 1 der 
eerste klasse. 

11. Onverminderd bet voorschrift van arti
kel 3 van het Koninklijk beslnit van 5 No
vember 1851 (Staatsblad n°. 141) iR bet den· 
Rijksklerken verboden- nevens bun ambt eenig 
beroep uit. te oefenen zonder verlof van den 
President van bet Hocig Militair Gerecbtsbof, 
den Advocaat-Fiskaal bij het .Hoog .Militair 
Gerecbtsbof, of van den President van den 
Krijgsraad, den Auditeur-Militair of den Fis
kaal, aan wien zij in hunne ambtsbetrekking 
onclergeschikt zijn. 
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Onze Minister van J ustitie ontvangt terstond 
bericht van het verleend verlof; hij is bevoegd 
hilt te .alien tijde in te trekken. 

12. Onze Minister van J ustitie is bevoegd 
oni· Rijksklerkep bij het Hoog Militair Ge
rechtshof, den Advocaat-Fiskaal; de Krijgsra
den, de Auditeurs-Militair of d~n Fiskaal aan 
te ,vijzen om, onder toezicht van hem aan wien 
zij in hunne ambtsbetrekking ondergeschikt 
zijn, in algemeenen dienst op te treden. 

, 13. De jaarwedden van de bedienden be
diagen: 

·I. voor de· bedienden, bij het Hoog MUitair 
Gerechtshof en bij ·den Krijgsraad te 's-Gra
vilnhage: 

.a. voor de concierges (kamerb_ewaarder bij 
het Hoog Militair Gerechtshof) ten minste 

. f .800.- en ten hoogste f 1:150.- ; · 
b. voor de boden ten minste f soo:- en ten 

-·hoogste r-1000:-; ·. 
1c. · bij bekleeding van de betrekkingen van 

concierge (kamerbewaarder) en bode door een 
persoon, ten minste f 1000.- en ten hoogste 
f 1200.-; 

d.· voor een· knecht of portier, ten minste 
f 600.- en· ten hoogste f 800.-; 

.II. voor de bedienden bij de overige Krijgs-
- 1·aden: . . 

! a, voor de concierges en de boden ten minste 
·f 700.- en ten hoogste f 900.-; 

'b. voor een knecht of portier ten minste 
f '600.- en ten hoogste ·f· 700.-•. 

· Aan den bediende, aan wien door' ·onzen 
Minister van ,Justitie worden opgedragen, de 
diensten bedoeld bij artikel 2 derde lid van 
d\t besluit, wordt eene toelage toegekend van 
ten hoogste f 200.-. 

Aan de concierges kan boven hunne wedde 
het genot van vrije woning en vrij gebruik 
v'an vuur ·en licht worden toegekend. Voor 
de toepassing van de.Burgerlijke Peneioenwet 
wordt dit genot begroot op eene waarde van 
ten hoogste f 300.-. 

14. De aanvangsjaarwedden van de bedienden 
worden telkens na twee jaar dienst verhoogd 
·mef 'f ·50_- totdat de _voor de betrekking of 
tegelijkertijd bekleede betrekkingen, vastge
stelde hoogste wedde bereikt zal zijn. 

: Bij de benoeming van een bediende· in. den 
loop van een kwartaal wordt, voor de verkrij· 
ging der eer.st volgende verhooging van wedde, 
de ·diensttijd geacht te zijn aangevangen met. 
den eersten dag van .het kwartaal, volgende 
op dat, waarin de benoeming geschied is. 

15. De beambten en bedie~den zijn verplicht 
t~ wonen in de gemeente waar het gerecht·of 

parket gevestigd is, bij hetwelk zij zijn benoemd .. 
16. Zij mogen, hetgeen zij als zoodanig te 

weten komen; niet verder bekend maken dan 
voor de uitoefening van hun ambt noodig is, 
tenzij hunne verklaring als getuige of deskun- . 
dige volgens de wet mocht worden gevorderd. 

Zij rnogen geene giften of geschenken aan
nemen van verdachten, beklaagden, partijen, 
hunne vertegenwoordigers of raadslieden: 

Zij mogen- niet ter terechtzitting als gemaeh
tigden of raadslieden ,;an partijen of beklaag
clen optreden. 

Het uitoefen~n van een beroep, zonder ver
lof van den . President van het College aan 
wien zij ondergeschikt zijn, is den bedienden 
verboden. 

Onz~ Minister van Justitie o{tvangt terstond 
bericht van het verleend verlof en is bevoegd 
het te allen tijde in te trekken. · 

Op hen, die .bij de inwerkingtreding van di_t 
besluit in dienst zijn, en een beroep uitoefenen, 
zijn, zoolang zij in dezelfde betrekking dienen, 
de bepalingen der ·voorgaande beide leden niet 
van toepassing. 

17. De beambten en- bedienden kum:ien ook · 
buiten hun verzoek in het belang va·ri den 
dienst worden verplaatst. 

Jn geval van verplaatsing genieten zij ver
goeding van verplaatsingskosten tot het bedrag, 
door Onzen Minister van Justitie te bepalen. 
· 18. De beambten en bedienden hebben aan
spraak op een jaarlijksch verlof-van 14 achter-
eenvolgende dagen.. · 

Behalve dit jaarlijksch· verlof. wordt slechts 
in buitengewone gevallen en om zeer dringende , 
redenen v,,r!of verleend. 

Het verlof·wordt verleend door den ambte
naar, aan wien zij in hunne ambtsbetrekking 
ondergeschikt zijn en op den door hem te be
palen tijd. 

Zonder verlof rnogen zij niet afwezig zijn. 
V erloven voor langer dan ze~ weken worden 
verleend door Onzen Minister van Jµstitie. 
. In geval van ziekte of ongesteldheid geven 
zij hiervan ten spoedigste kennis aan hem, 
aan wien zij in hunne ambtsbetrekking ·onder
geschikt zijn. 

19. ·Indien een beambte of bediende wegens 
r.iekte verlof geniet, of zonder in het gcnot 
van verlof te zijn, door ziekte verhinderd wordt 
zijn ambt waar te uemen, komen de onver
mijdelijke kosten, · aan ziji;ie vervanging ver
bonden, voor de eerste 6 weken ten laste van 
het Rijk; daarna kunnen zij te zijnen laste 
worden gebracht. 

20. Indien een beambte of bediende gedu 0 
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rende een jaar verhinderd -is geweest zijne be-
treti:king waar te nemen of gedurende een jaar 
wegens ziekte -verlof heeft genoten en nog_ 
geen termen bestaan voor ontslag, kunnen Wij 
bepalen, met welk bedrag zijne bezoldiging zal 
worden verminqerd. 

21. De beambten en bedienden kunnen 
wegens bet niet naleven van eenig voorschrift 
of gebrek aau- ijver, plichtsverzuim of onwaar
dig of onbehoorlijk gedr.ag in of buiten dienst, 
door hem, aan wien zij in hunne ambtsbetrek
king ondergeschikt zij_n, worden.,gestraft met: 

a. sch ~iftelijke berisping ; 
b. ontneming van aanspraak op verlof; of 
c. op de wedde in te houdun geldboete. van 

ten hoogste f 25. 
De strafoplegging heeft plaats bij met,rede

nen omkleede beschikking, gedurende veertien 
dagen na de mededeeling ond!)rworpen aan 
beroep· op Onzen Minister van Justitie._· 

De strafoplegging kan door Onzen Minister 
van ,Justitifl ambtshalve vernietigd ·worden. 

22. Indien de bovenvermelde tekortkomin
gen van zeer ernstigen aard zijn, kunnen de 
beambten en- bedienden door Onzen Minister 
van Justitie worden gestraft met: 

a. voortduretide of tijdelijke tiitsluiting van 
periodieke verhooging van wedde; 

b. terugplaatsing naar eene lagere klasse ; 
c: schorsing ; of 
d. ontslag. 
De strafoplegging heeft plaats bij met-rede

nen omkleede beschikking, gedurende 30 dagen 
na de medcideeling onderworpen aan beroep 

. Clp de Koningin. 
23. · On verminderd de voorschriften betref

fende de op wachtgeldstelling, wordt aan de 
beambten en bedienden ontslag verleend :_ 

a. op hun verzoek; 
b. met het einde van het kalenderjaar, waarin 

zij den vollen ouderdom van 65 jaar bereiken; 
c. wegens opheffing cler betrekliing; _ en 
d. wegens gem is aan of verlies van de noodige 

ge.schikth~id of bekwaamheid voor de verdere 
vervulli,ng van hun ambt. 

· 24. Ontslag wegens gem is aan of verfies 
van de noodige geschiktheid of bekwaamheid 
voor de vervulling van bet ambt en verplaat
sing buiten verzoek geschieden.bij met redenen 
omkleecfe beschikking, gedurende 30 dagen ria 
_de mededeeling ouderworpen aan beroep op de 
Koningin. 

25. De beambte of bediende·, die gedurende 
14 dagen ·zonder bekende wettige · reden zijn 
ambt niet waarneemt, wordt geacht zijn ont
sl"ag te hebben ~evraa$d, 

·O uergan,qsbepali n_qen. 

Art. 1. De op 31 December 1915 in dienst 
zijnde Rijksklerken derde klasse worden ge
acht met ingang van 1 ,Januari 1916 te zijn 
aangesteld in de tweede klasse. ·· 

De c'P 31 December 1915 in dienst zijnde 
Rijksklerken der tweede_ klasse blijven, voor 
bevordering tot de eerste · klasse, vrijg\lsteld 
van het onderzoek, bedoeld in artikel 28 vari 
bet Reglement IV, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
beslu"it van 6 Mei 1916 (Staatsblnd n°. 183). 

2. De bezoldiging van de op 31 December 
1915 in dienst zijnde Rijksklerken wordt, met 
ingang van 1 Januari 1916 en 1917·telkens 
verhoogd met f 50.-. · · 

Voor zooveel en zoolang de bezoldiging val) 
een Rijksklerk in dieqst op 31 December 1917 
minder bedraagt dan de.jaar,vedde waarop hij, 
krachtens de bij ciit besluit v·astgestelde rege
ling aanspraak zal kunnen maken,· wordt deze 
j_aarwedde door hem verkregen door trapsge0 

wijze verhooging met ten hoogste f 100.- met 
ingang van elk volgend_ jaar. Na· bet bereiken 
van deze jaarwedde warden volgende ver
hoogingen verkregen op den bij dit besluit 
vastgestelden voet, 

De jaarwedde van een Rijksklerk op 3l De
cember 1915 in dienst, welke op den dag der 
inwerkingtredihg van dit besluit, volgens voor
gaande regeling niet bet minimum bedraagt, 
bij dit besluit, ·voor de kl3sse, waarin hij dan 
dient, vastgesteld, wo_rdt, met ingang van dien 

_ dag, op dat minimum gebracht, waarna verdere 
verh6oging plaats vindt op den voet als bij het 
eerste er. tweede lid van dit artikel is bepaald. 
Zoolang na toepassing van bet eerste lid van 
dit artikel, de verkregen jaarwedde het aan 
den beambte volgens artikel 8 van dit besluit 
toekomend bedrag overschrijdt, wordt het be
drag aer overschrijding als eene persoonlijke 
toelage genoten. 

Onder bezoldiging -bedoeld in dit artikel, 
wordt verstaan, de som der inkomsten, vermelcl 
bij de ·a~tikelen 26 en 32 aangehaald sub II in 
Ohs besluit van 13 November 1911 (Staatsblnrl 
n°. 336) en bij de artikelen 8 en 11 van Ons be- . 
sluit van 15 September 1913 (Staatsblad n°. 368): 

Als diensttijd wordt, voor de toep,lSSing van 
het tweede lid van dit' artikel, aangemerkt de 
tijd doorgebracht, na 18-jarigen leeftijd,_ voor 
de inwerkingtreding van Onze besluiten in _bet 
voorgaande lid vermeld, als klerk en, na die 
'inwerkingtreding, als hulpschrijver ter gri ffie 
_van ·of -ten parkette bif bet Hoog Militair Ge
rechtshof of bij een Auditeur-Militair. 



.i 
569 
I , 

11 OCTOBER. - 1916 _ 
i - . . ' ' 
j Aan de bedienden, in dienst op·31 ·Decern• 
her 1915, die op of na dien datum, doch v66i; 

· de· inwerkingtreding van dit 5esluit, eene 
lagere.·aa_nvangsw.edde genoten, dan· voor hen 
bij dit besluit is vastgesteld ·of lagere perioc 

· dieke v·erhooging ·ontvingen darr huu volgens 
dit besluit toekomt, wordt, met ingang · ~an 
i Januari 1916-en 1917 telkens d~ __ helft van 
bet v"erschil toegekend. . . . . -
J Wij behouden Ons V'Oor t~ oepalen, dat, met 
~et ocig op de tijdsomstandigheden, de tweede 
helft van ·bet verschil, bedoeld bij bet voor- • 
kaande - lid en de. bij bet · eerste lid vim. di t 
artikel bedoelde verhooging met 1 Januari 1917, 
µiet zal wo_rden toegekend. - . · -
i 3_. Zoolang de wedde vari een. Rijksklerk op 
~l Deceniber 19_.15 in dienst· bij de· toepassfog 

. ran het _voorgaanJe _ artikel lager_ is dan de bij 
bet vijfde lid van ·dat artikel bedoelde som 
~der inkomsten·; die-'hij zou hebben_ ontvangen 
)n de klas~e·waarin hij op 31 be~ember 1915 
diende waren de artikelen 26 en 32, aangehaald 
)sub II in. Ons besluit van· 13 November 1911 
1

(Staatsolad no. 336)" en 8 en 11 van Ons besluit 
i . . ' 

,van .15 September 1913 (Staatsblad n°. 898) van -
lkracht gebleven,_ geniet hif eene p~rsoonlijke 
1toelage ten bedrage_ van bet versch1L ·_ 
I_ Bij de vaststelling van bet verschil wordt 
! - . . 

· 
1
niet in rekening gebracht de verhooging_ van 

1bezoldiging, verkregen -krachtens bet bepal!lde 
ibij het eerste lid van het voora_fgaande artikel 2. 
i - 4. De Rijksklerken op 31 December 1915 
fin· diensi.,- blijven in· het genot .der toelage, 
lbepaald bij. artikel 31, aangehaald sub U in 
!Ons besluit van 13 Nivember 1911 (Staatsblad 
jn°. 336) en _bifartikel 12 van Ons _besluit van 
115 September 1913· (Staatsblad n°; 368),. zoolang 

. [de oij da_t artikel bedoelde bijdrage door hen-
lv;rsch uldigd ··is, · · · .. 

1

1 _ Behoort bij bet Koninklijk besluit van. den 
·llden October 1916 (Staatsblad n°. 470), _ 

1 
. • Mij bekend, 

1 
• De .Minister ~an Justitie, R. ORT. 

· in Octobe,· 191~: .BESLUiT; houdende ma~hti: 
i . ging tot uitgifte ~an scjiatkistbiljetten en 
1 schatkistpromessen volger1s de wet van ·4 

April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
. gewijzigq. hij -die van 15 ,J tiu·1912 (Staats
blqd n°. 240) en_ ge wet van- 5 Uecember 
1881 (Staatsblad n°. 185): S. 4 71. 

Qctober 19f6. BES0HIKKING" .van den :Minis
ter 'van· Binn;nlandscihe' Zaken, houdende 
'bepalingei::t; bedocld in het tweede lid van 
art. ;i van ·het :\{oninklijk besluit van 
16 Juni 1916, n° .. 24. 

Art. 1. Eene overeenkon1st, als bedoel,l in 
het 2° lid van art, 3_ van het Koninklijk besluit 
van-_16 Juni 1916, n°. 23,is vo9r de toepassing 
van· da t artikel niet gel dig, tenzij : · · · 

.-1 °. ook de ,woning voldoet _ aan de voor
.waarden krachtens lid -4 onder i van bovena 
geno~md artikel gestekl . aan- de inriebting; 

.waarvan d.e. woning geacht ·wordt_ een dee] .te 
zijn; · 

2°. vooraf bet schriftelijk advies is ingewon- · 
nen van den geneeskundige, met de behandeliug 
van den patie]]_t belast ; 

3°. voor de overeenkomst gebruik is ge-. 
maakt __ van een formulier volgens model, cioor 
den Mi~ister van Iliimenlandsche Zaken goed
gekeurd; -

4°. de overeenko1nst door 'den In_specteur 
voor het Staatstoezicht,: in bovengenoen1d 
:koninklijk· besluit n·ader aangewezen, voor 
gezien .is geteekend. 

Een gemeente waar, 6f een cl.er· ouders, 
broeders, zust.ers of ·kinderim, 6f de' echtgenoot, 

· voogd o( curator ·woont, blijft biJ cliens . over
lijd-en of vertrek naar elders nog eeri jaar-fang. 
als diens woonplaat~ gelden ten aanzien vari 
de voor_waarden· onder 1. . . 

De; voo;waarde ,onder 4 _geldt -mede- voor 
elke wijziging, later- in de overeenkomst aan-
·gebracht. · ' 

2._· De Jnspecteur· zendt_de overeen)rnmst, _ 
hem door het bestuur van de inrichting ter 
teekening toegezonden, binnen 8 dagen na ont, 
vangst terug, __ hetzij na cleze voor . gezien te · 
hebben geteekend; hetzij onder bijvoegim; van 
een schriftelijke · verklaring, waaruit blijkt, 
clat · en om welke redenen hij bezwaren he':'ft ~ 
tegen cle overeenkomst . 

3. Eene overeenkomst, ·_als bedoeld iii 
art. 1,-verliest-hare geldigheid een maand nadat 
de inspecteur. onder- opgave van redenen aan __ 
het bestuur schrifte]ijk heeft verklaarii' zich 
met de voortzetting der betreffende verpleging 
niet tc kunnen vereenigen. _ 

4. Na o~tvangst van eene · ve·rklaring, als · 
bedoeld in art. 2 of in art. 3, kan het bestuur 
binnen 8 · dage~ .hooger beroep instellen bij · den 
Minister va;; Binnenlandsche ·Zaken. Deze 
beslist in. hoogste instantie. Hangencfe het 
beroep op· den J\'.i'.inister; is de werJdng van eenc 
schriftelijke ·verklaring, ais bedoe]d in .art. 3; 
opgeschort. : -

5. In ·de -woniug wordt ·tot alle verttekken. 
en te allen ·tijde vrije toegang verleend aat1 den 
Inspecteur .. _ · · 

De leden,•van het_gezin.geven aan genoemden 
ambtenaar de door hem ve_rlangcle in_lichtingen, 
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onder overlegging van het boekje, bedoeld in 
art. 11. 

6. In eene woning mogen slechts hetzij 
mannen, hetzij vrouwen worden verpleegd. 

Een vertrek mag niet voor meer clan een pa-
tient als slaapvertrek dienen. ,, 

In bijzondere gevallen kan de inspecteur 
vrijstelling verleenen van het bepaa]de in de 
beide vorige ieden. 

7. De verpleging mag niet geschieden in 
woningen, waar alcoholhoudende dranken voor 
het publiek verkrijgbaar worde11 gesteld. 

8. In cle inrichting wordt steeds naar het 
oordeel van het bestuur voldoende plaats be
schikbaar gehouden voor patienten,' die nit 
eene woning naar de inrichting overgeplaats't 
moeten ,vorden. 

9. Het bestuur zendt aan den Inspecteur 
binnen 24 mu eene schriftelijke kennisgeving 
van elke overplaatsing van de inrichting naar 
eene woi,ing of omgekeerd of van de eene 
woning naar de andere. 

10. Het best,uur draagt zorg, dat d~ pa1ien
ten warden ingeschreven in een daarvoor 
bestemd en in de inrichting steeds aanwezig 
register, ingericht naar een door den Minister 
van Binnenlanclsche Zaken goed te keuren 
model. · 

Bij dit Tegister worclen bewaarcl de overeen
komsten, bedoeld in art. 1, de schriftelijke 
adviezen, bedoeld in art. 2 en in art. 3 en de 
heslissingen van den :Minister van Binnenland
sche Zaken bedoeld in art. 4. 

Het, regist,er en de <)iverse beseheiden, ge
noemd in het vorige lid, worden aan den 
Inspecteur ter inzage voorgelegd, zoo dikwerf 
deze zulks verlangt. 

11. Bij de plaatsing van een patient in 
_eene woning wordt door het bestuur aan het 
hoof,, van het gezin een boekje uitgereikt, 
ingericht naar een daarvoor door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken goed te keuren 
model en waa,;in zijn vermeld : 

a. cle naam, de voornaam, het ges!acht, de 
dagteekening van geboorte, de. woonplaats, 
de kerkelijke gezindte en het beroep van den 
patient en diens nummer, volgens het register, 
bedoeltl in art. 10 ; 

b. de naam, de voomamen, het ges!acht, dag
teekening van geboorte, de woonplaats (w;jk 
en huisnummer), het beroep, de bnrger!ijke 
staat en de kerkelijke gezindte van het hoofd 
-van bet. gezin ; 

c. clc clagteekening van den aanvang der 
·verpleging in bedoekl gezin ; 

d. do inventaris van de goederen, welke aan 

den patient behooren eri aan dezen zijn mede
gegeven; 

e. de i.nhoucl van deze bepalingen. 
Van elke overplaatsing van de inrichting 

naar eene woning of omgekeerd of van de eene 
woning naar de andere, gesohiedt aanteekening 
in het ·_boekje. 

12. Het bestuur van de inrichtingdraagtzorg: 
1°. dat de verzorging van den patient, 

inzonderheid wat betreft voeding, kleeding, 
rem1gmg, Jigging en werkverschaffing geheel 
aan billijke eischen voldoet ; 

2°. dat de patient op onbepaalde tijden 
wordt bezocht door een geneeskundige en in 
overleg met dezen, door een in de verp!eging 
werkzaam persoon, door laatstgenoemde ten 
minste eenmaa] per maand, door den genees
kundige ten minste eenmaa] per drie maanden, 
en dat bovendien heiden den patient, zoo clik
wijls al~ diens toestancl iu lichamelijk en geeste
lijk opzicht w]ks vereischt, bezoeken en hulp 
verleenen; 

30, dat tot opneming van den patient in een 
ziekeuhuis wordt overgegaan, zoodra naar het 
oordeel van den geneeskundige doorloopende 
verpleging doo~ in de verpleging van zieken 
geschoold personeel rioodig en deze, door om
standigheden van welken n,ard ook, niet kan 
worden verschaft in de inrichting zelve. 

13. Het bestuur geeft aan den Inspecteur 
kennis van de maatregelen, getroffen ter nale
ving van het bepaa]de in art. 12 ; aan denzelfden. 
ambtenaar geven beide personen, bedoeld in 
art. 18, onder 2, de door hem verlangde inlich
tingen. 

14. Het is verboden : 
1 °. den patient te belemmeren zich schrifte

Juk te wenden tot de hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur, tot den Inspecteur, 
genoemd in art. 1 onder 4, en· tot den Officier 
_van Justitie; 

20. voor den patient be~temde brieven, 
blijkbaar van de onder 1 genoemde ambtenaren 
afkomstig, achterwege te houden. 

15. De toepassing van dwangn1iddelen, hier
·oqder begrepen het __ opsluiten van den patient 
in een vertrek, is verboden. 

16. De patienten mogen niet in de gelegen
heid gesteld worclen alcoholhoudende dranlren 
te gebruiken, tenzij, wat gedistilleerde dranken 
betreft, op voorschrift, en wut andere alcohol
houdende dranken betreft, met toestemming 
aan den geneeskundige, met hunne behancleling 
belast. 

Van di-t voorschrift of cleze toestemming 
geschiedf ·aanteekening in het boekje. 
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Te;,ens is namens den Minister nog het vol
gende ter. kennis der gemeentebesturen ge-
bracht. · 

Bij de bepaling · van de kringen bedoeld 
in art. 3, lid 3, onder 1 en in art. 4, lid 1, onder 2, 
van het Koninklijk besluit van 16 J11ni 1916, 
ri0 • 23, welke bepaling geschiedt op aanvrage 
van het bestuur der betreffende · gemeente 
of zoodra uit anderen hoofde de wensche!ijkheid 
daarvan blijkt, zal, tenzij afwijking nuttig wordt 
geacht, in het algemeen het na.;,.olgende ge!den: 
•De kring, bedoeld in. art. 3, lid 3, onder 1 

ial omvatten alle plaatsen, welke uit de kom 
·qf cen. antler aan tc wijzen centrum der ge
rµeente bereikt kunnen worden onder aflegging 
van een afstand van :ten hoogste 12 K.M. ; 
bij de berekening zullen afstanden, welke per 
spoor, tram of boot kunnen worden afgelegd 
slecbts voor 2/5 in rekening worden gebracht. 

Voor den kring, bedoeld in art. 4, lid 1, 
onder 2 zal overeenkomstige bepaling gelden, 
met dien verstande evenwel, 4at het getal 12 
'fOrdt vervttngen door 24 en dat de woorden 
twee vijfde worden vervangen door een derde. 

·cvv. v. d. B. A.) 

12 October 19i6. · BESLUI1', tot nadere-wijzi
ging van het Koninklijk Besluit v·an 4 
November 1890 (Staatsblad n°, 160) tot 
bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum van geneeskundigen in 
het krankzinnigengesticht ,,het St. Joris
Gasthuis", te Delft. S. 472. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· ·op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 Octob3r 1916, n°. 12607, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen; 
'_GAlet op de Wet van 27 ·April 1884 (Staats

blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
, van 27 April 1912 (Staatsblad 11°. 165); · 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
. met intrekking van Ons besluit van 29 Juni 

1906 (Staatsblad n°.156), te bepalen, dat artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 4 _November 
1890 (Staatsblad n °. 160) wordt gelezen als 
volgt: ' · 

,,In het krankzinnigengesticht ,,Het St. Joris 
Gasthuis", te Delft, mogen niet meer dan 264 
l~rankzinnigen, .125 J?Rnnen en 139 vrou~en, 
wurden verpleegd. · 
, Bovendien mogen in het gesticht gedurende 

het tijdvak, eindigende 31 December 1922, nog 
5 mannen word en verpleegd'' . 
. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 12den October 1916. 

WILHELllilN A. 

De Jliin. van Staat, 1Vlin. van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitge_q. 30 Or:/. 1916.) 

13 Octobe1· 1916. BESLUI1', houdende verbod 
van uitvoer van ijzer en staal en bunne 
legeeringen in elken vorm, met uitzonde
ring echter van deze artikelen, voor zoover 
_zij gebezigcl zijn als verpakkingsmateriaal. 
s. 473. ,· 

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

Staat nooclig is, den uitvoer van ijzer en staal 
en hunne legeeringen in elken vorm. met uif 
zonclering echter van deze artikelen, voorzoover 
zij gebezigd ziJn als verpakkingsmateriaal, te. 
verbieden; 

Gezien de Wet·van 3 Aµgustus 1914 (Staats-
blad n". 344); ' 

Op ·de voordrach.t van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid · en Handel van• 9 October 1916, 
Kabinet, Litt. pse; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
10 Octobe_r 1916, n°. 37) ; 

Gezien het nacler rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 October 1916, Ka
binet, Litt. Rl39 ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan, onder 
intrekkirig van -Onze Besluiten van 16 Maart 
1915 (Staatsblad n°. 155), van 10 April 1915 
(Staatsblad n°. 180), van 28 April 1915 (Staats
blad n°. 207J, van 25 Juni 1915 (Staatsblad n°. 
296), van 5 ,Juli 1915 (Staatsblad n°. 305), van 
22 Augustus 1915- (Staafs/;lad n°. 376), van 18 
October 1915 (Staalsblad n°. 431) en van 16 
Ju,ni 1916 (Staatsblad n°. 276), te bepalen : 

Eeni_q Artikel. 
De uitvoer van ijzer en staal en hunne legee

ringen in elken vorm, met uitzondering echter 
van deze artikelea, voorzo0ver zij ·gebezigd 
zijn als ve_rpnkkingsmateriaal, is verboden van 
den dag der afkondiging vari dit Besluit .. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing _te doen verleeneri. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien· 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, be!ast met de 
uitvoering, van dit Besluit, dat in het Staats
blad -zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
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zal word en gezondc'n ,aan den Raad van· State. 
's-Gravenhage, den 13den October 1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlo_q,- BosBOOM. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GIJN. 

De lliin. van Landbouw. Nfiverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 13 Oct. 1916.) 

13 October 1916 .. BESLUIT, houdende aanvul
ling van J{et Mijnreglement 1906. S. 474. 

WIJ WlLHELJ\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Ministe_r van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Augus
tus 1916, ·n•. 6850, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de wet van den 27sten April 1904 
(Staatsblad n°. 73), houdende nadere bepalmgen 
betreffende de mijnontginning, met wijziging 
der wet van 21 April 1810 (bulletin des lois 
n°. 285); 

Gelet op Ons besluit van den 2:lsten Sep
tember 1906 (Staafsblad n°. 248) tot -vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als- bedoeld in artikel 9, eerste lid, van ge
noemde wet van 27 April 1904 (Staatsblad 
n°. 73); 

Den Raad van State gehoord (advies va_n 3 
October 1916 n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor. 
noemden Minister van 11 October 1916, n°. 
8218, Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Mijnregle_ment als volgt te wijzigen: 

Eenig artikel. 
Achter artikel 272 wordt ingevoegd: 

,,HOOFDSTUK XV A. 

DE ARBEIDERSCONTROLEURS. 

Art. 272 a. Hehalve de ambtenaren, bedoeld 
in artikel ·255, zijn met het toezicht op de 
1ialeving van dit Heglement in de ondergrond-

- sclie werken belast ten minste. twee arbeiders
controleu rs, die door Onzen Minister telkei1s 
vo9r "l'ijf jaren zullen worden benoemd·en door 
dezen kunnen worden geschorst en 011tslagen. 

Art. 272b. Voor elke benoeming van een 
a_rbeiderscontroleur wordt eene voordracht op
gemaakt van drie personen door de arbeiders-
commissies in vereenigde vergaderiug onder 
voorzitterschap van den Hoofdingenie,,r der 
Mijnen of van e"ln door hem aan te .~ijzen 
amb'tenaar van het Staatstoezicht op de .?llijnen. 
Onze Minister kau van deze voordracht afwij-

. ken. Hij gaat niet tot de benoeming over. dan 
na de bestuurders van·de mijnen, we]ker ar.bei
clerscommissiea aan bet opmaken der "l'oordracht 

hebben medegewerkt, over deze voordracht_ te 
hebben gehoord. 

Art. 272c. Tot arbeiderscontroleurs zijn alleen, 
benoem baar N ederlanders, · die den leeftijd van 
dertig jaren lrnbben bereikt, niet bij rechter
lijke uitsµraak de ·beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben ve1:loren, en. ge
durende de laatste tien jaren in de rnijnen 
ondergronds, waarvan ten minste vier jaren in 
de Nederlandsche mijnen, als zelfstandig hou
wer zijn werkzaain geweest. Zij rrioeten kunnen 
lezen, sch rijven ·en rekenen. N och de arbeiders
controleur, noch zijne · huisgenooten mogen · 
herberg, winkel of andere nering houden. 

Art. 272d. De arbeiderscontroleurs hebben 
tot taak: 

A. · het , geregeld inspecteer"n der onder
grondsche werken met het oog op• de gezond
heid, de veiligheid en .den arbeid der arbeiders ;· 

B. het onderzoeken van ondergronds voor
gekomen ongevallen. · 

Bij de uitoefening van hun taak staan ziji_ 
onder· het toezieht van den Hoofdingenieur· 
der Mijnen, die hun bevelen kan geveH,. 

Art. 272e. De ai-beiderscontroleurs genieten 
eene bezoldiging uit" 's-Rijks kas, waarvan het. 
bedrag ·door Ons wordt vastgesteld. 

Art. 272/. Door Orizen Miriister v.ullen nadere· -
vciorschriften worden gegeven omti·ent de wijze· 
van bijeenroeping der arbeiderscommissies en 
het opmaken der voordracht voor de benoe
ming der arbeidersconlroleurs". 

Onze Minister van .Landbouw, Nij~•erheid? 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het 8taat.9blad zal worden 
geplaatst ·en.- waarvan afschrift zal worclen ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, deri 13den October l91G: 
WILHELMINA. 

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

(Uil_qey. 21 Oct. 1916.) 

14 October 1916. BESLl!-IT, houdende wijziging
van artikel 5 van bet Koninklijk besluit. 

van 15 J anuarij 1882 ·cstaatsblad n°. 14),. 
houdende voorschriften in verband met 
artikelen 6 en 10 der wet van 21 J unij 1881 · 
(Staalsblad n•. 70) tot inrigting eener dienst. 
ter verzending met de post van-pakketten, 
een gewigt van 5 Kilogram niet te boven 
gaande, laatsteli_jk gewijzigd bij -Koninklijk 

.besluit van 19 September 1900 (Slaalsblad' 
n°. 162).- S. 4 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

·op de voordra_cht van Onzen Minister· van 
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I 
. \yVaterstaat van U October .1916, no. 18, Af-

deeling _P.osterijen ·en Telegrafie ; 
· ~ Hebb~Ii goeclgevonclen en ·verstaan : 
te bepalen · hetgeen · volgt :: 

· ·j Art. 1. Het lste licl van. artikel 5 ·van het · 
Koninklijk besluit•van 15 Sanuarij 1882 (St,wts
~/ad n°. · 14), laatstelijk gewijzi_gd bij dat van 
~9 September 1900 (Staatsblgd ,n°.' 162) ·wordt 
gewijzigd en zal wordeu gelezeu als volgt : · 
I ,, Bij a·anbieding .moeteri de palrketter. zijn · 

,'~oorzien van ·een duidelijk adres en vergezeld 
·. ~aan .van de no~clige adreskaarten, waa'rvan 
,het model_ (!n de prijs worden J:>epaald door 
l~~zen Minister van Waterstaat; -~eze k~ar~~n 
;ZIJn ·aan alle .kantoren_ der posterrJen ver:J

1

,rrJg-
.tbaar." · . · · 

f Art. 2. Dit besluit treedt· in werking op. 
· :16 October.1916. · - · . · · · 

1916 

Vl\ll het Lunclstorm-Besluit, vooi· zoover cfit.door 
·Onzen Minister r van Oorlog wordt ··bepaald. 

Onze Minister· van Oorlog is· ·belast .- met 
tie uitvoering · van dit · besluit, dat in het. 
Staatsbliul 'zal worden geplaatst. · 

's-Gravenhage, den 16den October _1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo_q,c, Bosl!OOM. 
(Uitgeq. 17 Oct._ 1916.) 

16 Octobe1· 1916: ARREST van dell'Hoogen Raad. 

1
[ Onze voornoemde Mini;ter i~. belast met de 
uitvoering .van ·•dit besluit,' hetwelk in· het 
JStaatsblad. en iir de J,[edn·landsche .Sta~tscoura;_t · · 
,:zal. worden geplaatst. · · 

·i ,'s-G,r~venhage, den. 14den October 1916. 

'CJit de oride~havige dagvaarding. ter zake _ 
vah art .. 2 der J agtwet -blijkt niet slechts · ·. 
niet me~ voldoende_-duidelijkheid; of n;et 
,,het perc·eel heidegrond", waarlangs be
klaagde in jagende houding ging,. is be
doeld, de later genoAmde ,,grond van den 
Staat der N ederl,mde11", Joch evenmin, of 
hem ten laste worclt gjllegd, cl.at h~j' dien_ 
grond heeft 'bejaagd, doo,·dien hij met ·een • 
geladen geweer in jagende houding langs 

' dat perceel is gegaan, · clan w!)l terwijl hij 
~ulks. deed, zoodat de dagvaarding behoort 

i 

WILHELMI~A:. 

, De Minister van Waterstaa_t; C. _LELY. 

'(Uifgeg. 'i7 Oct. 1916,) 

f 16 Oc!ober 191K _ BESLUIT, tot nadere uitbrei-
l · dmg van· den landstorm, S. 4 76. -
f WIJ WILHELMINA, ENZ, 
i .Op de voordracht · vaii Onze_n 'Minister va·n 
'Oorlog van 'i4 October 1916. Kaliinet·, Litf. J141 ; 

f Gezien de wet van 31 Juli _1915 (Staats~ 
·1 blad n°. 345), g,ewijzigd bij de wet van 29.Jnli 
11916 (Staatsblad n°. · 361) ; · 
j Hebben go~clgevol_lden en verstaan :, 
, 1°. · Behoudens het bepaaliie onder 2~. be-

•· [:ho~ren van 1 November 1916 af ook tot iien 
j land storm· - voor zoover zij alsdan ni_et re.eds· 
j daartoe behooren-'- de personen;- _bedoeld · in 
I art. 1 der genoemde wet van 31 Juli 1915, 
rdie. zijn ge boren in 1888. . 
;. . 20. Degen en · der onder 1 °. bedoelde. per: 
! sonen, die v,ijwilligen dienst bij de zeemacllt, 
I bij het leger hier te lande, bij ·de- gouver-
1 nementsmarine in Nederlandsch-Indie of bifde 
I koloniale troepen hebben.vervuld en op 1 No-
1 vember HJ16 · niet zijn gevestigd binnen het 
i Rijk, -in het · Duitsche Rijk of in het Konink-. 
' · rijk Belgie, .komen ;erst tot den landstorm 
!· te behoofen ·op den dag, volgen.de_'op <lien, 
1 waarop· zij zich· aldaar mochten· vestigeir. 
/ _ 3°. Bij_ de inschrijving voor dell' landstorm 
i:van, de onder · 1°. en 2° .. bedoelde- personen 
· i kan ·worden afgewe)rnn van de bepalingen. 

I 

-l 

. te worden nietig verklaard. (Anders.Cone!. 
• Adv.-Gen.) 

. I (Sv. art. 143.; ,Jaehtwet ·art. 2.) 

-I Voo~zitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mr~.- S. Gratama, A. J. L. Nijpels, . 
Jhr. Rh. Feith ·en Dr. L. E._ Visser. 

•, L, T., 42 jaren, herbergier, geboren te Neder.
weert,. wonende te ·Som'eren,~ reqnfrant van 
cassatie tegt>n een vonnis van de Arr.-Reclit
bank te Rgermond van.2 Mei 1916, houdende 
beve;tigirig in hoogpr beroep van een vonnis· 
van den· K antonrechter· te Helmond van den 
.16 Maart.1916, waarbij na-verzet werd .bekrach
'tigd een bij vm:st!)k.gewezen vonnis van clieri 
Kantonrechter van den 9 ·December 1915, bij

. hetwelk de requirant wegens het bejagen van 
eBns anders grond zonder voorzien te zijn van 
een schriftelijk bewijs van \,ergunning van den 
eigonaar of I"echthebbende, . met toepassing 
van de artt. 2-en 40 der, ';Jagtwot, 2:1 en 91 Sr., . 
wa, veroordeeld .tot "eene geld boete van f 1 
en eene vervangen_de hechtenis van · een dag 
(gepleit ,door Mr: P. · R. Gruber te 's-Graven
hage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr.
Tak. 

Bij inleiaend~ dagvaarding werd. aan reqni_
rant ten faste gelegd : ,,dat hij, den 26 October 
1915,- des namiddags circa 4s/4 uur, te Someren, 
zich heeft bevonderi in het-jachtveld ter,piaatse 



1916 16 . 0 C T O B E R. 574 

genaamd ,,de HalftwaaJfsche brug", zonder 
Toorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van 
vergnnning van den eigenaar of rechthebbendf', 
met een geladen schietgeweer, en door toen 
aldaar met dat geweer in jagende bonding over 
een perceel hooiland van Jos. van Eijk langs 
een met schaar- en krenpelhout bezet perceel 
heidegroncl te gaan, bejaagd heeft grand van 
den Staa.t der Nederlanden althans van een 
antler dan van hem beklaagde". 

Bij vonnis van 9 December 1915, bekrachtigd 
op 16 Maart jl. en door de Arr.-Rechtbank te 
Roermond op 2 Mei 1916 bevestigd, verk!aarde 
de Kantonrechter te Helmond dit feit wettig 
en overtnigend bewezen, qualificeerde het als : 
,,het bejagen van eens anders grand zonder 
voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van 
verg11nnin1,, van den eigenaar of rechthebbende" 
en veroordeelde hem deswege, met toepassing 
van art,t. 23 Sr. en 2 en 40 der Jachtwet, in eene 
geldboete van f 1, snbsidiair een dag hechtenis. 

Ter ondersteuning van de tegen de beslissing 
der genoemde Rechtbank gerichte cassatie
voorziening is thans bij pleidooi een middel 
aangevoerd, luidende : ,,Schending of ver
keerdo toepassing der artt. l, 2, 15, 20 en 40 
der Jachtwet. en 143, 211, 216, 221, 223 en 
257 Sv., doordat de Rechtbank requirant heeft 
veroordeeld wegens het bejagen van eens anders 
grand zonder schriftelijk bewijs van vergunning 
van den eigenaar of reohthebbende, hoewel de 
dagvaarding: 1°. met zich zclf in tegenspraak 
en onduidelijk. is ; 2°. niet aanwijst, welk per
ceel zou zijn bejaagd, althans niet aanwijst 
wie eigenan,r of rechthebbende zou zijn van 
het in de telastelegging genoemde peroeel 
heigrond ; 3°. geen feiten inboudt waaruit 
van een onbevoegd bejagen zou kunnen 
blijken." , 

Ik kn,n de juistbeid dezer grief niet beamen. 
Hoewel de dagvaarding zonder twtifel nauw
keuriger had kunnen zijn, acht ik haar niet 
met zich zelf in tegenspraak en onduiJelijk. 
Kennelijk toch beeft de rechter haar a1s een 
geheel opgevat,· waarvan de deelen verbonden 
zijn door het woordje ,,en", en inclien men baar 
aldus lecst, waarmede de tekst niet in strijd is, 
dan verdwijnen de dn,artegen ingebrachte 
bezwaren. Immers vermeldt zij, clat een stuk 
met schaar- en kreupelbout bezet heidegrond 
van den Stn,at, althans van een ander clan 
requirant,, door dezen bejaagd is, terwijl dit 
hejagen zou blijken uit het g'eladen schietgeweer 
en bet dn,armede in jagende houding loopen 
@ver een aangrenzend perceel booiland van j 
zekeren van Eijk .. 

lHet het vonnis kan ik mij echter niet ver
eenigen. Indien men let op het bewijs; blijkt 
rlit geput uit de buitengerechtelijke erkentenis 
van requirant omtrent bet gemis a,i,n vergun
ning en uit een proces-verban,] houdende, dat 
beklaagde ,,met een geladen schietgeweer in 
jagende houding en vergezeld van een wild
zoekenden ·hond ging over een ·perceel hooiland 
van Jos. van Eijk te Someren, langs een met 
schaar- en kreupelhout begroeid perceel heide
grond, toebehoorende· aan den Stastt cler 
Nederlanden". Hoe hij echter a)clus clen 
grond van clen Staat zou hebben befiagd, 
blijft volmaakt in het duister, zoodat de uit
spraak te dien aanziel). niet voldoende met 
redenen is omkleed. - Dit wsiro ta voorkornen 
geweest door aan te geven, hor requirant bet 
geweer hield, welke zijne gedragingen waren, of 
door het vermelden van feiten, die aantoonen, 
dat hij bet inderdaad op bet land van den Staat 
en niet op dat van Jos. van Eijk gemunt had, 

Volledigheidshalve stip ik bovendien nog aan, 
dat de uitspraak niet de verbods- en straft. 
bepalingen inhoudt, die den ·onmicldellijken 
grondslag der veroordeeling uitmaken, daar 
verzuimd is de artt. 10 en 11 der Wet van 
15 April 1886 (S. 64) aan te halen. 

Wegens schending van de artt. 211 en 221, 
in art. 223 met nietigheid bedreigd, in verbnnd 
met de artt. 247, 256 en '257 Sv., conclucleer ik 
mitsdien tot vernietiging van het bevestigend 
vonnis der genoemde Rechtbank en verwijzing 
der zaak naar het Gerochtshof te 's-Hertogen
bosch, ten einde op het. besta.anr1e hooger 
beroep opnieuw te warden bereoht-en afgedaan. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raarlsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op het fniddel van cassatie, namens 
den requirant, voorgesteld bij pleidooi : (zie 
cone!. adv.-gen.); · 

0., dat bij de inlcidencie dagvan,ding aan den 
reqnirant is ten laste gelegd, dat hij d~n 
26 October 1915 des namiddags circa 4¾ uur 
te Someren zicb heeft, bevonden in het, jacht
veld, ter plaatse genaamd ,,de Halftwaalfsche 
brug", zonder voorzien te zijn vn,n ren schrifte
lijk bewijs van vergunning van den eigenn,ar of 
rechthebbende met een ge.Ja<len scbietg<lweer 
en door toen aldaar met dat geweer in jagende 
houding over een pPrceel hooiland van Jos. van 
Eijk langs een met schaar- en kreupelhont 
bezet perceel b.eidegrond te gaan beja.agcl heen 
grand van den Staat der Nederlanden, altba.ns 
van een _and er clan van hem, beklaag.-Je, -- welk 



·575 16 0 C TOBER: 1916 

jfeit bij het na ·verzet bekrachtigde vonnis des 
IJS:antonr!'~hters van den 9 December 1915 is 
_bewezen verklaard en gequalificeerd, met 
veroordeelin'g deswege van den requirant,. gelijk. 
hiervoren is vermeld ; 

0., dat het tegen deze beslissing gerichte 
:middol is gegrond ;· 
: 0. toch, dat uit, de dagvaarding niet slechts 
:niet met voldoend~ duidelijkheid blijkt, of met 
:,,het perceel heidegrond", waarlangs de requi
'rant in jagende houding ging,, is bedoeld de 
·later genoemle ,,grond van den Staat der 

.·Nederlanden" doch evenmin of hem ten: laste 
:wordt gelegd, dat hij ctien grond heeft bej;agd, 
,doordien- hij met een geladen geweer in jagende 
,liouding Jangs dat perceel is gegaan, dan wel 
tPrw~jl hij zulks deed ; · 

dat de Kantonrechter mitsdien, in stede van 
den requirant te · veroordeelen, de uitgebrachte 
dagvaarding, als niet bevBttende flene behoor
Jijke, opgav() van het ten Iaste gelegde feit, had 
•behooren nietig te verklaren en do Rochtbank, 
ld!.ior het na vorzot gewezen vonniA des Kanton
,rechters van 16 Maart 1916, waarbij het bij 
Yerstek gewezen vonnis van 9 December 1915 

:werd. bekrachtigd, te bevestigen, art. 247 in 
:Yerband met de artt. 256, 267 on 143 Sv. heeft 
:,ze,ohonden ; 
, Vernietigt het vonnis der Arr.~Rechtbank 
itt, Roermond den 2 Mei 1916 in deze zaak 
gewezen; 

Rechtdoende krachtens _art. 105 R. 0. : 
Vernietigt mede de vonnissen door den 

Kantonrechter te Helmond op den 9 December 
l!ll5 en 16 Me.art 1916 in deze zaak gewezen; 

' Verklaart de inleidende dagvaarding nietig. 
(Ned. Jur,) 

16 Octobei· 1916. ARREST van den H9ogen Raad. 
De onmiskenbare strekking :yan_ de 

artt. 1 en 2 de_r Wet van 20 Augustus 
1859, s· .. 93, is, dat alles wat op het loodsen 
op de binnenhavens- betrekking heeft, 
buiten de door de wet gegeven regelen 
valt en overgelaten is aan de gemeente
besturen, welke dien dienS:t voor zooveei' 
zij dat noodig achten en naar plaatselijke 
behoeften kunnen regelen. 

Noch uit den tekst·~an art. 2 al. 2, noch 
uit de geschiedenis van die wetsbepaling 
kan eenig verbod voor particulieren om 
in de binnenhavens te loodsen warden 
afgeleid, terwijl ook art. 1 al. 2 blijkens 
het zinsverband alleen betrekking heeft 
np het loodsen. in de in al. 1 genoemde 
wateren, en evenmin art. 11, blijkens het 

' slot betrekking heeft op het loodsen in de 
binnen havens. 

Nu noch deze wet noch de Rotterd_am- . 
sche verordening op de havenloodsdienst 
particulieren verbieden in de binnenhavens 
dier gemeente loodsdiens.ten te verrichten, 
iH de slotbepaling van art. 10 van het K." B. 
·van 23 Juni 1910, S. 167, van toepassing 
op hem, die zonder aanstelling zijn beroep 
maakt van bet brengen van zeeschepen 
uit de rivier in die havens, hetwelk 
is een onderdeel van het loodsen in die 
havens. 

(Wet op de Loodsclienst van 20 Augustus 1859, 
S. 93 i,i,rtt. 1 en 2; K. B. van 23 Juni 1910, S. 167 

' art. 10.) 

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

Raden: Mrs. S. Gratama, H. lVI: A. Savel berg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

A. V., 41 jaar, sleepboot~pitein, geboren 
te Brielle, wonende te Rotterdam, requirant 
van cassatie tege~ een· vonnis van de Arr. -Recht. 
bank te Rotterdam van den 18 April 1916, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd een vonnis 
van het Kantongerecht te Rotterdam ·dd·. 
26 November HH5, voorzoovel' het aan requi
rant ten las'te gelegde wettig en overt,uigend 
bewezen is verklaard, en, met vernietigin,g 
van dat vonnis voor het overige, requirant als 
schuldig aan het ,,op de Nieuwe Maas onder de 
gemeente Rotterdam als srhipper van eenig 
vaartuig dat vaartuig leggeh tegen een zee
schip; dat niet ter plaatse van lossing of be
stemming _. geankerd of aldaar vooruit en 
achteruit behoorlijk vastgemeerd ligt"; met 
toepassing der artt, 1, 10 en 43 van het K. B. 
van 23 Juni 1910 (S. 167), gewijzigd bij K. B. 
van 4 Januari 1913 (S. 2), 1 en 2 en 7 der Wet 
van 28 Februari 1891 (S. 67), de artt. 23 en 
91 Sr. veroordeeid tot f 1 boete en een dag· 
vervangende hechtenis (gepleit door Mr. J. 
Cciert te Rotterdam). 

Conclu,sie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Aan _requirant werd bij inleidende dagvaar
ding ten laste ge_legd : ,,dat hij, op 2 Augustus 
1915, des voormiddags omstreeks te, 11.40 Uie, 
alsschipper,;andesleepboot,, ,,Katendrecht" ·•, 
daarmede varende op de rivier de Nieuwe Maas _ 
onder de gerneente Rotterdam ter hoogte van 
Wilton's machinefabriek en scheepswerf, dat 
vaartuig ·heeft gelegd tegen het zeestoomschip' 
,, ,,Constance Catharina" ", hetwelk uit de 
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richting van zee kwam aanvaren en zich als
tocn terzelfder lioogte op die rivier bevond 

·hoewcl dat_ zeeschip nog niet ter plaatse van 
lossing · of bestemming geankerd of aldaar 
voor'uit en achteruit- behoorlijk vastgemeercl 
lag". 

Bij vonnis van 26 November 1915 verklaarde · 
de Kantonrechter ·te Rotterdam dit feit als
mede de schuld van de~ beklaagde daaraan 
rechtsgeldig- bewezen, doch ontsloeg hem te 
rlier zake van alle rechtsvervolgingr van oordeel . 
geen straf te mogen toepassen, omdat hier eene 
der omstandigheden aanwezig was, ver
meld in art. 10 van het IC B. van 23 Ju.ni 19l'O 
(S. 167), laatstelijk gewijzigd bij K. B. ·van 
4 ,Januari' 1913 (S. 2), luidende: ,,De verbods-

- bepalingen van dit nrtikel zijn niet van toepas
sing terr aanzien van die handelingen of gedra
gingen, welke vereischt worden ·voor het aan 
boord brengen en afhalen van den loods of van 
·andere person.eh, die krachtens wettelijk voor
;ichrift recht van toegang tot een zeeschip 
hebbcn." Waar nu werd aangetoond en door 
{len rechter aangenomen, dat zekere B. Kruize 
op het zeestoomschip ,,Constance Catharina" 
op de Nieuwe J\'Iaas als loods wilde overgaan, 
-verzekerde dat artikel den beklaagde strafl;eloos
heid, al was h.ij ook geen zeeloods en al behoorde 
hij niet tot den_gemeentelijken loodsdienst yan· 
Rotterdam, doch slechts een simpele loods in 
particuliere betrekking. 

De Arr.-Rechtbank a]claar bleek op 18 April 
jl. dit inzicht niet te cleelen. Zij meende, dat 
onder het begrip ,,loods" van evengenoemd 
artikel enkel mocht worden verstaan hij, die 
als zooclanig i& aangesteld of toegelaten van 
-overheidswege, terw\il zij mede besliste, dat het 
voorschrift vitn art. 2 der Wet van 20 Augustus 
1859 (S. 93), waarin bepaald wordt : ,,Plaatse

'lijke loodsdiensten in de birrnenhavens worden 
geregeld en beheerd door de gemeentebesturen", 
medebrengt, dat een loads :voor dusdanige 

· havens zijne bevoegdheid om. als zoodanig op 
- te treden ook slechts kan ontlee~en_ aan eene 

aanstelling,' althans aan eene toelating van wege 
.de plaatselijke overheid. 

Tegen laatstgenoemde uitspraak nu, die tot 
:eene yeroordeeiing leidcle, richt zich het oncler
werpelijk cassatieberoep, ter onderste1ming 
waarvan . bij pleidooi de beide navolgende · 
middelcn zijn aangevoerd : · 

I. ,,Schencling; althane yerkeerde toepassing, 
van art. 10 van bet K. B. van 23 Juni 1910 
-(S. 167), tot vaststelling van het bijzoncler reg\e
ment van politie voor de scheepvaart door de 
Koningsbaven en op de Nieuwe J\'Iaas, onder. 

de gemeentc Rotterdam, gelijk dat luic!t na 
de claarin bij K. B. van 4 ,Januari 1913-(S. 2), 
gebrachte wijzigingen; door · te beslissen, dat 
onder loads in dit _artikel alleen i; te vcrstaa,n, 
hij die als zoodanig is_ toegelaten of aangesteld 
van overheidswege." 

II. ,,Schending, of verkeercle. toepassing, 
van art. 2 der ·wet van. 20 Augustus 1859 
(S. 93), houdende bepalingen op den loodsdienst 
voor zeeschepen, door te beslissen•, dat uit dit 
artikel volgt, dat een loods voor de binnen- _ 
havens zijne bevoegdheid 0111 als zoodanig op 
te treden slechts kan ontleenen aan eene aan
stelling, althans aan eene toelati~g van wege 
het betrokken gemeentebestuur." 

-De materie der beide grieven vloeit zoo ineen, 
dat hunne gelijktijdige bespreking geraden is. 

Eertijds schijnt op het gebiecl van het loods
wezen vrijwel anarchie te hebben geheerscht. 

.Evenals alle andere was het gidsen van schepen 
een vrij beroep en zoo kon men er niet aan ont
komen; dat visschers en vletterlieden in ledigen 
tijd niets beters wisten te · doen clan als loods 
op te treden. Dat hiervan de scheepvaart 
schade ondervond, behoeft geen betoog en ·te 
verwonderen is het d us _niet, dat langzamerhand 
de behoefte werd gevoeld aan een goedgeordencl 
looclswezen, kon het zijn antler enkelvoudig 
bestuur. De voorloopers ·van _cfo eerst_e groote 
wettelijke regeling \\ aren enkele ordonnanties, 
die door hunne onvolledigheid en de· telkens 
opnieuw cipdnikencle klachten, aanleiding gaven 
tot het ondernemen eener algeliecle herziening, 
welke bij K. B. vaIJ. 5 Juli 1835 (S. 21) haar 
beslag kreeg. Daarbij werd echter alleen de zee

.loodsdienst geregeld, terw_ijl het binnenloods
wezen-stroomafwaarts aan de _stPdelijke bestu 
ren bleef o pgedragen -krachtens art. 1 al. 2 : 
,,De stedelijke regeringeri zijn belast met het 
bestuur derzelve in die binnenhavens, alwaar 
het dienstig geacht wordt loodsen te_.hebben." 

Na de invoering bleek oak dit reglement 
weinig te v0ldoen. In het Noorden bleven de 
particuliere loodsdiensten naast <lien van den 
Staat in stand, hetgeen mogelijk was door de 

· elastische omschrijving van art. 1 al. 1 en 
zoo was het foodswezen ecn .warboel, oak op 
firiantieel ge bied met betrekking tot de loocls
kassen, waarom in de Tm•edc Kamer op wette, 
lijke regeling wcrd aangedrongen. Er volgcle 
nu,de instelling eener Staatscommissie, die een 
on twerp maakte, clat grootendeels, overgenomen 
later als Wet van 20 April 1859 (S. 93),' in het 
Staatsbla,l verscheen (Verslag Staatscommissie 
Looclrwezen, Landsdrukkerij 1851). 

·Bij de· C'Dmmisaie zat de geclachte voor, die 
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in de wet is belichaamd, aan den Staat toe te 
bedeelen het geheele watergebied, uitgezontlerd 
tle binnenhavens. Ten aanzien der laatste zegt 
haar verslag (t. a. p. bL 20): ,,Geheel plaatselijke 
loodsdiensten, als : het verhalen van schepen 
binnen de havens, zoomede het uit die havens 
op stroom of t0r reede brengen van schepen, 
en omgekeerd, wanneer dit niet, volgens, de 
reglementaire bepalingeri, door de onder Rijks 
beheer staa_nd0 loodsen bij het binnenkomen 
of bij het vertrek der schepen, al zeilende of 
stoomende, zonder op de reede . te ankeren, 
wordt verrigt, zullen echter voortdurend door 

. de gemeentebesturen moeten geregeld worden." 
Beteekent dit nu, dat voor het vervolg 

particuliere loodsdiensten in de binnenhaven& 
uit den booze zouden zijn ? · _ 

.De Arr.-Rechtbank te Rotterdam beant
woordt die vraag bevestigend en zij grontlt zich 
daarbij op de terminilogie van art. 2 al. 2 der 
Wet van 20 Augustus 1859 (S. 93), bepalende : 
,,,Plaatselijke loodsdiensten in de binnenhavens 
wortlen geregeld en beheerd door de gemeente
besturen." ~ 

Ilk mag eene zoo verre strekking niet aan
vaarden. Wat baar ook kan rechtvaardigen, 
zeker niet de wordingsgeschiedenis van het 
lootlswezen. , Immers naast de stedelijke en de 
Rijksloodsdiensten bloeiden onder vigeur van 
het reglement van 1835, dat in de beide alinea's 
van art. 1 niet zuiver luid t, de particuliere, 
en ik lees in art. 2 dat de Rechtbank oproept, 
enkel den wensch ten aanzien der binnenhavena 
alles bij het oude te laten, in dien zin, dat de 

· gemeente, als sou'ver~ine op eigen territoir, 
regelende bevoegdheid wordt gegeven, voor 
zoover zij ingrijpen noodig acht. Scherp komt 
dit uit in de memorie van toelichting op art. 3 
van Ontwerp I (BijL Hand. 2• Kamer 1854/55, 
bL 201 vlg.) : ,,Geheel plaatselijke loodsdiensten· 
blijven aan het bestuur der gemeenten, uitge
zonderd die in marinehavens." 
•"Het spreekt van zelf, dat zij krachtens die 

bevoegdheid het :?echt heeft bijzondere loods
dienstim te weren en te _ verbieden, doch dan 
client hiervan uit.drukkelijk te blijken, zooals 
dit in art. 1 der Loodswet is gescllied door de 
zinsnetle : ,,Aan den Staat wordt voorbeho!!-den 
de ,iitsluitende bevoegdheid tot het doen loodsen 
van zeeschepen", ter bescherming van den 
Rijksloodsdienst. In dit verband herinner ik 
nog eens met nadruk aan de bepaling van art. 1 
van het reglement van 1835, waaronder, 
ondanks het ,,oppertoezigt en bet bestuur van 
het departement van marine over de zee- en 
binnen-loodsdiensten in de buitenhavens" en 
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ondanks ,,het bestuur derzelve van de stedelijke 
regeringen in die binnenhavens, alwaar bet 
tlienstig werd geacht loodsen tie hebben", het 
particnliere loodswezen bleef voortbestaan, 
tottlat de Staat het ten deele den kop indrukte 
door art. 1_ der l;oodswet, het aan de gemeente
besturen in art. 2 overlatend, of zij clit voor
beeld voor de binnenhavens al clan niet volgen 
wilden. 

Ik vind hiervoor ook- steun bij van Dale 
· (Ned. Woordenboek), die met ,,regelen" · 
synoniem verklaart: ,,inrichten, in orde brengen, 
besturen" en met beheeren : ,,atlministreeren, 
besturen", juist dezelfde gedachte dus als in 
het reglement van 1835 wordt aangetroffen, 
waaruit mede kan worden opgemaakt, dat die 
beide woorden den Loodsdienst in de binnen
havens nog niet tot overbeidstaak maken en 
zeer zeker ook particuliere bemoeiing veroor
loven, wanneer die niet verboden is. 

Eigenaardig_ is het, dat bij de verschillende 
gedaantewisselingen der ontwerpen op antler 
gebied, nimmer de aandacht is gevallen op deze 
materie, zoodat we te dien aanzien geheel aan 
ons zelf zijn overgelaten en aangewezeJl zijn op 
de geschiedenis en de etymologie (Bijl. Hand. 
2• Kamer 1854/55 bl. 191-203, 398---4.03, 
1855/56, bl. -374-3.90, 798-802, 1858/59, 
bl. 1019---1021, 1127-1130, Hand. 2•-Kamer 
1858/59, bl. 1157 vlg., idem l• Kamer bl. 
283 vlg.). Aan de hand daarvan nu wil het 
mij voorkomen, gelijk de wetgever -zelf erkent 
in art. l der Loodswet, dat een beroep vrij is, 
zoolang de uitoefening daarvan niet is ver
boden. 

Het ZOil kunnen zijn, dat gepoogd. werd uit 
art. 1~ dier wet de onbestaanbaarheid van 
particulier(! loodsdiensten in de binnenha vens · 
a£ te leiden. Dat artikel toch spreekt van 
,,een tot het loodsen niet gerechtigd persoon". 
Ik kan liierin echtier niets anders lezen, dan dat 
gedoeld wordt op hen, die hetzij door de Loods
wet, hetzij door de' gemeentebesturen tot het 
gidsen van schepen onbekwaam zijn verklaard, 
hetgeen zonder wetsduiding niet van particu
liere looclsdiensten op de binnenhavens kan 
worden gezegd en waarvan in de Rotterdam
ache verordening geen spoor is te vinden. 

Keer ik nu tot de beide middelen terug, dan 
vincl ik die in zoover gegroncl, clat de gegeven 
qualificatie van .,loods" in art. 10 van het 
toegepaste bijzonder scheepvaartreglement mij 
onaannemelijk voorkomt. Ik zoll daaronder 
willen verstaan in de eerstie plaats degenen, 
die de wet als zoodanig noemt en vervolgens 
hen, aan wie dit door de gemeentebesturen is 

37 



1916 : 16 0 C TOBER. 578 

opgedragen en overgelaten, da,ar de laatste de 
·schepen van stroom - zie verslag Staats
commissic - -naar de binnenhavens moeten 
geleiden en omgekeerd. 

Hieruit volgt tevens, dat de uitlegging van 
art. 2 der Wet van 20 Angnstus 1859 (S. 93)' 
te ·eng is. Zeer zeker. hebben, naar luid dier 
bepaling, de gemeentebesturen het recht 

. particulieren als loodsen voor de binnenhavens 
te weren, doch of ze dit willen doen; staat· te 
hunner vrije keuze, en indien dit het geval is, 
dient daarvan de verordening, evenals de 
Loodswet dit gedaan heeft, uitdrukkelijk te 
doen blijken. 

In hoeverre heeft nu de gemeente Rotterdam 
voorziening getroffen ? Zij geschiedde bij 
de verordeIJ.ing van 20 Mei 1890. Daarin wordt 
echter niet de uitsluitende bevoegdbeid van den 
stedelijken loodsdienst tot bet gidsen naar, . 
in en van de _binnenhavens vooropgesteld,
noch de gezagvoerder verplicht, zooals in 
art. 5 der Loodswet, zich van dien dienst te 
bedienen, doch eenvoudig en zonder meer een 
stedelijke dienst in het leven geroep°en en 
geregeld ten gerieve der scheepvaart; 

Bij dezen stand van zaken kan ik in dien tak 
van overheidsbemoeiing niets anders zien dan 
een gevaarlijken concurrent der particuliere 
loodsdiensten, die daarmede echter ·riiet den 
kop zijn ing~drukt en die. het beroep kunnen 
blijven ultoefenen, totdat het gemeente
bestuur, als souverein over de binnenhavens, 
hun daa,rtoe de b~voegdheid ontneemt en dcze 

· bij uitsluiting aan zich houdt. 
Een eenvoudig, doch sprekend voorbeeld 

enkel ter verduidelijking. Door d_e gemeente 
is een stedelijke reinigingsdienst ingesteld= bij 
verordening. Sluit zij nu ook in zicb, dat 
particulieren bij anderen niet geregeld keuken
afval .'~ogen weghalen ? Ik geloof, dat nie
mand deze consequentie zal aandi.{rven, tenzij 
de betrekkelijke verordening haar door een 
verbod zou rechtvaardigen. 

Ik concludeer mitsdien tot· ve_rnietiging 
van het beroepen vonnis ten aanzien der quali
:ficatie, der toegepaste artikelen en der straf 

. _ en voorts waar de Rechtbank in de achtste 
overweging beeft uitgcmaakt, dat de persoon; 
die naar het in de dagvaarding genoemde 
stoomschip ~erd overgebracht, ,,zonder eenige 
aanstelling van overheidswege werkzaam was 
als loods", tot be_vestiging- van 's Kantonrech
ters uitspraak. ml 

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

·Visser; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens
den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidencle : 
(zie concl. adv.-gen.); 
. Q., dat aan requirant bij inleidende dagvaar

<ling was ten laste gelegd, dat hij den 2 Augustus 
1915 des voormiddags ten ongeveer ll.40 m'e, 
als scbipper van de sleepboot ,,Katendrecht" 
daarmede varende op de rivier de Nieuwe Maas 
onder de gemeente Rotterdam, ter hoogte van 
Wilton's machinefabriek en scbeepswerf, dat 
vaartuig heeft gelegd tegen het zeestoomscbip 
,,Constance_ Cathorina", hetwelk uit de rich ting 
van de zee kwam aanvaren en zich _alstoen 
terzelfder boogte op.die rivier bevond, hoewel 
dat zeeschip nog niet ter plaatse van lossing 
of bestemming geankerd of aldaar vooruit en 
achteruit behoorlijk vastgemeercl lag ; , 

0., dat de Kantonrechter bij zijn door het 
bestreden vonnis in zooverre bevestigde vonnis 
<lit feit wettig en overtuigend bewezeri. heeft 
verklaard; 

1 

dat de Kantonrechter voorts requirant van 
alle rechtsvervolging heeft ontslagen op grond 

, dat het feit geschied is om zekeren B. K., 
loods in particulieren dienst, de gelegenheid 
te geven op genoemd zeeschip over te gaan ten 
einde aldaar loodsdienst te verrichten, zoodat 
krachtens de slotbepaling van art. 10 van het 
K. B. van 23 Juni 1910 (S. 167) tot. vaststelling 
van het reglement van politie voor de scheep
vaart door de Koningsbaven en op _de Nieuwe 
Maas onder de gemeente Rotterdam, zooals.dit 
is gewijzigd · bij K. B. van 4 Januari 1913, 
(S. 2), _de verboclsbepaling van het tweede lid 
sub 1°. van dat artikel niet op requirant van 
toepassing was ; 

dat de Rechtbank het- vonnis des Kanton
rechters, wat deze beslissing aangaat; beeft ver
nietigd met quali:ficatie en strafoplegging, gelijk 
aan het boofd van <lit arrest is vermeld, _en 
zulks onder meer op grond : 

dat K. als getuige heeft_ verklaard op 2 Au
gustus 1915 als loods in dienst van de :firma van 
0., door die firma belast te zijn met het van 
de rivier in de havens brengen van zeeschepen. 
doch noch van Rijkswege noch van gemeente
wege als loods te zijn aangesteld ; 

dat in deze omstandigheden met het oog op 
de even vermelde reglementsbepalingen client 
te worden onderzocht ·of het uitoefenen van 
genoemde ;werkzaamheden als'. vrij beroep is 
toegelaten - in welk geval ieder, die loods
diensten bewijst, ook als loods in den zin van 
dat, reglement moet gelden - cj.an wel die 
uitoefening afhankelijk is van eenige aanstel
ling of toelating van overheidswege, - in 
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weik geval hij; die zonder eenige bevoegdheid 
dat beroep uitoefent geen aanspraak kan maken 
op' de bescherming der in het laatste lid van 
art, 10 voornoemd vervatte uitzonderings
bepaling; 

\iat bij de Wet van 20 Augustus 1859 (S. 93) 
houdende · bepalingen op den loodsdienst van 
ze~schepen, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 

• 15 1 April 1886 (S. 64), de wetgever in het alge
m~en de regeling van het loodswezen voor 
ze~schepen aan zich heeft gehouden, behalve 
voor den loodsdienst in binnenhavens, waarvan 
hij, de regeling en het beheer aan de gemeente
besturen opdraagt en tot een tak van gemeentec 
dienst maakt, _waarnit volgt, dat een · loods 
voor dusdanige havens zijn bevoegdheid om 
als zoodanig op te treden ook slechts kan 
ontleenen aan eene aanstelling, althans aan 
eene toelating vanwege het betrokken gemeente-
bestuur; -

dat dns, ook al.verbiedt de geldende verorde
ning op den haveriloodsdienst te Rotterdam 
va~ 22 l\fei 1890 niet de nitoefening van den 
loodsdienst door anderen dan gemeente
ambtenaren, znlk verbod reeds uit de wet voort
.vloeit, zoodat K. niet als loods in· den zin van 
het• Reglement ~s te beschoi1wen en het beroep 
op de genoemde slotbepali:rig van art. 10 van 
het K. B. vrnchteloos is ; 

· 0. nµ betreffende de beide cassatiemiddelen : 
p.at ~et eerste miadel, zooals het is gestelcl, 

of zich zelf niet tot cassatie kan leiden, daar het, 
waar de daarin vermelde bes!issing blijkens 
he~ boven medegedeelde in het vonnis der 
Rechtbank niet voorkomt, feitelijken grond
slag mist, <loch dat blijkens de toelichting beicle 
middelen in onderling verband zich richten 
tegen de boven weergegeven beslissing der 
Rechtbank in haar geheel, waarin op grond 
der daarbij aan art .. 2 der Wet van 1859 (S. 93) 
gegeven nitlegging de slotbepaling van art._ 10 
van het K. B. van 23 Juni 1910 (S. 167), ge
wijzigd bif K. B. van 4 Jannari 1913 (S. 2) 
buiten toepassing is gelaten en de verbods
bepaling van art. 10, 2• lid sub 1°. van dat 
artikel en de strafbepaling van art. 43 · van· het 
K. B. zijn toegepast ; 

0. hieromtrent : 
;dat art. 1 cler Wet van 20 Augustus 1859 

(S. 93) de uitsluitende bevoegdheid tot het dcien 
loodsen van zeeschepen in en nit de' Neder
landsche zeegaten of zeehavens en langs de 
riy:ioren, stroomen, vaarwaters, en kanalen 
van het Rijk aan den Staat voorbehoudt, 
t;rwijl art. 2 al. 1 der regeling ,,dedoodsdienst" 
aan den Koning opdraagt ; 

dat art. 2 al. 2 ·echter bepaalt, dat plaatselijke 
loodsdiensten in de binnenhavens door de ge
meentebesturen worden geregeld en beheerd; 

dat de onmiskenbare strekking van cleze 
bepaling is, dat, terwijl de loodsdienst in de 
in art. 1 genoemde wateren een tak van Staats
zorg is, alles, wat op het ]oodsen· op de binnen
havens betrekking heeft, buiten de door de wet 
gegeven regelen valt en overgelaten is aan de 
ge_meentebestnren, welke dien dienst voor 
zooveel zij dat noodig achten en naar plaatse
lijke behoeften kunnen regelen ; 

dat nu noch nit den tekst van art. 2 al. 2, 
noch nit de geschiedenis van die wetsbepaling 
eenig verbod voor particnlieren om in de 
binnenhavons te loodsen kan worden afgeleid ; 

dat ook het voorschrift van art. 1 al. 2 der 
wet, volgens hetwelk de uitoefening ,,der 
loodsdienst" moet gesohieden door daartoe 
geexamineerde en beeedigde looclsen, blijkens 
het zinsverban<l alleen betrekking heeft op 
het looclsen in de in al. 1 genoemcle wateren, 
terwijl evenmin d~ strafbepaling van art. 11 
op heh als' loads han<lelen door een niet tot 
loodsen toegelatene, blijkens het slot van clat 
artikel, betrekking ·heeft op bet loodsen in de 
binnenhavens; . · 

clat waar dns noch de wet :iloch de Rotter: 
damschE; _verordening op den _havenloodsdienst 
particulieren · verbieden in de binnenhavens 
dier gemeente loodsdiensten te verrichten en 
waar feitelijk vaststaat dat K. zijn beroep 
maakte. van het brengen van zeeschepen -nit 
de rivier in die havens, hetwelk een onderdeel is_ 
van het loodsen in die havens, en te dien einde 
op de ,,Constance Oatharina" is overgegaan, 
de slotbepaling yan art. 10 van het K. B. 
voornoemd op requirant van t9epassing is, 
wa.arnit volgt, dat het door hem gepleeg<le 
feit ni!)t strafbaar is ; 

dat de Rechtbank, door reqnirant: desnie~
temin te veroordeelen,"de artt. 10 en 43 van 
dat K. B., zooals het thans luidt, heeft geschon
den, zoodat het· beroep is gegrond ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam den 18 April 1916 in deze zaak 
gewezen, <loch alleen voor zooverre daarbij 
is vernietigd het vonnis, door het Kanton
gerecht te Rotterdam den 26 November 1915 
in deze zaak gewezen en voor wat betreft de 
qualifioatie en de strafoplegging ; · 

En rechtdoen<le krachtens art. 105 R .. 0. : 
_ Bevestigt genoemd vonnis van het Kanton

gerecht te Rotterdam voor zooverre het was 
vernietigd. (Neel. J_nr.) 
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16 October 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
De woorden ,,l'abriek of werkplaats" i.n 

art. 4 § 1• der wet op de personeeie be
lasting omvatten niet alle lokalen, waarin 
eenig· bedrijf wordf uitgeoefend, maar-heb
ben een meer beperkte beteekenis en\vijzen 
meer bepaald op lokalmT, . waar handen
arbeid wordt verricht. 

be operatiekamer van een tandarts, 
.waarin deze de tandheelkunRt in haar ge
·heelen geoorloofden · ornvang nitoefent, 

. behoort niet tot de lokalen, itilsluilend 
tot werkplaats gebruikt, waarin volgens 
genoemd art. 4 haardsteden van de per
simeele belasting zijn vrijgesteld. 

(Wet Personeele Belasting van 16 April 1896, 
S.-72, art. 4.) 

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

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, H. M. A. 
Savelberg, Jhr. Rh. Feith en Dr. L: E. Visser. 

A: M. M., tandarts, oud 39 jaar, geboren te 
Nijmegen, wonende te 's-Gravenhage, requira.nt 
van cassatie tegen een vonnis · van de _Arr.
Rechtbank te '.s-Gravenhage van den 11 Mei 
1916, waarbij is bekrachtigJ, na daartegen 
gedaan verzet, een vonnis ,van dezelfd~ Recht
bank, den 10 Februari 1916 bij verstek te z_ijnen 
laste gewezen, bij welk vonnis de requirant is 
schuldig verklaar~ a'l.n ,,het volgens art. 41 
der Wet van 16 April 1895 (S. 72), gewijzigd. 
bij art. 2 der Wet van 14 Juli 1898 (S. 181) 
gehouden zijn'.le tot aangifte eene -·onjuiste 
opgave <loan", en, met t'.lepas3ing van de 
artt. 41 en 72 der eeratgemelde wet op !le· 
Peraoneale Belasting en van art. 23 (oud) .1°. 
Sr., is· veroodeeld tot geldboete van f 5, en 
vervangende hechteni9 van vijf <la.gen (gepleit 
door _Mr. E'.l. B3linfante te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Ad vocaat-Generaal Mr. 
- Tak. 

~ 

D;ior het onderwarp3lijk cas3<1tieberoap wordt 
aan Uw oorJeel de vra,,g. onderworp9n, of de 
op9ratiekarner van een tandarts moet worden 
baschouwd als eene ,,warkphatJl" in den· zin 
van art. 4e der Wet op de Per,3oneele ·B9lasting, 
wa<irvoor mitsiien vrijiom, ook naa.r den 
tweeden grondslag -(haar,1~t9den), worJt_u~ 
noten. 

Bij vonnis-van l_1 Mei jl., bekrachtigend eene 
bij ve-rst9k ge_wezen uit9praak van 10 Februari 
bevorens, bean~wqorJde de Arr.-R9chtbank al
hier haar ontkennend en requirant, die zicli door 
deze beslissing gegriefd acht, heeft daaitegen 
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bij pleidooi als. middel_µoen aanyoeren : ,,Scheu. 
ding of verkeerde toepassing der artt. 1, 2, 
4 sub e bedoeld zal zijn 4 sub e. en 41 der 
Wet op de Personeele Belasting van 16 April 
18Q6 (S .. 72), door _het lokaal, waar requirant 
uitsluitend de tandheelkunst als bedrijf uit
oefent, niet te beschouwen als e1me werkplaats, 
waarvoor g~en belasting naar den tweeden 
grondslag van voorrnelde wet verschuldigd is." 

Van het geven eene:t definitie van het begrip 
,,werkplaats" heeft de wetgever zich zorgvuldig 
onthouden, doch uit de geschiedenis mag worden 
afgeleid (van der Feeii, Pers. Bel. bl. 24), dat 
daarmede niet meer, maar ook niet minder is 
bedoeld dan in art. 5 § 2 i. der Wet van 29 Ma.art 
1833 (S. 4), ward gevonden in de omschrijving : 
,,gebouwen, of gedeelte. van gebouwen, erven 
en gronden, welker duurzame en regtstreeksche 
bestemming is : t'ot uitoefening van fabrijks-, 
trafijks-, ambachts- en bandwer:frsnijverheid". 
De cassatievraag vindt dus hare oplossing in 
het antwoord op deze andere : of de uitoefening 
der, tandheelkunst a.ls bedrijf een · ambacht 
of ·een handwerk is en of de tandarts een 
arnbachts- of handwerksman mag_ worden 
genoemd. 

Ik voor mij neig tot ontkenning. Bij een• 
ambacht of _handwerk immers is het verstand 
bijzaak err komt a.lies aan op geoefendheid ea 
routine, terwijl, bij een tandarts de wetensohap 
vooraan gaat en feitelijk ,het geheele beroep 
beheeracht. -Ziler duidelijk blijkt dit uit · 
art; 7 der Wet van 24 Juni 1876 (S. 117); 
h()twelk den tandmeester de bevoegdheid geeft 
zi~kten der tanden, der tandkassen en van het 
tandvleesch do'.lr het_ voorschr_ijven of aan
wenden van middelen op die dealen, te behan- · 
delen. D.) richtig~ uitoefening nu dier bevoegJ
heid eischt geen ambachts- of hal).dwerksman, 
<loch de toapassing van zuiver wetenschappe
lijke studies. · 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

D3 Hooge Rg.a.<l., enz. ; 

Gehootd het verslag van den Raadsheer 
Nijp9ls;. 

Gelet op het middel van cr,,ssatie, namens 
den raquirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
oonol. adv.-gen.); 

_ 0., dat bij het door de bestreden uitspraak 
bekra.chtigde vonnis ten la;ste van deU: requirant 
is bawazen verkla'!.r.:l; dat hij te 's-Gravenhage, 
omstreeks <loch niet v66r 22 Ma.art 1915, in 
een hem uitgereikt en door h0m onderteekend 
beschrijvingsbiljet voor de P?rsorieele belasting 
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belastingjaar 1915, heeft opgegeven in gebruik 
te:- hebben het perceel Javastraat n°. 104 te, 
's-Gravenhage en dat zich daarin bevonden 
twee haardsteden, terwijl daama en -tot op 
clen dag van na te melden bekeuring, hij geen 

· nadere aangif_te voor den grondslag haard
steden der personeele 'belasting, belastingjaar 
1915, te 's-Gravenhage ten kantore van den, 
b~trokken ontvanger heeft g~daan ; ' _ 

:dat voorts ·bij een proces-verbaal door twee
d~artol bevoegde ambtenaren op ·den bij den 
ari.nyang hunner bediening afg~legden eed 
op 6 December 1915 opgemaakt en op 8 'De
cember 1915 aan den requirant beteekend, en 
naar walk proces-verbaal uitdrukkelijk wordt 
verwezen, is geconstateerd geworden _ op 
25 November 1915 des n_amiddags te h~lf vier 
ure dat in voormeld door hem gebruikt perceel 
zich_ bevonden drie ha~rdsteden, zoodanig 
irtgericht, dat ze konden worden gebruikt zonder 
·dat eenig metsel- of pleisterwerk geheel of ge
deeltelijk ·behoefde te worden verwijdercl of 
beschadigd ; _ 

· dat die drie haardsteden reeds aanwezig 
waren toen de requirant voormelde aangifte 
deed, zoodat hij ;Jene onjuiste opgave heeft 
gedaan; · 
. dat vervolgens dit bewezen verklaarde is 

gequalificeerd e{i de requirant te dier zake 
is veroordeeld als hierboven is opgegeven ; 

O. omtrent het tegen deze beslissing gerichte 
middel van den requirant ; 
· ·dat blijkens het bestreden vonnis de requirant 

t~r terechtzitting der Rechtbank na verzet, 
tot zijne verdediging heeft aangevoerd - ,,dat 
l'lijne zoogenaamde operatiekamer in het onder
werpelijk perceel zoude zijn te beschouwen als 
zijne ·werkplaats en hij ~itsdien niet ve_rplicht 
ioude zijn geweest tot aangifte der zich aldaar 
bevindende haardstede(n)"; 
; doch de Recht bank <lie verdediging · onjuist 
heeft geacht en verworpen op grond,. dat zij 
hare wederlegging reeds vin\lt in de ,,desbetref
fe~de ov:erweging van het bij verstek tegen 
]leklaagde gewezen vonnis", welke overweging' 
in dit na verzet bekrachtigd vorinis. luidt als 
volgt: 
·, 0. toch, dat art. 4 c. (lees e.) der Wet op de 
Personeele Belasting, . sprekende van werk- · 
plaatsen, daarmede alleen op het oog heeft 
die plaatsen, waar eenig werk wordt verricht 
voor de re_chtstreeksche uitoefening van eenig 
handwerk en waar alzoo de handenarbeid op 
den voorgrond treedt, hetgeen ten opzichte van· 
het lokaal door den tandarts als operatiekamer 
gebe~igd niet het_ geval is"; 

·dat do requirant deze beslissing in strijd acht 
met gemeld art. 4 c. kennelijk bedoelimde 
art. 4 § 1 e.'der Wet op de Pers~neele Belastin.g, 
omdat niet is aangemerkt als eene werkplaats, 
waarvoor geene belasting voor den grondslag 
haardsteden versohuldigd is, het Iokaal, waarin 
hij uitsluitend de tandi:i.eelkunde als bedrijf 
uitoefent, welk lokaal, blijkens de toelichting 
van het middel bij pleidooi, is hetzelfde als· 
in de v:oormelde vonnissen der Reohtbank 
wordt genoemd de ,,operatiekamer" in het door 
den reqnirant bewoonde perceel, doch wel is 
te onclerscheiden van een ancler lokaal in de 
woning van den requirant, blijkens het voor
melde verstekvonnis in gebruik als werkrlaats, 
waar gebitteii worden gemaakt_ en hersteld, 
waarin eene vierde haardstede aanwezig was, 
die evenwel, als niet belastbaar voor de perso-

belasting, buiten rekening is gelaten, en 
waarop · dus de grief van den requirant geen 
betrekking heeft ; 

dat-evenwel de voormelde grief is ongegrond; 
dat immers de tekst van art. 4 § 1 e. der Wet 

op de Personeele belasting, voor zooveel thans 
van belang, de vrijstelling van belasting beperkt_ 
tot hetl gebruik van perceelen· of gedeelten vaµ 
perceelrn ,,uitsluitend tot fabriekof werkplaats", 
waarbij reeds de woorden ,,fabriek" en ,,werk
plaats';· in hunne gewone beteekenis niet om
vatten alle lokalen, waarin eenig _bedrijf wordt 
uitgeoefend,.maar hebben eene meer beperkte 
beteekenis en meer bepaald wijzen op lokalen 
waar handenarbeid wotdt verricht ; 

dat de juistheid dezer uitlegging wordt 
bevestigd door de geschiedenis van deze uit
zoncleringsbepaling,- waaruit blijkt, dat de 
woorden ,,fabriek of werkplaats" daarin ver-. 
vangen, echter met gelijke beteekenis, de meer 
uitgebreide opsomming van ,,fabrijken en 
trafijken en daarbij b_ehoorende magazijnen, 
werk- en bergplaatsen van en voor de ambachts
en handwerkslieden" die. voorkwam in art. 5 
§ 2 i.'f[der -Wet houdende fbelasting op het 
Personeel van -29 Maart 1833 (S. 4); 
e-Jdat, . waar nu een tail.darts, - volgens art. 7 
der Wet van 24 Juni 1-876 (S. 117), zooals clit 
artikel gewijzigd is bij de Wet van 28 April 1913 
(S. 167) ook bevoegd is tot de geneeskundige 
behandeling van ziekten van de tanden, van de 
tandkassen en het. tandvleesch voor zoover die 
afhankelijk •zijn van ziekten van de tanden, 
als~ede van de anomalie:b. van stand der tanden, 
hieruit volgt, dat de operatiekamer van den 
requirant, waarin deze de tandheelkunst · in 
haren geheelen geoorloofden omvang •uit
oefendo, claarom reeds niet behoort tot de in 
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gemeld art. 4 § -I e. bedoelde lokalen uitsluitend 
tot werkplaats gebruikt, waarin haardsteden 
van de personeele belasting zijn vrijgestekl ; 

dat derhalve de Rechtbank door het beroep 
van den requirant op deze uitzondPringsbepa
ling te verwerpen, noch deze, noch eenige 
andere der in het middel aangehaalde wets
bepalingen heeft gesohonden, zoodat het 
middel van cassatie is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jnr.) 

17 Octobe,· 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van radijs-, -sla-, komlcommer-, 
augurken-, cicho1·ei- en andijviezaad: S. 477. 

WIJ WILHELl\HN A, ENZ, 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig -is, den uitvoer van radijs-, sla-, 
komkommer·, augurken·, cichorei- en andijvie
zaad t'3 verbiede~ ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
V(lrheid en Handel van 9 October _ Ull6, Ka-

- binef. Litt. yus ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 10 

October 1916, n°. 38) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 16 October 1916, Kabi
net, Litt. w1u; 

Hebben - goedgevonden en verstaan _te be-
palen: -

Eenig Artikel. 
De nitvoer van radijs-, sla-, komkommer-, 

augurken-, cichorei- en andijviezaad 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 verleene_n. 

Onze Ministers van Oorlog, van J<'inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en-Handei zijn, 
ieder voor zooveel- hem betreft, belast ml't de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

-zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l 7den October 1916. 

WlLHI£LMINA. 

De Minister van Oo,·log, BOSBOOM, 

De Minister van Financilin, · ANT. VAN GrJN. 

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

(Uifgeg, 18 Oct. 1916.) 

18 October 19H\. Ki:JNINKLI~K lllJ:SLUIT. 

Waar gebleken is dat·de gemeente Woer
den heeft medegewerkt tot de komst van 

-een _ armlastige in Utrecht, daar deze hem 
van een plaatsbewijs heeft voorzien en 
door den veldwachter naar den trein heeft 
doen geleiden, terwijl moest worden aan
genomen, dat hij bij zijn komst te Utrecht 
zich- zou bevinden in een toestand, die 
ondersteuning noodzakelijk zou maken 
zooals dan ook is gebleken, zijn er termen · 
om onder deze omstandigheden de ver
pleging van den armlastige in het zieken
huis te Utrecht ten laste van Woerden te 
brengen. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de kosten v11.n 

verpleging van den armlastige P. Dubbelt; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 September 1916, n°. 247; 

oi,· de voordrarht van ·onzen Minister van 
'Staat, Minister van Binnenlandsche Za-ken 
van 10 October 1916, n°. 12771, Afcl. V. en A. ; 

0., dat tusschen de gemeentebesturen van 
Utrecht en Woerden een geschil is ontstaau 
aangaande de kosten van verpleging van Pieter 
Dnbbelt, die den 3 Maart 1916 in het Algemeen 
Ziekenhuis te Utrecht ter verpleging _ werd 
cipgenomen ; · 

dat Gedeputeerd·e Staten van Utrecht, aan
gezien de betrokken gemeenten in meer da:o. 
een provincie zijn• gelegen, deze aangelegenheid, 
ingezolge art. 49, 1 • lid, der Armen wet te Onzer 
kennis hebben gebracht; 

dat uit de tusschen de oolleges van B. en W. 
der betrokken gemeenten te dezer zake gevoerde 
briefwisseling blijkt dat Burgemeester ~n Wet
houdcrs van Utrecht aanvoeren dat ·den 
3 Maart 1916 in het Algemeen -Ziekenhuis 
te Utrecht ter verpleging moest worden opge
nomen Pieter Dubbelt, geb. te Dordrecht 
5 Januari 1-853, die zich voor opneming in een 
ziekeninrichting bij de politie had aangemeld ; 
dat hij, naar b_ij mededeelde ongeveer een jaar 
in het logement van de Weduwe P. Haderkamp 
te Woerden ·verblijf'ha:d gehouden en hij aldaar 
geruimen tijd onder behandeling was geweest 
van den arts Slagter te Woerderi; dat hij den 
3 Maart jL op last van den· Burgemeester van 
Woerden naar Utrecht was verwezen en daar.toe 
door dc zorg van den ~eldwachter l)let den trein 
naar Utrecht was vertrokken, nadat _ van te 
voren voor hem een plaatsbewijs was genomen, 
doch uit een van wege d_e recherche ·te Utrecht 
nader ingesteld onderzoek is gebleken dat 
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Dubbe~t ~edert ongeveer 10 jaar ingezetene is 
d~r gemeente Woerden, den laatsten t~jd op 
kosten dier gemeente geneeskundig werd onder
steund en door bemiddeling van _het gemeente
bestuur ter verdere verpleging naar Utrecht 
is' overgebracht : 

: clat Burgemeester en Wethouders van .Woer
chm opmerken dat op 3 Maart 1916 Pieter 
D,ubbelt ter gemeentehuize aldaar den bode
cdncierge, die steeds belast is met de bedeelip.g 
van passanten, verzocht hem reisgeld te ver
strekli:en naar Utrecht, wijl hij zich daa,rheen 
wenschte te begeven omdat h:ij met venten den 
k9st niet kon verdienen ; dat door Dubbelt 
niet over ziekte wercl gesproken en dat ten 
a~nzien van het verzoek oµi. reisgeld de gebrui
kelijke weg is gevolgd nl. dat een politieagent 
werd belast aan 't station een kaartje te koopen:, 
wat aan Dabbelt is overhandigd ; dat deze 
maatregel in Woerden steeds wordt toegepast 
01hdat het vroeger meermaJen is gebleken dat 
verstrekt reisgeld niet voor het bestemde doel 
werd gebruikt doch in drank werd omgezet; 
dat mitsdien bubbelt niet op last van ,den 
Ri1rgemeester noch op dien van een ambtenaar 
naar- Utrecht is vertrokken, doch dat ·h:ij zelf 
den-wen_sch heeft te kennen gegeven daarheen te 
gaan ; dat van zijne ziekte te Woerden niets 
is gebleken en hij ook niet door de zorg van een 
veldwachter met 't oog op z:ijn ziekelijken toe
stand naar Utrecht is vertrokken ; 

0., dat P. Du bbelt die reeds _tijdens zijn ver
blijf in de gemeente Woerden. · onder genees
kundige behandeling was, den 3 Maart_ 1916 
11aar Utrncht is vertrokken ; 

~lat tot zijn komst te Utrecht het gemeente
be_stuur van Woerden heeft medegewerkt, daar 
dit hem van een plaatsbewijs heeft voorzien 
en door den veldwachter naar den trein heeft 

, doeh geleiden, terwijl moest worden aangeno
m~n dat h:ij b:ij zijn komst te Utrecht zich zou 
bevinden in een toestand die ondersteuning 
noodzakelijk zou makE>n, ~ooals dan ook in 
la~tstgenoemde gemeente is gebleken ; 

dater onder deze omstandighe<len termen zijn 
om de verplegingskosten van den armlastige 
.P. Dabbelt ten laste van de gemeente Woerden 
te 1 biengcn: 

~zien de Armenwet ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen dat de kosten _van verpleging 

van den armlastige P. Dubbelt in het Algemeen 
Ziekenhuis te Utrecht komen .ten laste van de 
gemeertte w·oerden. 

Onze "lliinister var,. _ Binnenlandsche _ Zaken 
is belast, enz. ( A. B.) 

18 October 1916. .Mrssrvx van den Minister. 
·van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der . Koningin, betreffende maat-
regel tegen brandgevaar. · 

Het komt herhaaldelijk voor, dat bij_ werk
zaamheden aan gebouwen brand ontstaat ten
gevolge van onvoorzichtigheid der daarmede 
belaste werklieden. 

In bet bijzonder is <lit het geval bij lood
gieterswerk en hij het afbranden van oude 
ve rflagen door schilders. 

Dit hrandgevaar, dat ten aanzien van alle 
gebouwen zooveel mogelijk behoort te wor_§en 
voorkomen eh dat met zeer bijzondere zorg 
client vermeden te worden bij werkzaamheden 
aan gebouwen, die om -hun oudheid of archi
tectonisch . belang, een groote waarde voor de, 
gemeenschap bezitten, kan tot een minimum 
worden teruggebracht, indien de werkzaam
heden met de noodige voorzorgen geschieden. 

Met het oog · hierop is dezerzijds reeds vroe
ger de wenschelijkheid uitgesproker:, dat van 
gemeentewege maatregelen tot voo~koming van 
dit gevaar warden genomen. 

Tot dusver werden echter slechts in enkele 
grootere gemeenten verordeningen te dezer 
zake in het leven geroepen. 

Ik heb daarom de eer U H.E.G. te verzoeken 
nogmaals·de aandacht van de gemeentebesturen 
in Uw gewest te- vestigen op het nut vai"i de 
vaststelling van hepalingen tot. hestrijding van 
brandgevaar, op deovertreding waarvan straffen 
gesteld kunnen worden. 

Ten einde de vaststelling van de noodige 
b·epalingen te vergemakkelijken, voeg ik hierbij 
twee ontwerp-verordeningen die als model zou· 
den lmnnen dienen. -

Het eene ontwerp (Bijlag~ I) strekt zich nit 
over alle gehonwen, het andere (Bijlage II) 
bepaalt zich uitsluitend tot die gebouwen, die 
oudheidkundige waarde bezitten en hunne 
onmiddelli}ke belendingen en tot gehouwen, die 
hoewel zij zelf geen monumenten zijn,. _toch 
wegens de daarin aanwezige voorwerpen en 
bescheiden eene bijzondere hescherming ver• 
dienen, in het bijzonder raadhtiizen, hypo
tbeekkantoren archieven en musea. (1) 

(1) De ·bij deze missive gevo"egde ontwerp-ver
ordeningen zijn bij sc.hrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 25 November 
1916 vervangen door de hierna volgende ver-
ordeningen : . · 

Verord,ning houdende voo1·scl..-iften tot 
. vom·koniing van brand. 

Art. ·1. Het is verboden ten behoeve van 
werkzaamheden aan gebouwen : 
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De Rij\rncommissie tot het- opmaken .en , Geschiedenis en Kunst (Statenlaan 82 te 's-Gra
uitgevep. van ~ene inventa:ris en een-beschrij- I venhage) heeft zich bereid verklaard kosteloos 
ving ·van de Nederlandsc~e Monumenten van i van· ad vies te dienen om te bepalen welke ge-

' hoogste f ~5 of hechtenis van ten hoogste 6 
· a. een open of gesloten vuur aanwezig te , dagen. 
hebben elders· dan in de open lucht, op den , , 
beganen grond buiten het gebo~"".; . I 'Verordeninq houdende voorschriften tot 

b. -met lam pen gevuld met sp1r1tus,; benzme - voorkoming van brand in gebouwen van 
of andere vluchtige olien, of met eemge open , oudheidkundig belang. 
vlam op torens, daken, platten, goten of za- Art. 1. Onverminderd de reeds bestaande 
lingen soldeerwerk te verrichten, de verflaag voorschriften tot voorkoming van brand voor 
af te branden, of dergel~ike lampen- aldaar alle gebouwen in de gemeente, gelden de vol
aanwezig te hebben ; gende voorschriften voor de in art. 6 dezer 

c. de voor de werkzaamheden- vereischte verordening aangewezen gebouwen en hunne 
vuurpotten of smeltinrichtingen anders dab onmiddellijke _ belendingen. 
op den beganen grond buit~n het g~??.uw te 2. Het is verboden ten behoevc van 
gebruiken en anders dan rn h_et bIJZ!Jn van werkzaamheden aan gebouwen : 
een deskundig vakman. -a. een open of gesloten vuur aanwezig te-

De soldeerbouten moeten op den beganen hebben elders dan in de open lucht, _op den 
grond buiten het gebouw verwarmd en in beganen grond buiten het gebouw ; 
dubbel · asbest-verpakking buiten het gebouw b. met Iampen, gevuld met spiritus, benzine 
naar boven gebracht of geheschen wordel!· De of andere vluchtige olien, of met eenige open 
gesmolten asphalt· of andere heetvloe1baar vlam · op torens, daken, platten, goten of za
gemaakte ~akbekleedings_stoffen moeten in ge- lingen soldeerwerk te verrichten, de v_erflaag 
sloten ijzeren potten buiten het gebouw naar af te .. branden of· dergel_ijke lam pen aldaa!' 
boven gebracht worden. aanwezig te hebben ; · 

. 2. Indien de in de artt. 1 en 2. om- c. de• voor de werkzaamheden vereisch_te 
schreven werkwijze niet uitvoerbaar is, wegens vuurpott<in of smeltinrichtingen anders dan · 
de hoogte of· den toestand van de gebouwen, op den beganen grond bui~en. het g_~b-~uw te 
zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd gebruiken en anders dan rn het b1Jz1Jn van 
ontheffing te verleenen van het verbod om een desknndig .vakman. 
den vuurpot boven te gebruiken, mits __ met De solteerbouten moeten op den- began~n 
inachtneming der door he.n voor te schriJven grond bniten het gebouw verwarmd en m 
veiligheidsmaatregelen en op voorwaarde dat: dubbele asbestverpa~king· buiten het gebouw 

a. de werkzaamheden geschieden onder voort- naar boven gebracht of geheschen worden. 
durend toezicht van den opzichter van het De gesmoiten. asphalt- of andere heetvloeibaa!' 
gebouw, of, bij gebreke va:1 dezen, van een gemaakte dakbekleedingsstoffen moeten in 
daartoe aangewezen deskund1ge ; gesloten ijzeren potten bniten het gebonw 

b. geen soldeerwerkzaamheden_ geschieden naar b.oven gebracht worden. 
bij harden wind; · . - 3. Indien de in de artt. 2 en 3 om-

· c, nabij de pl:iatsen waar de bouten ver- schrcven werkwijze niet uitvoerbaar is wegens 
warmd worderi; twee met w~ter gevulde .. em- ' de Jioogte of den toestand van de gebouwen, 
mers elk van minstens 10 L. mhoud, en trJdens zijn' Burgemeester en W ethouders ·bevoegcl 
de i;_itvoering van mastikwerk steeds eene ontheffing te verleenen van het verbod om 
hoeveelheid van tenminste 50 L. zand en een- den vuurpot boven te gebruiken, mits .. met. 
zandschop aanwezig zijn : . inachtneming der door hen voor te schr1Jven 

d. de vuurpot geplaatst worde m een van veiligheidsmaatregelen en op voorwaarde dat, 
onderen goed gesloten metalen bak. · , a. de werkzaamheden geschieden onder voort-

3 V66r het begin der werkzaamheden i durend toezicht van den ·opzichter van het 
. in · art. 3 genoemd rnoet aan het hoofd der ! gebouw, of, bij gebreke van dezen, van een 

politie .(1) kennis gegeven worden v:an het ,_ daartoe aangewezen bonwkundige; · 
.tijdstip, waarop de werkzaarnheden rederen b. geen soldeer-werkzaamheden geschieden 
dag zullen aanvangen, en met de werkzaam- bij harden wind ; . 
heden· mag niet worde~ begonnen alvorens . c. nabij de plaats, waar de bouten verwarmd 
diens schriftelijke verklarmg kan worden over- worden, twee met water gevulde emmers, 
gelegd dat deze kennisgeving is geschied . .A.an elk van minstens··10 L. inhoud, en tijdens de 
het hoofd der politi~ of door dezen aal!. te : uitvoering van mastikwerk steeds eene hoeveel
wijzen vertegenwoord1ger moet te allen tIJde '! heid van tenminste 5o·L. zand en een zand-
toegang verschaft worden tot het werk. . · schop aanwezig zijn ; . . 

4 Overtreding van een der bepalmge_n d. de vuurpot geplaatst worde 1n een van 
in de artt. 1-3 alsmede niet naleving van onderen goed gesloten metalen bak. 
krachtens art, 2 door Burgemeester en Wet- 4.· V66r het begin der werkzaamheden 
houders voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in art. 4 genoemd _moet aan het hoof<l der 

-wordt gestraft met e~n geldboete van ten politie · (1) kennis gegeven worden van het 

(1) In· gemeenten, alwaar e3ne. beroepsbrand, 
weer bestaat, kan het hoofd van de brandweer 
genoemd worden in plaats van. _het hoofd der 
politie. · 

(1) In gemeenten, aiwaa'r eene beroepsbrand
weer bestaat, kan het hoofd van de brandweer 
genoemd worden in plaats van het. hoofd deL'. 
politie. · 
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bo_uwen in_ ;Ike g~meente ,be]looreii tot de 
i;ri:ohumenten, die voor toepassing dezer ver
ordening in aanmerking komen. . 
' Het zal · mij aangenaam zijn, telkens wan!).eer 

.in Uw gewest eene gemeentelijke verordening 
te dezer' zake tot stand mocbt komen, daarvan 
door Uwe tusscbenkomst. een afschrift te ont-.. 
yangen. 

1
· Van de, reeds bestaande verordenjngen ont· 
\rang ik ook gaarne ·een afschrift.' · 

cw. V. d. B. A.) 

19 Octobe,· 1916. BESLUIT, houdertde verbod van 
uitvoer _van aloxite, · alunduin,. aniaril, car
borwiduin, corimduni e_n alle.gelijksoortige 
slijpmiddelen _in elken vorm: S. 478. • 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

· Overwegende, dat bet in het belang van den 
8taat noodig is, den uitvoer van aloxite, alun
:dum, amaril, carborundum, corunqum en alle 
gelijksoortige slijpmiddelen in elken vorm, te 
verbieden ;_ · · · 

Gezien d!l wet van 3 Augustus 19M (Slaats-
blad n°. 344); · 

Op de v9ordracbt van Onze Minister-a van 
Oorlog, van Financien eh van Landbouw, 
:Nijverheid en Handel van 16 Octob.er 1916, 
Kabinet, Litt.· :X:141 ; · 

; Den Raad van ,State gehoord (advies van 
:17 ·October, 1916, n°. 32); 

Gezien het nader _rapport van Onze voor
inoe~de Ministers ·van 18 .October 1916, Ka-
. biriet, Litt. B143 ; _ 

Hebben goedgevond!ln en verstaan te bepalen: 
Eenig Artikel. ' 

De uitvoer van aloxite, alundum, amaril, 
1carborundum, corundum en alle gelijksoortige • 
: s!ijpmiddelen. in elken vorm, is ·verboden van 
· den dag der afk'ondiging van dit Besluit, 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
1 op te heffen JJf in bijzondere gevallen daarvan 
· ontheffing te doen verleenen. 

Onze Minis_terll van Oorlog, van Fin3:ncie11 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van 'dit Besluit,. dat in het Slaals
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den October 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOl\I. 
· De lYlinisler van: Financien, ·ANT. V.A:N GrJN. 

De_ Min: -van._ Landbouw, Nijverheid en Bandel, 
POSTHUMA. 

(Uit,qe,g: · 20 Oct. 1916.) • 

19 October 1916. MISSIVE van den Minister 
· van Financien aan de Gedeputeerde Staten 
der Prov:iricien; be}reffende jaarlijksche . 
verant~oording ·. van . pensioensbijdragen 

· van buig_erlijke ambtenaren. · 
Bij de verantwoordingeri in 1915 der bijdragen 

_voor eigen pensioen en ten behoeve van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor Burgerlijke 
Ambtenaren over het daaraan voorafgaande= 
jaar was toenmaals, door meerdere provinci!J,le
en gemeentebesturen geen rekening gebouden 
met art. 18 van het Koninklijk bes!uit van 
17 Maart 1914 (Staatsblad n°. 150),' in verband 
met art. 27 van dat 1:iesluit bij welk laats~e 
artikel het bij besluit van 21 Februari 1906 
(Staatsblad n°. 38), bepaalde, voor zooveel het. 
· onderwijzend personeel bij het · Hooger- en 
Middelbaar · onderwijs betreft, vervallen· is 
verklaard . 

In die onregelmatigheid. werd toenmaals
berust in bet _vertrouwen, dat zij zich niet zoude 
herhalen. 

Nu echter ook bij de in den loop van dit jaar 
ingezonden verantwoordingen _over het jaar 
1915 nog steeds door onderscheidene gemeente
besturen de verantwoording 9-er bijdragen voor 
eig.en pensioen niet rechtstreeks aan het Depar- ' 
tement van Financien iEl ingezonden, doch 
wederom · aan · Gedeputeerde Staten. en het 

• tijdstip. waarop de werkzaambeden iederen dag bovendien herhaa]delijk is vo_orgekomen, dat 
· zullen aanvangPn, en met de werkzaamheden -
' mag niet begonnen worden alvorens diens de stortingen vocir eigen pensioen· en diEJ ten 
: scbrJftelijke verklaring kan worden oveflegd behoeve · van bet Weduwen- e11 Weezenfond.s 
:· dat deze kennisgevirig is geschiedt. Aan het' niet afzonderlijk zijn gedaan, · heb ik: -de eer 
' hoofd der politie of den door dezen aan te 
: wijzen vertegenwo0 rdiger moet te alien tijde heeren Uedeputeerde Staten te verzoeken de 

. ; toegang verschaft worden tot het werk. betrokken gemeentebesturen - voor zo9veel 
5.'· ·neze verordening: is van to_epassing op dit in hunne prov'incie.noodig niocht blijken ·_ 

· de navolgende gebouwen en hunne onmidde- ~p het vorenstaande te wijzen, opdat in het 
:·lijke belendingen.. . - . 

6. Overtreding van een der- bepalingen in vervolg, voor zooveel bovenbedoeld personee]._ 
',de artt. 2/4 alsmede niet naleving van krach- aangaat, de verantwoordingen betreffende eigen 
, tens art. 3 do. or B!-1:gel';eester en Wethouders· I pensioen en die betreffende het ·weduwen- en 

voorgeschreven v011Ighe1dsmaatregelen, w◊rdt . . .. · 
. gestraft met e_ene geldboete van ten ho\>gste Weezenfonds van_ elkander gesche1d~n bhJven 
: f 25 of hechtems van ten hoogste 6 dagen. ook watc de stortmgen betreft. . . . · 

-✓- -. 
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Gelijktijclig zou - 'in afwachting van latere 
-definitieve regeling - aan de onderscheiden.e 
-betrokken gemeentebesturen kunnen worden 
medegedeeld dat, nu de verantwoordingen 
,gesplitst zijn, volstaan kan worden met het 
•inzenden van een exemplaar (dus niet meer 
:in duplo) van de staten cler gernde bijclragen, 
hetgeen mede geldt ten opzichte van de verant
-woording cler .bijdragen voor wecluwen- en 
·weezenpensioen, door Gedeputeercle Staten-
'.in t'e zenden. (W. v. cl. B. A.) 

20 October 1916. Mrssrn; van den Minister 
van :BinnenlandschA Zaken aan de Oom
missarissen der Koningin, betreffende be
wijzen van Nederlanderscbap. 

De Minister van Justitie deelt mij mede, 
-dat bij bet onderzoek van stnkken betreffende 
,kostelooze naturalisatie van oud-Nederlanders 
veelvuldig bleek van fouten ter: aanzien van 
·voornamen en geslacbtsnamen van Nederlan
ders in buitenlandsche akten van den bur
.gerlijken stand. 

Ten einde in bet belang van de identiteit 
-deze misstanden voor zooveel do(lnlijk te voor- . 
·komen, heb ik de eer op verzoek van· genoem
den Minister U H.E.G. nit te noodigen we! te 
willen bevorderen, dat af te geven bewijzen van 
N ederlanderschap inzake spelling van voor, en 
geslachtsnamen letterlijk overeens.temmen met 
-de desbetreffende akten van den bnrgerlijken 
-stand. 

lk merk bierbij nog op, dat zeer duidelijk 
-schrijven van de ·letters, waaruit naam en 
voornamen samengesteld zijn, aan juiste invul
ling in de buitenlanclscbe acteri ten goecle zal 
·komen. (W. v. d. B. A.) 

·21 Octobe,· 1916. BESLUIT, tot wijziging van 
het Reglement voor den Hoofdcursus en 
van de daarblj beboorende Tabel. S. 479. · 

WrJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de, voordracht van Onze Ministers van 
{:)orlog en van Kolonien vun 1 ~eptember 
1916, Ude Afd., n°. 33 en van 4 September 
1916, .A.fdeeling C 1 , n°. 19 ; 

Den Raad van State gehoord- (advies van 
-den 26sten September 1916, n°. 89); 

Gezien bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 9 October 1916, Ilde Afd., n°. 75 
-en van 18 October 1916, Afdeeling-C1, no. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
·-palen : 

Artikel Een. 
1°. Art. 39 van het Reglement voor den 

Hoofdcm'sus vastgesteld bij Koninklijk Besluit ,I 

van 7 Februari 1910 (Sta'atsblad no: 45), zooals 
dat laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk Be
sluit van 21 September 1912 (8taatsblad n°._302) 
wordt gelezen : 
' ,,Bij Koninklijk Besluit worclt de bovenklee
,,ding vastgesteld van het aan den Hoofdcursus 
.,verbonden of daarbij gecletacheerde militaire 
;,personeel. · 

,,Te rekenen van en met den <lag van aan: 
.,komst bij den Hoofdcursns worden de kleeding 
,,en uitrusting der leerlingen - naar regelen, 
,, vast te stellen in het bij Art. 38 van dit Re
,,glement bedoelde voorschrift betreffende den 
,,Inwendigeri Dienst - voor _}lijksrekening_ 
,,verstrekt, vernieuwd en onderbouden. 

,,Bij de benoeming tot officier of bii het op 
,,eene andere wijze verlaten van den Hoofd
,,cursus worden de op dat oogenblik bij den 
,,leerling in gebruik zijnde kleeding en uitrus
,, tingstukken diens eigendom. (l)" 

2°. Na Art. 39 wordt een'e noot ingelascht, 
luidende: 

,,(1) Overgangsbepaling." 
,,Aan leerlingen, die een te goed hebben in 

,,de uitrusting- en reserverekening, wordt dit 
,,te goed uitbetaald als zij officier worclen of op 
,,andere wi,ize den Hoofclcursus vArlaten." 

Artikel Twee. 
De aanbef van noot e in de kolom ,,Hijzon

dere bepalingen" van de Tabel beboorende bij 
het Reglement in Artikel Een v/Jrmeld wordt 
gelezen: 

,,Het onderwijs in niet rni/itai;e vakken kan 
,,ook aan gepensionneerde officieren worden 
opgedragen", en7.. 

Artikel Drie. 
Dit be.sluit wordt geacht in werking te zijn 

getreden op 1 October 1916. 
Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, .dat in bet Staats
blad en in de Nederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Ruud van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2lsten October 1916. 
W ILHELl\UN A. 

De lYJiniste,· van Oorlog, · BosBOOM. 
De lYJinister van Kolonil!n, TH. B. PLEYTE, 

(Uitgeg. 30 Oct. 1916.) 

23 October 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van rnatwe,·k voor verpakking. 
s. 480. 

WrJ WIHELMINA, ENZ. 

Overwege·nde. dat het in het belang van den 
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Staat noodig is,'den uitv9er van matwerk_voor 
•verpakking te verbieden ; 

~ezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
olad n°. 344); 
· Op de voordracht van Onze Ministers · 
Oorlog, van Financiiin en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 29 September 1916, 
,Kabinet,· Litt. S134 ·; 

, Den. Raad van State gehoord (advies van 
3- October 1916, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noe1;nde Ministers van 21 Octoberl916,Kabinet, 
_Litt. X144 ; 
' Hebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van matwerk voor verpakking 

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 
~ntheffing te doen verleenen. 
· Onze Ministers vau Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met.de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
:zal · worden gezonden aan den Raad van State. 
: 's-Gravenhage, den 23sten October 1916. 

WILHELMINA. 
De .Minister.van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van .J.i1inancien, ANT. VAN GIJN. 

'De Min. van Landbouw, Yijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 23 Oct. 1916.) 

23 October 19i6. -ARRES'l' van den Hoogen Raad. 
De v

0

erplichtingen, omschreven ii{ art, 13, 
la e~ b der Arbeidswet, zijn den hoofden 

"en bestuurders niet opgelegd voor het ge
val in of voor hun onderriemingen door 
de in dat artikel gerioemde· personen in 
fabrieken of werkplaatsen arbeid pleegt te 
warden verricht, doch. 'in alle gevallen, 
waarin die personen · aldaar zoodanige 
a,·beicl verrichten. 

Onder deze uitdrukking zijn ingevolge 
art. 1 te verstaan alle werkzaamheden, 
welke in of voor een · onderneming worden 
verricht (behoudens ten deze niet toepas
selijke uitzonderingen) en alzoo ook de niet 
geregeld verrichte. 

Tegen deze uitlegging verzettim zich niet 
de in art. ] 3 lid 2, 3, 4 en 11 opgenomen 
voorschriften; 

Bij e~n andere opvatting zou ook het 

met arbeidslijst en arbeidsregister beoogde 
doel - doeltreffende controle op de nale
ving der wettelijke voorschriften - aller
minst worden bereikt. 

(Arbeidswet 1911 art. 13, 1 • lid.) 

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

Raden :Mrs. S. Gratama, A. J. L; N ijpels, 
H. M. A. Ssvelberg eu Jhr. Rh. Feith. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Zwolle, requirant van cassatie tegen 
een vonnis dier Rechtbank van den 18· Mei 
1916, houdende bevestiging in hooger beroep 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Hardenyijk van den 21 Maart 1916, waarbij 
J. W. F. v. W., 36 jaren, bakker, geboren te 
Heteren en wonende te Harderwijk, wegens 
het als hoofd van eene onderneming niet zorgen, 
dat voor zijne onderneming in eene werkplaats 
door twee jeugdige personen geen arbeicl wordt 
v~rricht, wanneer hij niet in het bezit is van die 
personen betreffende arbeidskaarben,_ v'ol
doende aan de bij art. 12 der Arbeiclswet 1911 
gostelde voorschriftc,n, mAt toepassing van de 
artt. 12 en 22 dier wet en de artt. 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot twee geldboeten, elk van 
f 2, en eene vervangende hechtenis van een 
dag voor elke boete, met ontslag van rPchts
,vervolging ter zake van het hem verder ten 
lPste gelegde: 

Conclusie van den Advoca!tt-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Het bij memorie ve>orgedragen cassatie
mido.el luidende: ,,Scheno.ing althans verkeerde 
toepassing v0n artt. 12 en 13 j0 • 22 der Arbeids-• 
wet 1911, komt op tegen de beslissing bij het in 
hooger- be.roep bevestigd vonnis gegeven, dat 
onder arbeid verrichten in lid 1 van art. 13 
der· Arbeid;wet, slechts moet worden verstaan 
eene geregeldc werkzaamheid, niot de werk
zaamheid van personen, die slechts eenmaal' ter 
plaatse hebben gewerkt en dat_ mitsdien, nu de 
twee in deze zaak bedoelde jeugdige persornf11, 
slechts eenmaal in de werkplaats werk hebben, 
verricht, voor beklaagde geene verplichting 
is ontstaan om voor eene arbeidslijst te zorgen, 
terwijl onder' die omstandigheden de Arbeids
wet geene verplichting op zou leggen om te 
zoi-gen dat_geen work door jeugdige personen 
word verricht." 

Het middel k_omt mij, op de in de memorie 
aangegeven gronden juist voor. Het doel van 
de arboflslijst ·is, aan de arbeiclsinspectie cen 
bruikbaar middel van contrcle te geven, en 
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Aangezien nu vaststaat, dat in clit geval 
door _twee jeugdige personen, in den door mij 
aapgegeven zin,- arbeid is verricht' in eene werk
plaats, zij het clan ook alleen op den in de dag
vaarding vermelderi <lag,_ was beklaagde als 
hoofd :ler onderneming, krachtens art. 13 der 
wet verplicht te zorgen, dat arbeiclsiijst en 
arbeidsregister aanwezig waren en is hij te clien 
aanzien ten onrechte van alle rechtsvervolging 
ontslagen. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietigiug van 
het hestreclen vonnis, voorzoover claarbij 
bevestigd is het ontslag van rechtsvervolging 
van beklaagde te dien aanzien en van het vonnis 
van den Kantonrechter·op dat punt en dat de 
Hooge Raad, het op _ dit punt _bewezen ver
klaarde, alsnog zal qualificeeren als : als hoofd 
van eene onderneming, waarin of waarvoor in 
eene werkplaats arbeid woidt verricht, door een 
of meer jeugdige personen, niet zorgen: a .. dat 
in zijno werkplaats, op eene plaats waar niet 
uitsluitend door ·4emzelven arbPid pleegt te 
warden verri.cht, cene gedagteekende en door 
hem OJ1derteekende arbeidslijst woi:clt opge
hangen, zoodanig dat daarvan gemakkelijk kari 
worden kennis genomen; b. aat in zijne werk-
plaats een arbeidsregister aanwezig is, alles 
gepleegd ten aanzien ·van twee piirsonen, den 
beklaagde daaraan zal schuldig verltlaren en 
hem deswege alsnog zal veroordeelen tot vier 
geldboeten, elk v·au· .f 2; met bepaling dat elke 
boete bij niet-betaling, -zal worclen vervangen 
door twee dagen hechtenis. 

om, <lit doel nabij te komen, heeft m~n in_ de_ 
ver~chillende deelen van art. 13 der wet zoo
danige voorschriften gegeven, dat die lijst 
zooveel mogelijk -eim getrouw beeld ge~ft van 
den arbeid in ·ae fabrieken of workplaatsen en 
het bereiken van dit doel zou worden verijdeld, 
als het geoorloofd ware, dat jeugdige personen· 
arbeid in eene werkplaats zouden verrichten, 
zonder dat eene arbeidslijst aanwezig ware. 
De woorden van de wet zijn met deze opvatting 
in overeenstemming. De- interpretatie toch 
aan ,;arbeid" verrichten in art. 13 eerste lid, 
door den Kantonrechter gegeven, zou die 'pit-_ 
drukking geheel- los en op zich zelf doen staan, 
buiten verband met de overigens <loorgaand 

.in de wet gevolgde terminologie. Tussohen 
,,arbeid verrichtcn" en ,,arbeid plegen te ver
richten" wordt steeds onclerscheiden, en zonder 
dat van eeno afwijkende bedoeling blijkt, mag 
men dus onder arbeid verrichten, niet iets 
anders verstaan, dan wat dat in verband met 
art. 1 der wet bet_eekent, t. w. het - behonclens 
niet tor zake komendc uitzonderingen - ver
richten van werkzaamheden, in of voo~ eenige 
ondeineming. Daarover handelt dus art. 13 
lid 1 aanhef, o. a. voorz'oover die arbeid wordt 
verricht door- eenig jeugdig persoon in eene 
werkplaats, d. i.-in verband met 11,rt,. 2 der wet, 
in eene open of besloten ruimte, w!tarin in pf 
voor eenige_ onderneming pleegt gewerkt te 
worden op de daar nader omschreven wijze, 
tenzij clan hier uit positieve gegevens zou volgen, 
dat op deze plaats -iets anders bedoeld is. 
-De voorgeschreven inhoud van de arbei<lslijst 
en van het arbeidsregister, geven m. i. geene· ];>e Hooge Raad, ·enz. ; 

aanleiding dat aan-te nemen. __:_ In het bevos- Gehoord het verslag van den Raa(lsheer 
tigd vonnis wordt, ter motiveering van de tegen- ,Jhr. Feith ; 
overgestelde opvatting, een beroep gedaa.n Gelet op het middel van cassatie, .. door den 
op lid 2, 3, 4 en 11 van ·art. 13. - Waar sprake requirant voorgesteld bij memorie : (zie concL 
is van een dagelijkschen werktijd, (lid 2) is adv.-gen.); 
kenlijk in verband met lid 3 bedoeld, een ·zoo 0., dat bij het dpor de Rechtbank bevestigde 
scherp mogelijke preciseering van den werktijd vonnis des Kantonreehters, overeenkomstig 'cle 
op de. lijst, wat geenszins belet, - dat voor telasteleggin;, als bewezen is aangenomen, dat 
ie-mand die slechts een dag arbeid zou verrich- den 22 Januari ·1916 des -voormiddags circa 
ten, sle.chts voor clien eenen clag· de werktijd. --6% ure onder de gemeente Haraerwijk in de 
zou worden aangegeven. Het vierde lid; broodbakkersonderneming, waarvan de -gere
inhoudende, dat- de arbeidslijst geene regeling . quiroercle het hoofd was, in een bij .gercqui
mag bevatt"n, anders clan inderdaad pleegt te reerde in gebruik zijnde werkplaats, gelegen 
worderi gevolgd, houdt kenlijk verband met de aan_ de Catharijnesteeg, door Frans Ilfaximiliaan 
beide volgende leden, . waarbij afwijking - van Wilhelm, oncl 14 jaren, en Paul Richard _ 
de -lijst voorzi® wordt, <loch komt hier, nu . Wilhelm, oucl 15 jaren, arbeid; bestaande in het 
sprake is, niet van arbeid, verricht. door per- uit de bussen nemPn en opbergen van ge
sonen die op de 'Iijst zijn vermeld, in afwijking bakkm brood, werd verricht, zulks terwijl 
van het op de lijst gestelde, <loch van het out- gerequireerde niet in het bezit was van ge
breken van lijst en re_gister, in het geheel niet noe!ficle personen betreffende arbeidskaP.rten 
in aanmerking. -__ en gerequireerde niet · gezorgd had, dat in 
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genoemde werkplaats op eene plaats, waar niet 
uitsluitend door gerequireerde arbeid placht 
te worden verricht, een gedagteekende Pn door 
:il£'requiresrde onderteekende arheidslijst was 
opgehangen zoodanig, dot daarvan gemakkelijk 
kau wordPn kennis genomen, en dat in ge
noemd(\ werkplaats een arbeidsrogister aan
·wezig was, hebbende gorequireerde ook niet 
gezorgd, dat onder die omstandigheclen ge
noemclc arbeid door genoemdc jeugdige pcr
,sonen niet werd verricht ; 

0., dat eerstbedoelde feiten ver_volgens zijn 
gequali ficeerd en de gerequireerd·e te dier 7,ake 
tot straf is veroordeel-:i, gelijk hiervoren is 
vermelcl, terwijl het hem in dP tweede en derde 
plaats ten laste gelegde. te weten het niet 
zorgen dat eene arbeidslijst en eon arbeids
register aanwezig waren in zijne werkplaats, 
waar bedoelde arbeid door genoemdP jeugdige 
pnrsonen werd verricht, op de navolgende 
gronclen niet strafbaar is geoordeeld ; 

dat de verplichting om te zorgen voor het 
opgehangen worden en blijven van eene 
arbeidslijst zoomecle van het aanwezig zijn 
van een arbeidsregister, als bedoeld_ in a.rt. 13, 
1 a. en b. der Ar~eidswet 1911, slechts bestaat, 
inclien door de daar aangecluide personen in 
fabrieken of we:rkplaatsen arbeid wordt verricht 

dat blijkens het bij de leden 2, 3, 4 en 11 van 
. voorzegd art. 13 bepaalde. onder dit ,,arbeid 
,errichten" alleen eene .geregelde werkzaam
heid is te verstaan, duar van personen, die 
slechts eene enkele maal ter plaatse hebben 
gewerkt, geen regaling der werktijd~n kan 
woden g~geven (lid 2 on ~3) en de arbeidslijst 
ook geene anclere regaling mag bevatten, clan 
die inderdaad pleegt te worden gevolgd (lid 4) 
terwijl het 11 e lid voor het arbeidsregister, 
houdende de namen der werkzame personen, 
naar de regeling omtrent de arbeidslijst ver-
wijst · · 

da: ten·' deze slechts is ten laste gelegd en 
bewezen, dat de twee bedoelde jeugdige per
sonen eenmaal in de werkplaats werk hebben 
verricht en de gerequireerde dus niet verplicht 
was te hunnen aanzien voor- een arbeidslijst 
of een register-te zorgen ; l'l 

0., dat het 111iddel van cassatie tegen !aatst
gemelde beslissingen is gericht en zulks terecht ; 

0. tooh, dat de verplichtingen, omschreven 
in art. 13, 1 a. en b. voorzegd, rlen hoofden en 
bestuurders van ·ondernemingen \Ilniet]'izijn 
opgelegd voor het geval in of voor die onder
nemingen door de in dat artikel genoemde 
personen in fabrieken of werkplaatsen arbeid 
pleegt te worden verricht, <loch in alle gevallen, 

waarin die personen aldaar zooclanige arbeid 
·verrichten ; 

dat onder deze uitdrukking ingevolge art. 1, 
evenals overal elders in de Arbeidswet, te ver
staan zijn a.lle werkzaamheden,_ welke in of voor 
eene onderneming worden verricht - met uit, 
zondering van de in het tweede en derde lid 
genoemde ten doze niet toepasselijke werkzaam
heden - en alzoo ook de niet geregeld ver
richte; 

dat de in art. 13, lid 2, a, 4 en 11, opgenomen 
voorschriften ,r.ich te6en deze uitlegging met 
verzetten, daar, al moge in deze bepalingen 
gewag worden gemaakt van dagelijksche werk
tijden, daartusschen gelegen rusttijden, weke
lijksche rustdagen en regelingen, welke plegen 
te worclen gevolgd, en zij te clien aanzien dus 
slechts uitvoerbaar zijn, wanneer de arbeid 
zich over meerdere dagen en weken uitstrekt en 
regelmatig wordt verricht, hieruit geenszins 
mag worden afgeleid dat, zoo slechts een of 
enkele malen wordt gearbeid, de geheele ver
plichting tot het hebben van eene arbeidslijst 
en een arbeidsregister zou komen te vervallen ; 

dat blijkens de geschiedenis het 4° lid voorts 
de strekking heeft om, waar de ,arbeid~Jijst en 
het register ook anderen clan jeugdige personen 
en vrouwen vermelden en door deze personen 
arbeid mag worden verricht in afwijking van 
de op die lijst en in dat register vermelde 
regaling (lid 6), niettemin ook te hunnen aan
zien eene opgave van de normaal geldende 
arbeidstijrlen te verkrijgen en dus geenszins 
om de werking van het artikel te beperken tot 
het geval, dat in de fabrieken en werkplaatsen 
geregeld arboid wordt verricht ; 

dat eindelijk het inzonderheid met de 
arbeidslijst en het register beoogde doe!, het 
mogelijk maken eener doeltreffende controle 
op de behoorlijke naleving der wettelijke voor. 
schriften met betrekking tot den arbeid door 
jetlgdige personen en vrouwen in fabrieken en 
werkplaatsen, allerminst zou worden bereikt, 
zoo dan.rin slechts melding behoDfde te worden 
gemaakt van den door die personen aldaar 
geregeld vertichten arbeid ; 

0., dat de Kantonrechter alzoo door voor
melde beslissing art. 13 in verband met art. 22 
der Arbeidswet 1911 en de Rechtbank door het 
beroepen vonnis in zijn geheel te bevestigen in 
stede van het op cl.it punt te vernietigen en den 
gerequireerde ook wegens het te zijnen laste 
in de tweede en derde plaats bewez~n ver
klaarde te veroordeelen diezelfde artikelen in 
verband met de artt. 247 en 256 Sv. heeft ge
schonden en hot middel in zooverre gegrond fa : 
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Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht
bank te Zwolle op 18 }VIei _1916 in deze zaak 
gewezen, ·doch· alleen voor zoover daarbij in_ 
hooger beroep is bevestigd het door den Kan
tonrechter uitgesproken ontslag van rachts
vervolging van den gerequireerde t.er zake -van 
het hem in de tweede en derde plaats ten laste 
gelegde; - ' 

·En in zoover opnie-uw rechtdoende ten 
principale krachtens art. 105 R. 0. ; 

Vernietigt mede te dien aanzien het vonnis 
van den Kantonrechter te Harderwijk van 
21 Maart 1916 ; 

' . 
Gezien, behalve _de in het ·beroepen vonnis 

reeds aangehaalde aan het hoofd dezes ver
melde artikelen, /J,rt. ·13 der Arbeidswet 1911; 

Qualificeert het ten laste van den gerequi-
reerde in de tweede en dcrde plaats bewezen 

. verklaarde als : · 
,,het als hoofd van··eene onderneming, waarin 

in ee)le- werkplaats arbeid wordt verricht door 
een o_f meer jeugdige personen, niet zorgen: a. dat 

· in zijne werkplaats o'p eene plaats, waar niet 
uitsluitend door hemzelveu arbeid pleegt te 
warden verricht, Pene gedagteekende en door 
hem onderteekende arbeidslijst, welke voldoet 
aan de in art. 13 der Arbeidswet 1911 gegeven 
voorschriften, wordt opgehangen en opge
hangen blijft zoodanig dat daaq-an gemakke
lijk kan worJen kennis geno~en, b. dat in 
zijne werkplaats een arbeidsregister aanwezig 
is, dat voldoet aan de in art. 13 der Arbeidswet 
1911 gegeven voorschriften __'.__ beide overtredin
g,:in gepleegd ten aanzien van twee personen" _; 

Veroordeelt- ._den gerequireerde te dier zake· 
tot betaling :van vier geldboeten,- elk - 'van 
vijftig · cent ; · 

Bepaalt, dat elke boete bij gebreke van 
betaling ;al warden vervartgen door hechtenis 
van een dag; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(.Ned: Jur.) 

23 October 1916. ARREST van den Hoogen Raad. 
· Ten onrechte. besliste de Rechtbank, dat 

door het in werking treden der wet van 
31 J>ecember 1915, S., 533, het onderhavige 
besluit van_ het Militair_ Gezag krachtens 
art. 151 der Gemeentewet·ten aanzien van 
zijn bepalingen betreffende het vervoer en 
de nederlage van goederen, van rechtswege 
opgehouden heeft te geld.en. 

De -- wetgever immers heeft in die wet 
van 31 Decembe_~ 1915 de nederi'age VRn 
goe~eren slech ts aan zich _ getrokk en, voor
zoover betreft de z.g; eerste linie, waaruit 

volgt, dat die wet genoemd besluit in 
ieder ·geval onaangetast heeft ge]aten, voor
zoover het betrekkiog heeft op de neder
lage van goederen buite:il die strook, zoodat 
nu de gemeente, waar het feit gepleegd 
is, buiten de eerste linie ligt, het besluit 
daarvoor van kracht bleef. 

T9ep(lssing van· art. J, 2e lid Sr. 

(Gemeentewet art. 151 ; Oor!ogswet van 23 Mei 
1899, S. 128 art. 22.) 

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

Raden : ::\frs. A. J: L. Nijpels, H . .11-I. A. 
Savelberg, Jhr. -Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Breda, requirant van ".assatie .tegen een vonnis. 
van die Rec_htbank van 30 Juni 1916, *) 
waarbij en voor zoo:ver in hooger beroep met 
vernietiging v~n een vonnis van __ het Kanton
gerecht te Breda dd. 14 April 1916; H. F. K., 
oud 41 jaar, han:delsreiziger, geboren fe Leiden 
en wonende te Breda, van a.lie ~echtsvervolging 
is on tslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr .. 
Ledeboer. 

Als middel van cassatie is bij memorie voor, 
gedragen: ,,Sohending van de artt. 214 en 216, 
2°. Sv., van art. 151 d~r Gemeentewet en vaiL 
artt. 11 en 13 ·- in verband_met artt. 8 en 9 -
van het besluit van het militair gezag van 
12 Juli 1915 gewijzigd 15 September en 29 Oc-

1915, door niet-toepassing van art. _214-
Sv. en de artikeleti van genoemd besluit en de 
Wet van 23 Mei 1899 en verkeerde toepassing · 
van art. 216 Sv. en art. 151 der Ge,meen~wet." 

Het in het middel ., genoemd ai:t. 11, van 
de verordening van -1915 inoet in verband 
met de artt. 8 en 9 en de later daarin gebrachte- , -
wijziging, warden gelezen - voor zoover than·s. 
van belang '- ·a]s volgt : hetis aan particulieren 
-verboden , groo-fiere hoeveelheden van ten 
uitvoer verboden goederen .. _. voorhanden te-, 
hebben, dan redelijkerwijze geacht kunnen 
warden, voor de , dagelijksche behoeften .van 
henzelven, of_ van hunne dieien noodig te 
zijn. _ 

Bij besluit vaIJ- -hrt militair gezag - corn~ 
m'anciant van het ·veldleger ~ van 22 Maart 
1916 in werking_ getreden op- 1 Airil 1916,' 
werd iri art. 2 verbo_den aan een ieder in de 

*) Dit _-vonnis is ongeveer gelijkluidend aan 
het vonnis dier Rechtbank van 30 Juni 1916, 
N. J. 1916 bl. 925. (Red.) 



591 23 0 C TOBER, 1916 

pll.nden of op orven die bij hem in gebruik zijn, 
ten uitvoer verboden goederen ... aanwezig te 
hebben, tenzij hij kan aantoonen, dat de hoe
veelheid niet grooter is dan redelijkerwijze 
geacht kan worden noodig te zijn voor zijn 
huiselijk gebruik ... enz. - en behoudens de 
niet-toepasselijkheid van dat artikel in het 
geval aan het slot daarvan bedoeld - terwijl 
in a.rt. 6 wordt bepaald, dat de bovenbedoelde 
verordening van 12 Juli 1915 geacht wordt te 
zijn vervallen. Aan het slot van dat art. 6, 
w~rdt in dit opzicht we! is waar een voorbe
houd gemaakt, met betrekking tot overtredingen. 
voor 1 April 1916 gepleegd, doch dit kan geheel 
buiten beschouwing blijven, daar, nu geene 
wet· anders bepaalt, krachtens art. 91' Sr. 
o. a. art. 1 van dat Wetboek toepasselijk i~,ook 
op feiten waarop bij de Wet van 23 Mei 18!)9 
(S. 128), sanctioneerende de verordeningen van 
het militair gezag, straf is gesteld, zoodat het 
maken van eene overgangsbepaling, geheel viel 
buiten de bevoegdheid van het militair gezag. 
Met den heer requirant zou ik verder meenen, 
dat, daargelaten welke de invloed van de Wet 
van 31 December 1915' (S. 533) eventueel zou 
kunnen hebben uitgeoefend, d~ voor den be
k).aagde gunstigste bepaling, is vervat in bet 
besluit van het militair gezag van 1915, zood11<t 
bet· latere verder buiten beschouwing kan 
blijven. 

De zooevcn genoemdc wet, blijkens haar 
considerans houdende tijdelijke bepalingen 
betreffende het vervoer en de nederlage van 
goederen, is in werking getreden op den 10 Ja
nuari 1916. In art. 9 heefb zij een verbod in 
den zin van art. 2 van het aangehaaltl militair 
besluit van 1916, met dien verstande, dat dit 
ruimer is, als zich uitstrekkende tot alle 
,,goederen" zonder onderscheid. Art. 1 van de 
wet beperkt de geldendheid van art. 9, tot de 
bepaalde bij Kon. Besluit aan te wijzen streken 
en het ter uitvoering van deze bepaling gegeven 
K. B. van 17 Februari l!ll6 (S. 76), is in wer
king getreden op 1 April 1916. 

Bij het bestreden vonnis wordt nu beslist, dat 
bij het in werking. treden van de genoemde wet 
op 10 Januari 1916 het militair besluit van· 
1915, _ krachtens art. 151 der Gemeentewet, 

voelen, nadat het terrein waarop het zou gelden, 
door de Kroon zou zijn aangewezen. De in 
werkingtreding dier wet op 10 Januari 1916,. 
gaf met ingang van dien datum, de bevoegd
heid tot die aanwijzing, doch eerst met het 
in werking treden van het besluit waarbij die· 
aanwijzing was gedaan - dus 1 April 1916 -
kan gezegd ,vorden, dat de wet in het on4er
wcrp nederlage van goederen heeft voorzienr 
voor zoover die wet zulks tot onderwerp had .. 
In elk geval was dus op den datum van bet. 
plegen van' het als bewezen aangenomen feit
- 13 Januari 1916 - de onde verordening van 
het militair gezag nag van kracht. 

Daargelaten nu, of art. 151 der Gemeentewet,. 
op verortleningen van het militair gezag toe
passelij k moet worden geacht, ZOU oak ik mee
nen, dat zootlanige verortlening geacht moet 
warden op te hontlen te gelden, bijaldien door
eene wet in haar onderwerp, zou worden voor
zien. De vTaag nu wat Jrnt onderwerp van de
Wet van 31 December 1915 is, mag m. i. ,;_iet. 
nitsluitend nit de considirans, afgescbeiden 
van den inhoud warden beantwoord. Omvang· 
en strekking in verband met. beweegredenen 
bepalen den omvang van het onderwerp eener· 
regeling. Dat deze wet zooals de enkele lezing
van den considerans zou doen vermoedenr 
de regeling befreffende het vervoer en de netler
lage van goede1-en, in haar geheel tot rijkszaak 
zou hebben gemaakt, wortlt weersproken door
den inhoud van art. l, waaruit dnidelijk blijkt,. 
dat de Rijkswetgever zich slechts wilde doen 
golden op beperkt terrein, nl. in geen gevaL 
verder clan op het gebied tusschen de land- en 
zeegrenzen eenerzijds en de naar aanleiding 
van art. 177 der algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (S. 38), vastgestelde linie anderzijds. en 
dan daar nog maar, voor zoover zulks bij 
Kon. Besluit zou warden aangewezen. Het. 
onderwerp van de Wet van.31 December 1915· 
is dns niet, regeling vervoer en nederlage van 
goederen in het rijk, doch zoodanige regeling 
binnen de bedoelde linie. 

Is deze opvatting de jniste, clan volgt daaru:it 
dat in bet onclerwerp cler militaire verortlening 
ruet is voorzien, voor zoover die best-rijkt haar 
rechtsgebied buiten de zoogenaamtle eerste linie-

ten aanzicn van de bepalingen o. a.. betrefiende waarvan zooeven sprak0 was en dat dus die 
nederlage van goederen, van recbtswege beeft verortlening van kracht bleef voor Breda, dat 
opgebouden te gelden. buiten die linie ligt en waar het feit is gepleegd, 

Met hetgeen hiertegen in de memorie wordt Het middel komt mij tlns gegrontl voor. 
aangevoerd kan ik mij zeer goed vereenigen. Eene enkele opinerking zij mij nag vergnnd 
In de eerste plaats zij opgemerkt, dat art. !) I betreffende het bewijs van het ten laste gel-egde 
cler Wet van 3 December 1915, in verband in verband met het K. B. van 3 Maart l!ll5 
met art. 1, eerst zijne werking kan doen ge- (S. 120). - Nu noch in eersten aanleg, noch in 
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hooger beroep bepaaldelijk. is bestreden,• dat 
het, koper een h_oofdbestanddeel vormde van_ 
de goederen,- kon de Recihter m, i. uit ·de 
gebleken feiten en omstandigheden terecht 

· afleiden, dat zulks hier het geval was, · 
Ik concludeer tot vernietiging · van het 

bestreden vonnis voor zoover het .bewezene 
niet strafbaar is verklaard en de beklaagde 
va~ alle rechtsvervolging is ontslagen en dat de· 
Hooge Raad het bewezene zal qualificeeren 
a!s : in eene in staat van beleg verklaarde ge
meente, in het gezagsgebied van het militair 
gezag in de provincie Noord-Brabant, Limburg 
e~ Gelderland bezuiden de Waa!, buiten de stel
lingen en afzonderlijke forten a!s pc1rtioulier, 
·eene grootere .:hoeveelheid van ten uitvoer 
verboden goederen voorhanden hebben; dan 
redelijkerwijze geaoht kan w:orden, voor de 
dagelijksche behoeften van hemzelf, of van zijne 
dieren noodig' .te zijn, den beklaagde daaraan 
schuldig zal verklaren en met aanhaling van 
deri aanhefe~ artt. 8, 9, 11 van de verordening, 
vastgesteld door, den Commandant van het 
Veldleger uitoefenende het militafr gezag in 
het gebied zooeven genoemd, op 12 Juli 1915, 
gewijzigd 29 October 1915, artt, 22, 43 der Wet 
van 23 Mei 1899 (S. 128), artt. 23, 91 Sr., art .. 
219 Sv., K. B. van 3 Maart 1915 (S. 120) en 
8 September 1914 (S: 448), de Wet van 21 De
cember 1914 (S. 574), den ,beklaagde zal ver
oordeelen tot eene boete van f 25, met bepaling 
dat die boete bij niet-bet<i:lfug zal worden ver-

- vangen door 25 dagen heohtenis en met bevel 
tot teruggave van de in beslag genomen trans: 
formatoren na verloop van, 8 · dagen na cie 
uitspraak van het arrest aan beklaagd.e. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op de bestrijding van ·het beroep 
namens. gerequireerde ; 

Gelet op het middel van cassatie, door· den 
requirant voorgesteld bij memorie, .luidende : 

- (zie · concl. adv.-gen.) ; 
0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van gerequireerde wettig en overtuigend bewe
zen is verklaard, dat hij op 13 Januari 1916 te 
Breda voorhanden heeft gehad eene hoeveel
heid van ongeveer 4286 K.G. koper, hoofd

. bestancldeel uitmakende van een partij van 68 
transformatoren, zijnde hij een partictilier en 
voormelde hoeveelheid grooter d!tn hij rede
lijkerwijs. geacht kan warden voor zijn dage
lijksche behoeften noodig te hebben ; 

0., dat de Rechtbank voorts dat feit niet 

strafbaar heeft verklaard en- gereqnireerde te 
dien aanzien van alle. rechtsvervolging he_eft 
ontslagen met last tot. teruggave aa1i gerequi
reerde der als stukken van overtuiging gediend 
hebbende onderdeelen van transformatoren 
binnen acht dagen, nadat_het vonnis in kracht 
van gewijsde zal zijn gegaan ; 

d.at dit ontslag van rechtsver,volging berust op 
de volgende gronden : 

dat het bewezen verklaarde feit op 13 Janua;rf 
1916 niet bij eenige wet of wettelijke verorde
ning strafbaar was gesteld, ook niet bij art. 11 
van het besluit van het Militair Gezag van 
12 .Juli 1915, zooals later gewijzigd ; . 

dat op 10 Januari 1916 i:U: werking getreden is 
de Wet van 31 December 1915 (S, 533), •die, 
blijkens haren considerans, de regeling van het 
vervoer .en de nederlage van goederen geheel aan 
zich heeft getrokken ; 

dat dientengevolge genoemd Besluit van het 
Militair Gezag van ·12 Juli 1915, zijnde gelijk 
te stellen met een gemeentelijke verordening, 
krachtens art. 151 der Gemeentewet ten•aanzien 
van zijne bepalingen voornoemde onderwerpen · 
oetreffende, op 10 Januari,1916 van rechtswege 
heeft · opgehouden te gelden ; -

dat nu. we! het Militair Gezag in No~rd
~rabant, Limburg en Gelderland, t;n zuide'u 
van den Neder-Rijn in zijri besluit van 22 Ma.art 
1916 heeft gedecreteerd, dat zijn besluit van 
12 Juli 1915 voor overtredingen, gepleegd v66r 
1 April 1916 gehandhaafd blijft, totdat omtrent 
die overtredingen door den 'bevoegden rechter 

· onherroepelijk zal zijn beslist,. dooh dat het -
duidelijk is, dat, deze· be_paling, afkomstig 
van eene lagere macht, niet vermag af te doen 
aan den wil der hoogere macht, uitgedrukt in 
voormeld art. 151 der Gemeentewet ; 

0. betreffende het · cassatiemiddel : 
dat het besluit van den Luitenant-Gerieraal, 

Commandant van het Veldleger, het .militair 
gezag uitoefenende onder andere in de proviricie 
Noord-Brabant buiten de stellingen en afzonder
lijke _ forten van 12 Juli ,1915, zooals het ~ 
gewijzigd bij besluit van dien bevelhebber van 
29 ·october 1915, voor de in staat van beleg 
verklaarde gemeenten van zijn gezagsgebied, 
in art. 11 bepaalt: ,,Het is aan particulieren 
verboden grootere hoeveelheden goederen, "ii,~ 
be:loeld bij art. 9, in te slaan of voorhanden te 
hebben dan redelijkerwijs geaoht kunnen worden 
voor de dagelijksche behoeften van henzelve~ 
of van hunne dieren noodig te zijn.", terwijl 
die in art. '9 genoerrtde goederen in verj)and m';;°t 
art. 8 -van het besluit zjjn, de ten uitvoer ver
boden goederen ; -~·f".';j ~ ·"j 
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, aat, in verband · met het uitvoerverbod, krachtens art. 1 Sr. op het bewezen verklaarde 
gegeven ·bij K. B. van 3 Maart 1915 (S. 120), feit moet worden_toegepa~t; 
het door de Rechtbank bewezen verklaarde feit dat dus de -Rechtbank gerequireerde niet 

· geheel valt . onder bovengenoemde verbods- van alle rechtsvervolging had moeten ontslaan, 
bepaling en de Rechtbank in h~t geg~ven geval maar hem, mede krachtens de artt. 22 en 43 
•dte bepaling ten onrechte niet heeft toegepast ;• der Wet ,van 23 Mei 1899 (S. 128) had moeten 

'tlat immers art. 9 der Wet van 31 December veroordeelen; 
1~15 (S. 533) w'el eene regeling bevat betref- Vernietigt.het vonnis cloor de Arr.-Rec4tbank 
iende de nederlage van' goederen, doch dat die . te Breda den 30 Juni 1916 in deze zaak gewezen, 
wetsbepaling niet voorziet in het door art. 11 doch alleen voor zoover het aaµ gerequireerde 

· geregelde onderwerp in zijn geheel ; ten laste gelegde niet strafbaar is verklaard 
· dat toch de considerans der Wet van 31 De- en hij ter zake daarvan van alle rechtsvervol-

. •cember 1915 wel geheel in het algemeen spreekt ging is ontslagen; 
·-van de wenschelijkheid om bepalingen vast te En rechtdoende . ten principale krachtens 
stellen 01ntrent onder meer de nederlage van art. 105 R. 0. ; 
goederen, doch dat inderdaad - en zulks · in· Qualificeert het bewezen verklaarde feit 
0vereenstemming met de memorie van toelich-. als: ,,Het te .Breda als particulier grootere · 
ting, volgens . welke het noodzakelijk was hoeveelheid ten uitvoer verboden goederen 
bepaiingen vast te stellen betreffende het ver- voorhanden hebben dan redelijkerwijze geacht 
Y?er en de nederlage van go~deren in de .nabij- ·kunnen worden voor de dagelijksche behoeften 
heid der grenzen - ·art. 1 de werking ook van van hemzelve of van zijne dieren noodig te zijn" ; 
art. ·9 beperkt tot de door de Koningin aan te Gezien de artt. 8, 9, 11 van voornoemd 
,;ijzen gedeelten van het grondgebied de_s Rijks besluit van den Commandant van het Veltl
gelegen tusschen de naar aanleiding van leger van 12 Juli 1915, gewuzigd 29 October 
art. 177 der Algemeene wet van 26 Augustus 1915, de artt. 22 en 43 tler Wet van 23 Mei 

· 1822 (S. 38) vastgestelde linie eenerzijds en de 1899 (S. 128), de artt. 23, 91 Sr., het K. B. van 
:zee of het. vreemde grondgebied ande_rzijds; 3 Maart 1915 (S. 120), het K. B. van 8 Septem-

: dat dus de wetgever in die wet de nederlage ber 1914 (S. 448), de Wet van 21 December 
-vap. goederen slechts aan zich heeft getrokken 1914 (S. 574) ; 
voor zoover betreft die zoogenaamde 1 • linie, Verklaart gerequireerde schuldig aan het 
w.aaruit volgt, dat die wet in ieder geval ·art. 11 aldus gequalificeerde feit ; . 
van· het ·genoeinde besluit van 12 Juli 1915, Veroordeelt_ hem in eene geldboete van f 25, 
vi0or zoover het betrekking heeft op de neder- · bij niet-betaling te vervangen,,door vijf- en 
lage van goederen buiten die aldus aangewezen . tfwintig dagen hechtenis.. .(Ned. Jur.) 
strook onaangetast laat ; ' · 

' dat nu de gemeente Breda, de plaats waar ten 
deze het feit gepleegd is, buiten de eerste 
linie ligt; 

· dat het cassatiemiddel dus is gegrontl ; ', 
, 0. voorts dat de bovengenoemde militaire 

bevelhebber bij besluit ~an 22 Maart 1916 het 
b_esluit van 12 Juli 1915 met ingang van 1 April 
l ~16 heeft ingetrokken; do~h tlaarbij tevens in 
-ru:t. 2 heeft b.epaald : ._ ,,Het is aan een ieder 
-verboden in de panden of op de erven, die bij 
hem in• gebruik zijn, ten uitvoer verboden 

-·goederen en margarine aanwezig te hebben, ten
zij hij kan ·aantoonen dat de hoeveelheid niet· 

g,ooter is dan redelijkerwijze geacht kan worden 
noodig te zijn voor z\jn huiselijk gebruik of 
v~or de uitoefening van zijn bedrijf, in verband 
met den normalen omvang van dat bedrijf 
,en zijn normaal binnenlandsch debiet."; 

; tlat waar nu deze bepaling voor den reqirirant 
minder ·gunstig is clan di~ van art. 11 van het 
,b~sluit van 12 Juli.1915, deze laatste bepaling 

1916. 

_24 October 1916. · BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
30 September 1915 te Parijs tusschen Neder
land en Frankrijk gesloten verdrag, strek
kende tot regaling van de. grens tusschen 
Suriname en JJ'rans_ch Guyana over een 
gedeelte der Marowijnerivier.· 'S. 481. 

WrJ WlLHELMIN A, ENZ. 

Gezien het op 30 September 1915 te Parijs 
tusschen Nederland en Frankrijk gesloten ver- '\ 
drag, strekkende tot- regeling van de grens 
tusschen Suriname en Fransch Guyana over 
een gedeelte der Marowijn_erivier, van welk 
verdrag een afdruk met vertaling bij dit Be-
sluit is gevoegd; · 

Overwegende dat. bedoeld verdrag is goed
gekeurd bij. de wet van 24 Juni 1916 (Staats
blad n°. 304) en dat de akten van bekrachtiging 
daarvan op 16 September daaraanvolgende te 
Parijs zijn uitgewisseld ; 

Op de -voortlracht van Onzen Minister van 

[38 
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Buitenlandschff Zaken van den 20sten October 
1916, no. 47788, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegd verd~ag en de vertaling (1) daarvan 

te doen bekend maken door de i:,laatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden-van Departernenten 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
~oovee! hem betreft, met de uitvoering van · 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's·Gravenhage, den 24sten October 1916. 
WILHELMINA. 

De Minisfe,- van Builenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitqeg. 1 Noi•. 19lfi.) 

VERT.A.LING. 

Hare Majesteit de Koningin de-r N ederlanden, 
D.e President der Fransche Republi~k. 
erkennenie de wenschelijkheid om bij ver• 

drag de_ grens vast te stellen tusschen de-kolo
nien Suriname ·en Fransch Guyana over het 
gedeelte van de grensrivier begrepen tusschen 
het noordelijk uiteinde van het aan Nederland 
tocbehoorende S!oelmanseiland en -het zuidelijk 
uiteinde van het aan Frankrijk toebehoorende 
eiland Portal ; 
-besloten hebbende te dien einde een verdrag 

te sluiten, terwijl zij zich voorbehouden om 
later over te· gaan tot eene regeling bij verdrag 
van de ·grens buiten hefbovenaangegeven ge-
deelte; · 

hebben tot hunne Gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

Hare·Majesteit de Koningin der N ederlanden: 
Haren Kamerheel' Ridder de Stuers;Hoogst

Derzelver ·Buitengewoon Gezant en G~vol
machtigd Minister bij den President . der 
Fransche _ Republiek ; 

de President der Fransche Republiek :' 
den Heer Theophile Delcasse Afgevaardigde, 

Minister van Buitenlandsche Zaken ; 
die, ~a, elkailder hunne in go-eden en behoor

lijken vorm bevonden volmachten te hebben 

2
~ medegedeeld, ~ij_n overee11gekomen nopens de 

-1'\'=volgende bepalmgen : -
Art. 1. Over _het gedeelte VRil den loop van 

de rivier de Marowijne (Maroni), begrepen 
tusschen eene. lijn W est-Oost, rakende aan het 
noordelijk uiteinde van het aan Nederland toe
behoorende StQelrnanseiland; '-in het zuiden, en 
eene lijn West-Oost rakencle aan het zuidelijk 

(1) De vertaling is hierna alleen opgenomen. 
Zie voor de oorspronkelijke -tekst cle wet van 
24 Juni l9lo, S. 30!1. 

uiteinde van het aan Frankrijk toebehoorende 
eiland Portal, in het noorden, wordt de grens 
tl'lsschen · de kolonien Suriname .en· Fransch 
Guyana gevi:Jrmd door de lijn loope!'lde over 
het midden van het water bij normalen stand. 

Mit_sdien zijn. de eilanclen gelegen in dit ge
deelte van de rivier Nederlandsch of Fransch 
grondgebied, naarmate zij in hun geheel of 
ti:m minste voor het grootste deel gelegen zijn 
ten Westen of ten Oosten van die lijn. 

De eilanden Langa_-Tabiti en Paccarebo of 
Blakkarebo zijn geheeL Nederlandsch grondge 
bied en het eiland Guidala is geheel Fransch 
grondgebied. Deze eilanden zijn dus niet onder- • 
worp()n aan den regel verm_eld in het vorige lid. 

De beide verdra·gsluitende Regeeringen .ver
binden zich, de verkreger. rechten van de Bosch-

-negers en de Indianen, die de eilanden in de 
rivier bewonen, te eerbiedigen. 

2. De scheepva!lrt is vrij op de wateren van 
het gedeelte van .de rivier ae Marowijne (Ma- , 
rol\i), begrensd overeenkomstg artikel een. 
Mitsdien zullen de koopwaren, bet goud iribe
grepen, die dat gedeelte van de rivier op- of 
afgevoerd worden, vrijelijk' over de wateren 
van het eerie en het andere land worden door
gevoerd en vrijgesteld zijn van elke vertooning 
van eenig manifest of· van andere documenten 
en van elke storting van rechten; deze kunnen, 
voor zoover zij vers_chuldigd zijn; eerst gevor
derd worden_ op bet _oogenblik. van de ont
scheping. 

De personen, die de wateren van het in dit · 
verdrag bedoeld riviergedeelte bevaren, zulfen 
op ·geenerlei wijze __ kunnen worden lastig ge
vallen door de am btenaren van het eene of het 
andere land, tenzij · wegens misdrijven: volgern, 
het gerneene recht. 

3. Geen wetk van algerneen of bijzonder 
nut, dat wijziging kan brengen in den hydro
graphischen toestand dan wel de scheepvaa~t 
of het voorttrekken van schepC'n kan belern
meren in de wateren van het gedeelte van de 
rivier de Maro,vijne (Maroni), begrensd over
eenkomstig artikel een, zal ltunnen warden 
ondernomen zonder voorafgaa,nde overeens_tem
ming tusschen de beide Regeeringen, 

Echter zal zoodanige voorafgaande overeen
·stemming niet vereischt worden voor den 
aanleg aan onverschillig -welken oover van lan
dingsbruggen, havens, sclieepshellingen, ·vaar
geulen en· in het algemeen van alle werken, 

-welke ook, bestemd om den vrijen toegang tot 
den-. oever te verzekeren. De aanleg van wer
ken van dien nard zal altijd op elk der beide 
oevers .geoorloofd zijn aan het openbaar be-
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stuur, nlsmede aan houders van vergunningen, 
onder voorwaarde dat deze laatsten zich ge
dragen naar de regelingen, vastgesteld door 
de Regeering van bet land aan hetwelk de 
betrokken oever toebehoort. 

4. De baggerconcessies worden door de beide 
Regeeringen van de kolonie Suriname en van 
Fransch Guyana gezamenlijk verleend vo01· 
eenzelfde begrensd, dee! van de rivier, hetzij 
aim een enkelen aanvrager, heizij aan eene 
enkele groep van aanvragers, in dier voege, 
dat hetzelfde bedrijf lrnn worden 'uitgeoefend 
in de naast elkander gelegen Nederlandsche en 
.F;ansche rivierhelften. 

5. De beide Mogendheden verbinden· zich 
om zoodra mogelijk vast te stellen den vorm, 
waarin de bnggerconcessies door de beide Re
geeringen zullen worden verleend, nlsmed7 de 
verplichtingen, die nan de concessiehouders 
zullen ·worden opgelegd. 

In de baggerconcessies znl worden bepaald : 
1°. dat elke hoeveelheid delfstof in het over-, 

eenkomstig artikel een begrensde dee! van de 
rivier gewonnen, zal beschouwd worden als 
nfkomstig te zijn v6or 'de helft uit de Neder
landsche w~teren - en voor· de helft uit de 
Fransche wateren; 

2°. dat de concessiehouders in elk der beide · 
kolonien alle rechten op dr.lfstoffen, vastgesteld 

-bij de thans geldende of_ later vast te stellen 
tarie ven, zullen moeten voldoen naar verhou
ding van de hoeveelheid delfstof, die geacht 
zal worden te zijn gewonnen in de wateren van 
ieder land; . 

3°. dat de ·concessiehouders gehouden znllen 
zijn bet voorttrekken van schepen over de 
rivier tee te laten en dat zij zich znllen moeten 
gedragen naar alle regelingen bestemd om de 
vrije scbeepvaart te verzekcren. 
: 6. De Hooge Verdragslnitende Partijen ver

binden zich aan het Permanente Hof van Ar
bitrage te 's-Gravenhage de geschillen te onder
werpen, die tusschen haar zouden kunnen 
rijzen terzake v:m de toepassing of de uitleg• 
ging van dit verd,ag en die niet langs den diplo
matieken weg zullen knnnon zijn opgelost. 

In ieder afzonderlijk geval zullen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen ecn bijzonder com
promis teekenen, duidelijk omschrijvende het 
onderwerp van het geding, den omvang der 
bevoegdheden van den scheidsrechter of van 
het scheidsgerecht, de wijze van deszelfs be
noeming, de tan! die de scheidsrechter of het 
scheidsgerecht zal gebruiken en dio waarvan 
voor hen gebruik gemaakt zal mogen worden; 
het bedrng der som die elk der Hooge Verdrag-

sluitende Partijen zal moeten storten als voor
schot op de kosten, alsmede de met betrekkiug 
tot de formaliteiten en de termijnen der pro
cedure in acht te nemen regels. 

Dit verdrug zal worden bekrachtigd en de 
bekrachtigings-oorkouden zullen zood_ra moge
lijk te Parijs worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de. weclerzijdsche gevol
machtigden dit verdrag hebben ouclerteekencl 
en van hun zegel voorzien. • 

Geclnan in dubbel to Parijs, den 30sten Sep
tember -1915. 

(L. 8.) ·A. DF. STUERS . 
(L. 8.) DELCASSE. 

25 October 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van wilde kaslanjes, van bett
kenoten en van eiliels. S. 482. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in bet belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van wilde 
kastanjes, van beukenoten eri van eikels te 
verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (8taats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheia en Handel van 9 October 1916, 
Kabinet, Litt. :U138 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1916, n". 39); 

Gezien bet nader rapport van Onze VOO!'

noemde Mimsters van 24 October 1916, Ka· 
binet, Litt. zua ; 

Heliben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Een·ig · m·tikel. 

De uitvoer van wilde kastanjes, van beuke
noten en van eikels is verboden van den dag 
der nfkondiging van <lit Besluit. 

Wij behonden 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 8taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrifi 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, deri 25sten October 1916. 
WILHEL~IIN A. 

De Ministe.- van Oo.-log, BosBOOM. 

De 1l[i11iste,- v,m l!'inancilin, ANT. VAN GIJN, 

De .Min. van Landboi,w, Nijve;-l,eid en Handel, 
POSTHUM,L 

(Uitgeg. 25 Oct. 1916.) 
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26 October 1916. BESLUIT, tot verlenging van 
de schorsing van bet besluit van den Raad 
der gemeente Sclwten van 8 Maart 1916, 
strekkende tot ontslag van den boekbou- -
der-kassier bij bet gasbedrijf N. P. Visser 
bij niet-aanzuivering van een kastekort. 
s. 483. 

Ve1'/engd tot 22 April 1917. 

26 October 1916. KoNINKLIJK BESLUJT, 
Aan een vergunning tot uitbreiding eener 

inricbting mogen geen voorwaarden wor
den verbonden die· ~iet de· uitbreiding 
rakcn, maar verband bouden met de oor
spronkelijke vergunning. 

WrJ WJLHELMlN !}., ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van den Hurk te Eindho.;,en tegen bet hesluit 
van Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 8 Maart 1916, waarbij' aan de hem_ door dat 
College bij zijn beslu,it aan 9 April-1913 verleende 
verg□nning tot nitbreiding zijner stoom-brood~ 
en koekbakkerij gelegen te Eindboven aan het 
Wilhelminaplein, kad. bekend Sectie D. n°. 1687, 
nieuwe voorwaarden zijn verbonden ; 

Den Raad van Stat~, Afd~eling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

. 11 October 1916, no. 386; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverbeid en Handel van 24 Octo
ber 1916 n°. 811 H. Afd. A. ; 

w:aarden door Burgemeester en Wethouders 
van Eindhoven zijn verbonden aan hun besluit 
van 9 April 1913, waarbij aan den "bl'llarigbeb
bende vergunning · werd · verleend tot uit
breiding zjjner inrichting ; 

dat. intusschen deze voorwaarden niet de 
uitbreiding- raken, maar verband houden met de 
oorspronkelijke, bij besluit• van 6 Maart 1912 
verleende, vergunning en, zoo zij noodig 
worden geoordeeld, aan die vergunning hadden 
moeten worden toegevoegd ; 

dat mitsdien het besluit waartegen het 
beroep is gericbt niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Habben goedgevonden en v'erstaan: 

het bestre_den besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Eindhoven van 8 Maart 1916 
te vernietigen. 

Onze .Minister van- Landbouw, 
en Handel is belast, enz. 

Nijverheid 
(A. B.) 

28 October 1916. BESLUIT, betreffende de be
noembaarbeid. en uitzending van weten
schappelijk opgeleid personeel voor den be: 
stuursdienst in Nederla11dsch-J;ndie. S- 484. 

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

Kolonien van· 3 Octob.ar 1916, Afdeeling A 8 , 

n°; 57; 
Den Raad van State geboord· (advies van 17 

October 1916, n°.' 38); r 

·O .. dat Burgemeester en Wethouders van Gey,ien bet nader rapport van Onzen voor. 
Eindhoven bif hun besluit van 6 Maart 1912 noemden Minister van 25 October 1916, Af
aan J. van den Hurk en zijne rechtverkrijgenden deeling A3 , n°. 35; 
vergnnning hebben verleend_ tot het oprichten :'Hebben' goedgevonden en verstaan: 
van eene brood- en koekfabriek met_electromo- :Art. 1. Behalve de personen, die ingevolge 
tor van 10 P.K. op het perc\)el Sectie D. n°. 1591, bet besluit op de Indiscbe Bestuursopleiding 
gelegen aan het Wilhelminaplein, mits de (Nederlandsch Staatsblad 1907 n•. 71, Indisch
electromotor op een alleszins hecht fundament Staatsblad 1907 -n°. 230), v,ooals .dat is aange. 
wordt opgesteld en de schoorsteen van den vuld en gewijy,igd, laatstelijk bij Ons besluit 
oven voldoende boog wordt opgetrokken ;_ van 9 Maart 1916 (Nedei·landsch Staatsblad n°. 
_ dat Burgemeester en Wethouders·op 9 April 118), benoembaar zijn tot de in ·de artikelen 
1913 vergunning hebben verleend tot uitbrei- 1 en 2 van eerstgenoemd besluit bedoelde be
ding der inrichting door het plaatsen van' een trekkingen bij het binnenlandsch bestuur en · 
tijdelijken gasmotor -van 6 P.K. ; bij de Landskantoren in Nederlandsch-lndii!, 

dat Burgemeester en Wethou,clers bij ·voor- zijn daartoe ook benoembaar~zij, die voldaan 
meld besluit van 8 Maart 1916, ·uit overweging hebben aan bet Indolcigisch examen bedoeld 
dat door bet verspreiden -van roet hinder en bij artikel 24 bis van bet Koninklijk besluit 
scbade wordt veroorzaakt aan naburige panden, van 27 April 187.7 (Nederlandsch Staatsblad n•. 
aan de laatstgenoemde vergunning tot uitbrei- 87), zooals dit lnidt ingevolge artikel IV van 
dlng der stoom- brood- en koekbakkerij nieuwe Ons besluit van 23 Februari 1916 ·(Nede.rlandsch 
voorwaardeu· hebben ·verbonden; Staatsblad n°. 79). 

dat_de appellant in beroep aanvoert dat door _ 2. Zij, die overeenkomstig bet besluit op de 
da_ oplegging van deze voorwaarden aan zijne Indische bestuursopleiding zijn aangewezen 
rechten wordt te kort ged~an; 

1 

als Candidaat-Indisch ambtenaar, zijn bevoegd-
0., dat de bovenvermelde nieuwe voor- om, in plaats van de in dat besluit omschreven 
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eJi:amens voor den administratieven dienst, het 
Indologisch examen af te leggen, voor zoo:ver 

. zij daartoe ingevolge artikel 24 bis van het 
Koninklijk b()sluit van 27 April 1877 (Neder
landich Staatsblad n°. 87), zooals dat luidt in
gevolge artikel IV van Ons besluit van 23 
Februari 1916 (Nederlandsch Staatsblad n°. 79), 
kunnen worden toegelaten. De bepalingen om
tr~nt eerstgenoemde examens zijn in dat geval 
ni

1
et op hen van. toepassing. . · 
•Zij, die van dit artikel wenschen gebruik 

te•. maken, moeten hun voornemen onverwijld 
ter kennis brengen ,van Onzen Minister van. 
Kolonien. 

:3. (1) De toelage bedoeld in het lste 
lid van artikel llb van het Besluit op de 
Indische bestuursopleiding gaat voor Candidaat
Indisr.he ambtemiren, die zich voor het Indo
logisch examen bekwamen, in op het tijdstip, 
waarop zij met goed gevolg het candidaats
examen in de rechtswetenschap of in de taal
en letterlmnde van den Oost-Indischen Archipel 
hebben afgelAgd. Het b~paalde in. het 2de 
en 5de lid van artikel 11 b voornoemd is op 
hen van toepassing. 

(2) De toelage wordt geno.ten gedurende 
ten hoogste vier jaren, welke termijn even.we! 

_ in bijzondere gevallen door Onien · Minister 
van Kolonien, door wien oak overigens de 
tijdstippen van ingang en ophouden der toe
lage worden bepaald, met ten hoogste een 
jaar kan worden verlengd. 

(3) Candidaat-Indische ambtenaren die zich 
e.erst op de· in het besluit op d(l Indische be
stuurs-opleiding bedoelde exa!Ilens voor den 
administratieven dienst toelegden, doch tijdens 
de studie daarvoor besluiten zich a_lsnog voor 
het Indologisch examen te hekwamen, genieten 
de in het vorig lid bedoelde toelage zooveel 
korter, als zij op het tijdstip waarop zij ':an 
studierichting veranderen reeds in het genot 
van een toelage waren. 

(4) .A.an Candidaat-Indische ambtenaren, die 
zich voor het. Indologisch .examen bekwamen, 
ka'n - door Onzen Minister van Koloni~n ten 
all en tiJde ontslag . geg'even· warden, hetzii 
wegens· te langen duur hunner studie, hetzij 
wegens aanhoudende ziels- of lichaamsziekte, 
hetzij wegens wangedrag · of plichtverzuim. 

4. Onze Minister van Kolonien bepaalt 
welke Candidaat-Indische ambtenaren, die het 
candidaats-examen in de rechtswetenschap 
of in de taal- en letterkunde van den Oost
Indischen Archipel met goed gevolg heb
ben afgelegd, voorloopig bestemd worden voor 
Java en. Madoera of voor de buitenbezittingen. 

Het 2de .. en 3de lid van artikel 20 van het 
Besluit' op de Indische Bostuursopleiding is 
op hen van toepnssing. 

5, -(1) Candidaat-Indische ambtenaren die 
in het Indologisch oxamen e:ijn geslaagd, war
den, nadat · zij opnieuw ·voor den Indischen 
dienst lichamelijk geschikt verklaard zijn en 
ten genoegen van Onzen Minister van Kolonien 
hebben doen blijken voldoende bedreven te 
zijn in het paardrijden, door dien Minister 
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
gesteld o.m te worden aangesteld tot ad1nini
stratief a111btenaar, on.derscheidenlijlr'naar hunne 
voorloopige bestemming hetzij voor .Tava eg 
Madoera, hetzij voor -de buitenbezittingen; 
Onze voornoemde Minister bepaalt hun rang
nummer zoowel onderling ;is te'n · opzichte 
van de Candidaat-Indische ambtenaren, · die 
de in het Besluit op de Indische bestuursop
leiding omschreven examen~ voor den admini
stratieven dienst hebben afgelegd en voor de 
behoefte van hetzelfde- dienstjaar zijn of war
den uitgezonden. Ten aanzien van de terug
betaling van· de kosten van het onderwijs in 
het paardrijden is (?P hen van toepassing Ons 
besluit van 18 Maart 191~, n°. 47. 

(2) Aan de in het vorig lid bedoelde terbe
schikkingstelling is, behalve overtocht naar 
Nederlandsch-I ndii! voor gou vernementsrekeniiig 
c. q. met het wettig gezin op den voet der 
daaromtrent geldende bepalingen, verboiiden 
eene tegemoetkoming .voor uitrusting. Voor 

··hen die gedurende vier jaren of !anger in 
het genot zijn geweest van de in artitrnl 3 be
doelde toelage, bedraagt deze tegemoetkoming 
f 1500, welk bedrag voor hen, die minder dan 
vier jaren de toelage hebben genoten, wordt 
verhoogd met f-250 voor elk aan de vier 
jaren ontbrekend joar of gedeelte van een jaar 
grooter dan een half jaar, waarover geen toe

. lage is ontvangen. 
· (3) Zij die ter beschikking van den Gouver

neur:Generaal warden gesteld, moeten zich 
verbinden tot teruggaaf van alle gelden welke 
aan hen _en te hunnen behoeve zullen zijn vol
daarr ter zake van overtocht en van vergoeding 
.voor uitrustingskosten, indien zij niet binnen 
den hun aangewezen tijd naar Nederlandsch-Indie 
vertrekken, de reis derwaarts m:oedwillig afbre
ken of om andere redenen dan welbewezen 
·ziels- of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen 

. ontstaan (ter beoordeeling van de Regeering), 
de werkzaamheden waar,voor zij warden uitge-
zonden niet aanv;iarden, dan ,vel binnen den 
tijd van vijf jaren na aankomst in Nederlandsch
Indie uit 'slands dienst warden ontslagen. 
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6. (1) Ook anderen dan Candidaat-Indische 
ambtenaren, "die het Indologisch exam~n heb
ben afgelegd, kunnen, indien zij daarvoor 
lichamelijk geschikt verklaard en -in het paard
rijden voldoende bedreven -zijn, bij gebl~ken 
behoefte, op den voet van bet in artikel •5 
bepaalde ter bescbikking van den Gouverneur
Generaal worden gesteld om tot administratief 
ambtenaar aangesteld te word.en. 

(2) Onze Minister van · Kolonien bepaalt 
hun rangnummer zoowel onderling als ten 
opzicbte van de Candidaat-Indiscbe ambtenaren; 
die voor de beboefte van betzelfde dienstjaar 
zijn of worden uitgezonden. 

(3) De bepalingim omtrent de indienststel
ling van Candidaat-Indiscbe ambtenaren en 
omtrent _dier ben6eming tot adspirant-contro
leur gelden ook voor hen. 

·7. De uitgaven, uit dit besluit voortvloeien
de, komen ten laste van de begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoel'ing van dit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst en waar,van afscbrift zal 
wol'den gezonden aan den Raad van State en 
aan de_Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den -28sten October 1916. · 
, WILHEUil:NA. 

De Minister van I(o/onien, TH. B. PLEY'.l'E. 
(Uitge_q. 15 Nov. 1916.) 

28 · October 1916. BESLUIT, strekkende tot 
nadere aanvulling van ·bet Koninklijk be_
sluit van 21 Maart Hl07 betreffende bijzon
dere voorwaarden van benoembaarheid tot 
en uitzending uit Nederland van personeel 
voor betrekkingen b_ij de rechterlijke niacht 
in Nederlandsch-Indie. B. 485. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. -
Op de voc,rdracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 3 October 1916, Afdeeling AS, 

no. 57; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17- October Hll6, n°. 38); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 October I 916, Af
deeling A3 , n°. 35; 

Hebben goedgcvonde~ en verstaan: 
Eenig arfikel. 

Letter a van het eerste lid van artikel f van 
Ons besluit -van 21 Maart 1907 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 75, Indi.•ch Staatsblad n°. 264), 
zocials dat besluit is gewijzigd, laatstelijk bij 
Ons besluit van 26 Juli 1915 (]Yedei·lands~h 
Staatsblad no. 340, Indisch S(aatsblad n°. 738) 
wordt gelezen:. 

a. bebben voidaan aan het familteitsexamen 
of aan het lndologisch examen onderscbeiden
lijk bedoeld bij de artikelen 24 en 24bis van 
het Koninklijk besluitvan· 27 April 1877 (Neder
landsch Staatsblad n°. 87), zooals dit luidt inge. 
volge de artikelen III· en IV van Ons besluit 
van 23 Februari 1916 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 79). 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarva.n afschrift 
zal worden gezonden aan- den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekimkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Octobe1; 1916. 
WILHELMINA. 

• De 1lfiniste1· van Koloniifn, TH. B. PLEYT!l. 
(Uitgeg. 11 Nov. 1916.) 

30 October -11)11:i. B1~SCHIKKING van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, houdende, 
met intrekkjng van zijne beschikking van 

- 27 April 1916, v~ststelling van nadere be; 
palingen, met inachtneming van welke de 
oncler beheer~. van den Centralen Gezond
heidsraad staande verplaatsbare zieken
barakk~n aan gemeentebesturen ten ge-
bruike worden afgestaan. · 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken ; 

Gelet op het advies van den'. voorzitter van 
den Centralen Gezondhoidsraad, van 24 Oc
tober 1916, n°. 1438/12 ; 

Heeft goedgevonden : 
met intrekk(ng van zijne beschikking van· 

27 April 1916, n°. 5137, afdeeling V. A_- (Nede1·· 
landsche Staatscoui·ant van 28 April daaraan
volgende, n°. 100), tot vaststelling van de 
daarbij, behoorende bepalingen, met inachtne
ming van welke de orider beheer van den Cen
tralen Gezondheids.raad_ staande verplaatsbare 
ziekenbarakken aan gemeentebesturen ten ge
bruike worden afa;estaan, die bepalingen nacler 
vast te stellen, zooals ze hierbij. zijn gevoegd. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in de 
Nederlandsche Staatscou,·ant. -

's Gravenhage, 30 October 1916. 
Voor den Minister, 

De Secreta1·is-Generaal, J. B. .KAN. 

BEP ALIN GEN, met inachtneming van welke 
de onder beheer van den Uentralen Gezond· 
heidsraad staande-verplaatsbare zieltenbai·ak
ken aan gemeentebesturen ton gebruike woi·

. den afqestaan. 

Art. 1. Het bestuur der gemeente richt•zijne 
aanvrage tot bet in gebruik afstaan van eene 
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barak met toebehooren - badkuip met kacbel, 
ijzeren . ledikanten, tijken voor matrassen, 
kachels, linoleum- op den vJoer - door bemid
deling van den betrokken ziekeninspecteur tot 
dim voorzitter van den Centralen Gezondheids
t·aad. Deze gtaat de aanvrage toe, indien eene· 
barak bes_chikbaar is, met dien verstande, dat, 
indien gelijktijdig meerdere a:mvragen inkomen 

·, dan barakken bescbikbaar zijn, de barakken 
ten gebruike worden afgestaan aan de bestnren 
van die gemeenten, ,vaarin, naar bet oordeel 
·van den voorzitter, de grootste behoefte daar- · 
aan' bes_taat, 

· In gevallen van bijzonder spoedeischenden 
aard kan de voorzitter van den Centralen Ge
zondl!eiclsraad eene rechtstreeksche · aanvrage. 
van een gemeentebestuur toestaan. 

De voorzitter geeft van zijne beslissing onver
wijld ken nis aan den' betrokken- ziekteninspec-
teur. 

Moet eene barak, op grond van qringender 
behoeften elders, uit eene gemeente worden 
verwijderd, v66rdat de inspecteur tot de vel'.~ 
wijdering geraden heeft, dan geschiedt zij op 
last van den voorzitter van den Centralen Ge
zondheidsraa,d . .,Deze geeft van zijne beslissing 

_ onverwijld kennis aan den :r.iekteninspecteur. 
2. Eene barak blijft bij bet bestuur van eene 

zelfde gemeente niet langer dan drie acbter
eenvolgende maanden in gebruik, tenzij met 
goedvinden van den Centralen Gezondbeids-· 
raad, welke <lien termijn, op aanvrage van bet 
gemeentebestuur, telkens voor hoogstens eene 
maand kan · verlengen. 

3. De voorzitter van den Centralen Gezond
heidsraad .wijst twee deskundige werklieden 
en, zoo noodig, een ambtenaar van dien raad 
uan, onder wier toezicht de barak ten gebruike 
wordt verzonden, en die ter plaatse de opstel
ling en het ·uiteennemen, ontsmetten, inpakken 
en op- of inladek der barak leiden en daarbij 
als voorwerkers dienst doen. De overige werk
lieden en de bulpm.iddelen biertoe gevorderd, 
alsmede het noodige tot bet gescbikt- maken 
van het terrein, worden door bet gemeente
bestuur beschikbaar gesteld. 

4. Voor elken dag dut eene barak ter be
scbikking van bet bestuur eener gemeente is, 
is die gemeente aan den Staat der N ederlanden 
een bedrag van een gulden en vijftig cent 
(f 1.50) verschuldigd, waarin is begrepen ver
goeding voor de kosten van bet·vervoer naar· 
bet naast bij de plaats van bestemming ge
legen spoorwegstation of aanlegplaats en terug. 

De terrnijn, gedurende welken eene barak ter 
bescbikking van het liestuu1· eener gemeente 

is, wordt geacht Mn te vangen met bet begin. 
.van den dag, volgende op dien, waarop de 
barak aan_ bet naastbij gelegen station of aan
legplauts aankomt, en te eindigen met bet 
einde van den dag, voorafgaande aail dien, 
waarop d·e barak van dat station of van -die 
aa nlegplauts wordt teruggezonden. 

De voldoening van bet verscbuldigde ge
schiedt binnen eene maand, nadat het gebruik 
der barak is geiiindigd, ten kantore van !lBn 
der Rijksbetaalmeesters. , 

De voor·de betaling ontvangen quitantie van 
storting wordt uiterlijk binnen vier dagen na 
de afgifte g'ezonden aan den voorzitter van 
den Centralen Uezondbeidsraad, die desver
langd een bewijs van ontvangst afgeeft. 

5_. Voor rekening. van de ·gerneente komen 
voorts de volgende kosten : 

a. die van bet loon, de reis en bet verblijf 
der twee ,deskundige werklieden en die van · 
de reis en bet verblijf van den ambtenaar, be
doeld in art. 3, in dezer voege, dat in rekening 
kun worden gebracbt: · 

door de werklieden: 
a. een uurlo9n, vast te stellen door den voor

zitter van den Centralen Gezondheidsraad, na 
beko14en goedkeuring van den Minister van 
Binnenlands·che Zuken, welk · uurloon . wordt 
verhoogd -met : . 

100 pCt. voor __ arbeid op Zondagen of daur
mede gelijkgestelde dagen ; 

50 -pCt. voor nachtarbeid, waaronder is te 
verstaan arbeid tusscben 10 ·uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags; 

25 pCt. voor de uren, waarop de onismet
ti ng£arbeid is verricbt. 

b. reis- en ~erblijfkosten, te berekenen over
eenkomstig de vijfde klasse van bet tarief, vast• 
gesteld bij Koninklijk bes! nit van 29 October 
1915 (Staatsblad n°. 451); 

door den ambtenaar : reis-. en verblijfkosten, 
berekend overeenkomstig die klasse van boven
·genoemd tp.rief, als waarin bij volgens zijn 
rang is gerangschikt; 

b. die der ontsmetting van de barak; 
c. die van bet vervoer der barak van en naar 

het naastbij gelegen spoorwegstation of uanleg
plaats; 

d. die der vernieuwingen van de barak of 
van haar toebehooren, voor zooverre deze no.od
zakelijk. zijn geworden door onoordeelkundig 
gebruik van de barak-of toebebooren,. en 

e, die vallende op de exploitatie van de barak 
ter plaatse van gehruik, geen uitgezonderd. · 

De voldoening der in dit artikel bedoelde 
kosten geschiedt rechtstreeks aan hen die de 
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werkzaamheden hebben verricht, de· kosten ge
maakt, of de diensten hebben bewezen. · 

6. Alie geschillen, geen uitgezonderd, die 
over de uitvoering dezer bepalingen mochten 
ontstaan, worden door den Minister van Bin
nenlandsche Zaken fo noogste instantie beslist.-

7. .Deze bepalingen treden in werking den 
eersten November 1916. 

Behoort bij beschikking van den Minister• 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 October 1916, n°. 13583, afdeeling V. A. 

Mij bekend, 

De Secretaris- Generaal van Binnenl. Zaken, 
- ,J, B. KAN, 

30 Octobei· 1916. ·ARirnsT van den Hoogen Raad. 
In art. 1 der Leerplichtwet wordt aan 

de ,,ouders", dus aan vader en moeder, 
gelijkelijk de verplichting opgelegd om 
tegen schoolverzuim van bij hen inwonende 

· 1eerplichtige kinderen te waken. 

(Sv. artt. 211, 216, 221, 347; Leerplichtwet 
art. 1.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. M. A. Savel
berg, Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. , 

De Ambtenaar van het O; M. bij het Kanton
gerecht te Middelburg, requirant van cassatie 
tegen een bij . verstek gewezen vonnis van 
gemeld Kantongerecht van 27 Juli 1916, 
waarbij P. s.; huisvrouw van J. B., geboren 
16 October -1876 te 's Heer Arendskerke, wo
nende te Vlissingen, is ontslagen van alle 
rechtsvervolging van het ten laste gelegde en 
bewezen verklaarde. 

Conclusfo van den Aclvocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

In zijn vonnis van 27 Juli jl. beantwoordde 
de Kantonrechter te Midclelburg de vraag, wie 
der ouders voor de niet-naleving der verplich
ting van art. 1 der Leerplichtwet strafrechtelijk 
verantwoordelijk moet worden geacht, in dien 
zin, ,,dat de vader in de eerste plaats als de 
aansprakelijke persoon moet worden beschouwd 
en hem geen omstandigheden bekend zijn, 
welke een optreden tegen de moeder alleen 
kunnen rechtvaardigen". Ofschoon hij dus 
het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend 
bewezen achtte, ontsloeg hij de gerequireerde 
van a,lle rechtsvervolging. 
· Tegen die uitspraak richt zich het cassati~
beroep van het Openbaar lVIinisterie· bij ge
noemd Kantongerecht, ter ondersteuning waar-

van bij memorie een middel is aangevoerd lui
dende: ,,Schendingdoorniet-toepassin'g, althans 
verkeerde toepassing, van de· artt. 211, 214 
l6 lid, 216 2• lid Sv. en de artt. 1 en 23 § 1 2°. 
der Leerplichtwet." · 

Ik onderschrijf de grief, voorzoover zij dit. 
dee! van het vonnis bestrijclt. In art. 1 cler 
Leerplichtwet toch wordt de verantwoorclelijk
heid van beicle ouclers erkencl, dus ook die cler 
moeder, en. in de memorie . van antwoord 
(bl. 77) worclt we! is waar de aansprakelijkheicl 
van den vacler vooropgesteld, doch tevens
toegegeven, · clat de omstandigheden een optre
den tegen de moeder alleen kunnen rechtvaar
cligen. 

Echter is dit niet de eenige grond, waarop 
's Kantonrechters beslissing is gebouwd. In 
c1·e vijfde overweging immers worclt gezegcl ,,dat 
in casu de schuld blijkbaar geheel bij den 
vacler ligt": Nu pleit hier wel tegen, dat ten 
slotte ook die der moecler rechtsgeldig bewezen, 
wordt verklaard, doch dit schijnt mij een
voudig te wijten aan het gebezigcl formulier en 
onvereenigbaar met hetgeen ik zooeven als. 
inhoucl van het bestreden vonnis meclecleelde. 

Is dit juist gezien, clan is hier louter de recle 
van eene bedekte vrijspraak, waarvan de cas
satie, krachtens art. 347 Sv., enkel- vervolgcl 
kan worclen in het belang der wet. [V gl. 
arrest H. R. 5 Januari 1914 (W. 9600) (N. J. 
1914 bl. 392, Reel.).] 

Ik concludeer mitsdien tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep. · 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoorcl het verslag van den Raadsheer 
Nijpels; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luiclencle ~ 
(zie _concl. adv.-gen.); 

0. dat, blijkens het· bestreclen vonnis, .aan' 
de gerequireerde bij de inleiclencle clagvaar
ding was ten laste gelegcl, dat zij, ~ls- moeder, 
krachtens de wet met de verzorging' belast van 
haar bij haar inwonencl kind Willem, geboren 
27 :Augustus 1903, dat als leerling was ge. 
plaatst op de openbare lagere school B te Vlis
singen en nog niet buiten de leerverplichting · 
viel, hare verplichting van te zorgen, clat ge
noemcl kind die school gcregelcl bezocht, niet 
heeft nageleefd, a!zoo geen zorg heeft . ge
clragen, clat aan dit kind voldoencle lager oncler
wijs werd verstrekt, en we!, doorclat genoemcl 
kind de becloelde school heeft ·verz:uimcl op 
15 en 16 Juni 1916: des, voor- en namidclags 
buiten de gevallen, becloeld in het 2• lid van 
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art.". 2 cler Leerplichtwet, zulks niettegen
staande op 2 Juhi bevorens aan haar, beklaagde, 
als de aansprakelijke persoon, een aanzegging 
als bed9eld in art. 21 § 3 der Leerplichtwet 
en bet schoolverzuiu1 van meergenoemd kind 
betreffende, was toegezonden. welke aanzegging 
aan haar aan hare waning was uitgereikt op 
5' J uni daaraanvolgende; : 

dat de Kan.tonrechter ~,bet d.er beklaagde 
ten laste gelegde met dien ver,stande, dat zij 
geen zorg heeft gedragen, dat aan het in de 
dagvaarding bedoelcl kind volcloende lager 
onclerwijs wercl Yerstrekt en hare schuld claar
aan" wettig en overtuigend beweze11 heeft ver
klaarcl en ·claarop in zijn vonnis onmiddellijk 
laat volgen : 

,,0. echter, dat een vader in de eerste plaats 
.. moet worden beschouwcl als de aansprakelijke 

persoon en ons geen om~tandigheden bekend 
zijn welke kunneri rechtvaardigen een optre
clen tegen de moeder alleen ; 

,,0. integendeel, dat in casu blijkbaar de 
scbulcl geheel •bij den vader ligt; 

,,0., dat· derhalve beklaagde ·van alle rechts
vervolgi11g behoort te worden ontslagen"; 

dat voorts de Kantonrecbter het bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar heeft verklaard · 
en de gerequireerde heeft ontslagen van alle 
recbtsvervolging; 

0., · dat tegen deze uitspraak is gericbt het 
middel van den requirant; ·, ' 

Alvorens dit middel te onderzoeken over
wegende ambtshalve omtrent de ~ntvankelijk
heid van hilt beroep : 

dat, blijkens de hierpoven medegedeelde 
overwegingen, de Kantonrechter zijne beslis
sing doet steunen op t\vee ·gronden, waarvan 
de eerste herust opde uitleggingder J,eerplicht
wet, de tweede op de na te melden verontschul
diging van de gerequireerde; 

dat de Leerplichtwet evenwet:niet de aan
sprakelijkheid der ouders aldus. regelt als de 
Kantonrechter aanneemt, maar in haar art. 1 
aan de ,,ouders", dus aim vader en moeder, 
gelijkelijk de verplichting oplegt om tegen 
schoolverzuim van bij _ hen ·inwonende leer 
plichtige kind(\ren te waken, waarbij de ge
schiedcnis cler wet niet tot eene uitlPgging als 
in bet vonnis mag cloen besluiten, enkel omdat 
in de memorie van toelichting der Regeering 
bij haar on twerp der wet, bij de_ toelichting 
van art. 1, is gezegd : ,,Houdt het kind bij 
beicle ouders verblijf, dan is uit den aurd der 
zaak alleen de vader aansprakelijk", vermits 
van den aanvang af in het wetsontwerp de 
vo-ormelde verplichting aan de ,,ouders" werd 

opgelegcl, en die redactie, ook na gevraagde 
verdi1idelijking ervan in het Voorloopig Ver
slag der Oommissie van rapporteurs der Tweede 
Kamer, door de Regeering is gehandhaafd en 
de gemaakte opmerking beantwoord met· een 
beroep· op den tekst van art. 255 Sr., en de 
opheldering ,,dat meer clan een persoon tegelijk 
aansprakelijk kan zijn"; 

dat bijgevolg de eerste grond van den 
Kantonrechter is onjuist· en daarop dus· niet 
mocht zijn beslist, dat het aan de gerequireerde· 

-ten laste gelegde verzuim niet strafbaar is;· 
dat de Kantonrechter in ziJn vonnis aan de 

bovenaangehaalde overweginger. laat vooraf
gaan, dat de nu gerequireerde over het scbool
verzuim van baar zoon Willem door een 
politiebeambte gehoord. die heefoerkend onder 
bijvoeging, ,,dat haar echtgenoot in den laatsten 
tijd, ~ok op 6-, 8, 9, 15 en 16 J uni 1916, buiten 
de stad uit werken gaat bij de boeren, haar 
zoon Willem clan meeneemt en van Maandag 
tot Zate~dag met hem afwezig is" ; 

dat, kenlijk in verband met deze opgaven van 
de moeder, de Kantonrechter daarna als twee- · 
den grond voor zijne beslissing beeft aange
voerd, dat in casu blijkbaar de schuld van het 
schoolverzuim geheel ligt bij' den vader, door 
welke verklaring de Kantonrechter te kennen 
gaf van oordeel te zijn en dus feitelijk heeft 
beslist, dat de moeder (de gerequireerde) niet 
heeft gepleegd ·het verzuim, waarvoor zij gedag
vaard was, zoiidat, bij gebleken afwezigheid 
van ·dit' hoofdbestaiiddeel der aanklacht, zij 
daarvan behoorde te zijn vrijgesproken; 

clat de Kantonrechter nu wel, voortbouwencle 
op zijne onjuist bevonden uitlegging van art. 1 
der Leerplichtwet, de gerequireerde niet h.eeft 
vrijgesproken, maar van alle rechtsvrrvolging 
ontslagen, na, in overeenste'mming met deze 
thans onjuist gebleken uitspraak, vooraf te 
hebben bewezen verklaard het aan haar ten 
laste gelegde en hare schuld claaraan, maar 
<lit aan 7,ijne beslissing op den tweeden grond 
niet bet karakter ontneemt van in werkelijk, 
heid te zijn eene vrijspraak, waartegen het 
beroep in caRsatie niet openstaat; 

dat derhalve het daartegen g;~·ichte beroeJ} 
in cassatie is niet-ontvankelijk, waaruit volgt 
dat het aangevoerde middel van. cassatie niet 
mag worden onderzocht; 

Gezien art. 347 Sv. ; 
Verklaart. den requirant nielontvankelijk 

in zijn beroep, (Neel. Jt;r.) 

. I 
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:31 October l!Jlff .. B~Jsi.UIT, houdende intrek
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van peenzaad. S. 486. 

WIJ WiLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van· Onze liiniste~s van 
·0orlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 80 October 1916, Ka
binet, Litt. pus; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van peenzaad, toegestaan 
bij Ons Besluit van 24 l!'ebruari 1916 (Staats
blad n°. 82). 

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 worderi geplaatst. -

's-Gravenhage, den 8lsten October 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van 0o1'log, BosBOOM. 
De ll1inister van Financien, ANT. v AN GIJN. 
De Min. vein Landbomv, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 1 Nov. 1916.) 

1 November 1916. BESLUiT, tot nadere toepas'. 
sing der wet van 26 April 1884 (Staats. 
blad n°. 80) .. S . .487. 
WIJ WILHELMINA, ENz; 

O.verwegende, dat bet wen~chelijk is,' dat ·ae 
Staat bijdrage in de kosten van schadeloosstel
ling aan personen, waarop maatregelen: van· 
afzondering worden toegepast ingevolge art. 4 
van Onze Besluiten van 28 October 1915 
(Staatsblad n°, 488), van 28 October 1915 
(Staatsblad n°: 489), van 15 November 1915 
(Staatsblad n°. 469) en van 30 December 1915 
(Staatsblad n°. 528) tot vaststelling vaJL·buiten-. 
gewone maatregelen tot afwending rnspectieve
liJ k van den vlektyphus, van de pest, van de 
Aziatische cholera en van de pokken en tot 
wering van de : ui_tbreiding en gevolgen dier 
ziekten; 

Op de voor_dracht van Onzen Minister van 
Staai, Minister van Binnenlandsch.e Zaken en 
van Cfoze Ministers van Fi_nancien, van Wa
terstaat en van Landbouw, Nijverheid ·en 
Handel, van 25 Juli 1916, n°. 10068, Afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezeµ, van 25 Au
gustus 1916, n°. 85, Afdeeling Generale The
saurie; 80 Augustus 1916, L•. K., Afdeeling 
:Spoorwegen; 4 September 1916, n°. 7110, af
deeling Nijverheid; 

Gelet op de wet. van 26 April 1884 (Staats• 
blad n°, 80) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1916, n°. 85); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister. van Staat, Minister van Binl!enlandsche 
Zaken en van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van,Landbouw, Nijverheid 
en Randel, van 14 October 1916, n°, 12929, 
Afdeeling Volksgezondheid en Arrnwezen; 
20 October 19\6, n°. 160, Generate Thesaurie; 
24 October 1916, L•. A, Afdeeling Spoorwegen ;· 
en van 27 October 1916, n°, 8786, Afdeeling 
Nijverheid; : 

Hebben goedge,onden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. · Indian het gemeentebestuur aan 

personen, die _inkornsten derven ten gevolge 
van, k1·achtens art. 4 van Onze bovengenoernde 
besluiten genornen maatregelen van .. afzonde
ring; desw.ege · schadeloosstelling. verleent, 
wordt door den Staat aan de gemeente een 
bijdrage verleend van _vijftig ten honderd in 
de uitgaven voor die schadelooss.telling. 

2. Dit besluit, .dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Finan'cien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijver4eid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatablad en in de Staatscourant 
zal warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 

's-Gravenhage, den lsten November 1916. 
-WILHELMINA. 

_ De Min. van Staat, Min: van Binnenl. Zaken, 
()ORT V. J). LINDEN, 

·De 1vlinister van Financien, ANT. YAN GIJN. 
De .Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

_be.Min. van Landbomv, Nijverheid en IIandel, 
POSTHUMA. 

(Uit_qeg. 14 Dec. 1916.) 

2 Novembe1' 1916. BESJ.UlT; houdende nadere 
vaststelling van voorschriften ter uitvcie
ring van de, sedert gewijzigde, wet van 
28 Mei 1899-(Staatsblad n°. 128). S. 488. 

WIJ WILRELMIN A., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 28 October 1916, 
Kabinet, Litt. F 148, en van· 31 October 1916, 
Bureau S no. 24; .- ~ 

Gezien de wet van 28 .Mei. 1899 (Sfaatsblad 
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n°. US), gewijzigd bij de wet van 31 December 
1909 (Staatsblad n°. 469); 

Gelet _op de J{oninklijke besluiteri van 
22 Januari 1904 (Staatsblad n°. 10), van 8 Sep
tember J909 (Staatsblad n•. 305) en van H Au
gustus 1911 (Staatsblad no. 277), zooals deze 
oesluiten sedert zijn gewijzigd; 

-Overwegende, dat het noodig is de, ter uit
voering van vorengenoemde wet, bij eerstver
meld Koninklijk besluit gegeven voorschriften 
te herzien; 

- Hebben goedgevonden en ve~staan: 
. 'A. In te trekken voormeld l, oninklijk be·

sluit van 22 Jauuari 190'1 (Staatsblad n• . .10) 
met de bij dat besluit gevoegde instructien; 

B. te. bepalen: 
Art. 1. Voor de•. uitoefening van het mili

tair gezag, bedoeld in de, sedert gewij~igde, 
wet van 23 Mjii 1899 (Staatsblad n°. 128) 
warden door Ons aangewezen : 

a. de Opperbevelhebber van Land- en Zeernacht 
- zoo deze is benoemd - : 

in elk in staat_ van oorlog ·of in staat van 
beleg veddaard gedeelte van het grondgebied 
des Rijks; -

b. de Oommandanten der Stellingen, de Ooni
mandanfen der onderdeelen en forten van Stellin
gen en de Oommandanten der Afzonderlifike for/en: 

onderscheidenlijk in het gebied van de 
Stelling, van het onderdeel of het · fort der. 
Stelling, en van het Afzonderlijk fort, '.waar
over zij het bevel voeren ; 

c. de Territoriale-bevelhebbers : 
in de gedeelten van het grondgebied des 

Rijks, niet behoorende tot het gebied van- de 
Stelliugen en de Afzonderlijke forten, zooals 
die gedeelten aan ieder hunner door Ons 

-warden toegewezen ; · 
_ d. de rechtstreeks onder de bevelen van den 

Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht ge-
- stelde Gommandanten. van onderdeelen van de 

~ee- of Landmacht, optredende buiten het 
gebied. der Stellingen- .en der Afzoriderlijke 
for~en - voor zooveel voor deze forten ·com
mandanten zijn aangewezen -: 

in het operatiegebied var{ het onder hun 
bevel staande onderdeel Vftn de Zee- of Land
macht. 

2. Naar gelang zulks noodzakelijk wordt 
geacht, zullen door Ons of door Onzen Mi
nister van Oorlog ook andere, dan de _in artikel 1 
vermelde, autoriteiten voor de uitoefening van 
het militair. ·gezag, bedoeld .in de, sedert ge
wijzigd"il, wet van 23° Mei 1899 (Staatsblad 
11°,- 128) warden aangewezen. 

. Het_ gedeelte van het grondgebied des .Rijks, 

waarin door deze autorit,eiten dat militair gezag 
zal warden -uitgeoefend, wordt door Ons of 
door Onzen 'voornoemden Minister aangewezen:· 

3. Ook -voor zooveel de in artikel J en 
artikel 2 bedoelde aanwijzing van <l.e autori
teiten, door wie, en van het gebied, waarin het 
militair gezag, bedoeld in de, sedert gewijzigde, 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), zal 
warden ·nitgeoefend door Ons is geschied, kan 
daarvan door Omr.en Minister vao Oorlog bij
nadere aanwijzing warden afgeweken. 

Zool[!ng Wij of Onze voornoemde Minister 
niet anders bepalen, geldt als operatiegebied, 
bedoeld in artikel 1, sub d, hetgeen de Opper
be,velhebber van Land- en Zeemacht als zoo
danig Ranwijst. 

4. W annE;ier ten gevolge van een vijandelij -
ken inval, of ten gevolge van binnenlandsche 
onlusten, als bedoeld in artilrnl 1, sub 2°., van 
de, sedert· gewijzigde, wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128), de gemeenschap tusschen 
een gedeelte van het grondgebied des .Rijks en. 
den zetel der Regeering is. a:fgesneden, kan 
de hoogste bevelvoerende militaire autoriteit, 
in dat gedeelte aanwezig, dit ~ hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk - in staat van beleg ver
klaren, en oefent die autoriteit alsda? het 
militair gezag uit. 

5. Bij ontstontenis van eene militaire au
toriteit, voor. de uitoefening van het militair 
gezag aangewezen, wordt zij, in afwachting dat 
in hare vervanging door Ons of door Onzen 
Minister van Oorlog zal zijn voorzien, ver
vangen door den hoogsten, of - bij gelijkheid 
in rang - door den oudsten in rang van. de 
commandanten, d.ie bij aanwezigheid van be
doelde autoriteit onder hare bevelen zouden 
staan. 

6. Voor de autoriteiten, aangewezen voor 
de uitoefenjng van het militair gezag, gelden 
de bepalingen van. de _bij dit besluit gevoegde 
instructie. 
. Voor de autoriteiten, aangewezen bij artikel 1, 

sub b, van dit besluit, gelden bovendien - voor 
ieder, voor zooveel haar betreft - de op de 
uiioefetiing van het militair ·gezag betrekking 
bebbende bepalingen van de .,Oorlogsinstructie 
stellingcommandanten" (vastges_teld bij Ko
ninklijk besluit van 8 September_ 1909 - Staafs

blad n•. 305 - en sed'ert gewijzigd) en van de 
,,Oorlogsinstructie ondercommandanten van. 
stellingen" (vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1911 - Staatsblad n°. 277 -
en sedert gewijzigd), nochtans met uitzondering 
van art. 7, _eerste alinea, van eerstgenoemde, 
en a!'t. 2- ,van laatstvermelde instructie . 
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Onze _ Ministers van Oorlog en-, van .Marine 
zijn, ieder voor zooveol hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan, 
eve,nals van de claarbij behoorende instructie, 
afschrift _ zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, 
van Watersiaat en van Landbouw, Nijverheicl 
en Handel, en dat, met de instructie, in het 

· Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 2den November 1916. 

WILHELMINA. 
De Jrlinister van Oo1·log, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMB(!NNJ<J'r. 

(Uitgeg. 3 Nov. i916.) 

INSTRUCTIE voor de Autorifeiten, over
eenkornstig artikel 7 van de, sedert gew-i[i
zi,qde, wet van 23 Mei 1899 (Staatsbl~d 
n°. 128), aangewezen voor de witoefening 
van het militair gezag. 

Art. 1. In deze instructie worden verstaan·: 
onder ,,de wet", de wet van 23 Mei 18119 

, (Staatsblad n°. 128), gewijzigd bij de wet van 
31 December 1909 (Staatsblad no. 469); 

onder · ,,milifair geza_q", het militair gezag, 
bedoeld in evengenoemde wet; 

onder ,,bevelhebber", de autoriteit, die in eenig 
gedeelte van het grondgebied des Rijks het 

·militair gezag ,uitoefent. 
2. Het militair gezag wordt _ uitgeoefend 

onder verantwoordelijkheid van Onzen Minister 
van Oorlog of van Onzen Minister van Marine. 

3. Wanneer voor· de uitoefening van het 
--militair gezag in eenig in staat van oorlog of in 
staat van beleg-verklaard gedeelte van het grond
gebied des Rijks meer dan een autoriteit zijn 
aangewezen, is· elk dier uutoriteiten gehouden, 
bij de uitoefening van dit gezag de eventueel 
te geven bevelen en aanwijzingen te volgen 
van de in het betrokken gebied mede voor de 
uitoefening van het militair gezag aangewezen 
autoriteiten voor zooverre -deze hierarchiek 
boven haar zijn gesteld. 

4: De bevelhebber kan de uitvoering der 
rnaatregelen tot uitoefening van het militail' 
gezag opdrag"en aan door hem aan te wijzen 
autoriteiten of personen, die alzoo handelen 
ingevolge zijne bevelen. 

5. Wamfeer eenig gedeelte van het grond
gebied des· Rijks in staat van oorlog of in 
staat van beleg wordt verklaar-cl, dan we! de 
staat van oorlog of de staat van beleg voor 
dat gedeelte ~orclt opgeheven, brengt cle be
velhebber zulks onverwijld ter kennis van de 
troepen en c. q. ·van de· bemanningen der oor
l?gsvaartuigen, die .onder zijne bevelen zijn 

gesteld, en draagt hij zorg, dat de afkondigirig, 
bedoeld in de eerste alineu van artilrel ,1 der 
wet, onverwijld en op de meest doeltreffende 
wijze plaa ts heeft. 

6. Z6odra eenig gedeelte van het·grond:.. 
gebied des Rijks in , staat van oorlog of in 
staat van beleg is verklaard, waarschuwt de 
bevelhebber, bij algemeene bekendmaking, de 
bevolking, dat zij, die• _het aanroepen van 
schildwachten of patrouilles onbeantwoord la
ten, die niet voldoen aan bevelen, welke door 
schildwachten en commandanten van patrouilles 
ingevolge de hun verstrekte consignes worclen 
gegeven, die geen gehoor geven aan de som-
matien, door de bevoegde autoriteiten gec1aan, 
of die tegenwoordig zijn bij samenscholingen, 
waarbij een aanval op de militaire macht ge-
schiedt, zich aan lijfsgevaar blootstellen. 

Hij doet de bevolking herinneren aan de 
wettelijke verplichtingen in den staat van 
oorlog clan wel in den staat van beleg op het. 
burgerlijk gezag en cle.inwoners rustende, als
mede - voor zooveel daartoe _de ingetreden 
rechtstoestand en de omstandigheden, becloelcl. 
in art1kel 1, sub 10., dan wei in artikel 1, sub-
20. van de we( aanleiding geven - aan de
bepalingen van de artikelen 41 tot en met 49· 
der wet, van de artikelen 98. 100 tot en met 
105, 107, 186,- 187, 191, 203 en 204 van het. 
wetboek van- strafrecht, · en van de· artikelen 6 
en 7, eerste titel, en 65, 70, 71, 74, 75 en 78-
van het crimineel wetboek voor het krijgsvolk 
te lanc1e. 

V oorts brengt hij ter algemeene kennis aan 
welke autoriteiten of person.en, becloelcl in
art. 4, -door hem de uitvoering der -te ne_men 
maatregelen is opgedragen. 

7. De bevelen, bec1oe_ld in artikel 21 der 
wet, worden slechts gegeven in:geval van nood
zakelijkheid. 

De wijze van uitvoering der bevelen wordt 
zooveel -mogelijk aan de burgerlijke autoriteit 
overgelaten. _ 

. Zoo mogelijk worc1en geen bevelen · g11geven 
clan na overleg met het hoofd van het betrok
ken burgerlijk bestuur of met den daaronder
ressorteerenden betrokken chef van dienst, , 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Novem·-
ber 1916 (Staatsblad n°. 488). 

· Ons -bekend, ~ 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Marine, J, J. RAMBONNET". 

2 ·N01•ember 1916. BEsLurr, houdende· wijziging-
van de ,,Oorlogsinstrrictie-Stellingcomnian
danten". S. 489; 
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Wr.J WILHEL1111N A, 1rnz. 
Op de voordracht van Onze ¥inisters van 

Oorlog en van Marine van 28 October 1916, 
Kabinet, Litt. F 148, en van 3! Octobjlr 1916, 
Bu_reau S n°. 24; 

Gezien het Koninklijk besluit van 8 Septem
ber .1909 (Staatsblad n°. 305), houdende nadere 
vaststelling, van de Instructie voor Stelling
commandanten en Qommandanten van Af
zonderlijke Forten, voor tijd van oorlog of van 
oorlogsgevaar, sedert herhaaldelijk gewijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan ·te be
palen: 

dat in de bij bovengenoemd Koninklijk be
sluit vastgestelde Instructie de navolgende 
wijzigingen worden aangeb~acht: 

1°. Aan Artikel 12 wordt .eene nieuwe 
alinea toegevoegd, luidende : 

,,Voor zoover door den Opperbevelhebber 
·wordt uo·odig geacht, deeleu van het Stelling
gebied tijdelijk te voegen bij het operatiegebied 
van een niet tot de bezetting der stelling be
hoorend onderdeel van Zee- of Landmacht, 
warden de gezagsverhoudingen in bedoelde 
gebiedsdeelen door den Opperbevelhebber ge
regeld." 

2°. Aan Artikel 17, wordt eene nieuwe ali
nea toegevoegd, luidende : 

,,Voor zoover do9r den Opperbevelhebber 
wordt noodig geacht, deelen van het Stelling
gebied tijdelijk te voegen bij het operatiegebied 
'van een niet tot de bezetting der Stelling 
behoorend onderdeel van Zee- of Landmacht, 
kan, op last van den Opperbevelhebber, ·ten 
aanzien van deze troepen van het vorenstaand.e 
warden -afgeweken." 

3°. De bijlage I van meergenoemde In
structie, zooals die bijlage · opnieuw bij Ko
ninklijk beslriit van 5 November 1913 (Slaat.~
blad n°. 406) vastgesteld, en bij de Koninklijke 
besluiten van 7 December 1914 (Staatsblad 
no. 560) en van 22. Juli 1916 \Staatsblad n°. "330) 
gewijzigd werd, wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

A. Onder ,.I. De Stelling van Amsterdam" 
wordt ! • 

a. het gestelde in -de tweede kolom achter 
,,Noordhollan~1

' vervangen door: 
Aalsmeer. Akersloot."Amsterdam. Ankeveen. 

Assendelft. Avenhorn. Beemster. Beets. Benne
broek. Beverwijk .. Bloemendaal. Broek in 
Waterland. Buiksloot. Castricum. Diemen. 

· Edam. Graft. Haarlem. Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Haarlemmermeer. Heemskerk. 
Heemstede. Heilo. Ilpendam. Jisp. Kat,voude. 
Koog aan de Zaan. Krommenie. Kwa_dijk. 

Landsmeer. Limmen. Marken. Middelie. Mon• 
nikendam. Muiden. Naarden (a). Nederhorst 
den Berg /(b). Nieuwendam. Nieuwer-Amstel. 
Oosthuize~. Oostzaan. Ondendijk. _ Ouder
Amstel. Purmerend. Ransdorp. Rijp (de). 
Schermerhorn, Schoten. Slaten. Spaarndam. 
Uitgeest. Uithoorn. Velsen. Warder. Water
graafsmeer. Weesp. Weesperl~arspel. West
zaan. Wijdewormer. Wijk aan Zee en Duin. 
Wormer. Wormerveer. Zaandam. Zaandijk. 
Zuid- en N oord-Schermer; 

b. het gestelde in de tweede koloin achter 
,,Zuidholland" vervangen' door: 

Aar (Ter). Hillegom. Leimuiden. Nieuwveen. 
Rijnsaterswoude. -Zevenhoven; 
- B. Onder: ,.II , De Nieuwe Hollandsche 

Waterlinie" wordt : 
a. het gestelde in de tweede kolom achter _ 

,,Gelderland" vervangen door: 
Ammerzoden (a). Beesd. Beusichern. Brake!. 

Buren. Buurmalsen. Culenborg. Deil. Driel. 
Echteld. Est en Opijnen. Garneren. Gelder
malsen. Haaften. Redel. Herwijnen. Hurwenen. -
IJzendoorn. Rerkwijk. Kesteren. Lienden. 
Maurilc Nederhemert. Ophemert: Poederoijen. 
Rossum. Tie!. Varik. Vuren. Waardenhurg. 
Wadenoijen. Zaltbommel. Zoelen. Zuilichem; 

b. het gestelde in de tweede kolom achter 
,.N oordbrabant" vervangen door: 

Almkerk. Andel (Op- en Neer-). Baardwijk(b). 
Besoijen (b). Capella (b). Drongelen. Dussen .. 
Geertruidenberg (b). Genderen (b). Giessen.' 
Herpt (a). Hooge- en Lage-Zwaluwe (c). 
Made en Drimmelen (c). Meeuwen. · Raafns
donk (b). Rijswijk. Veen. Waalwijk (b). Was
pik (b). Werkendam. de Werken en Sleeuwijk. 
Wijk en Aalburg. Woudrichem; 

c. in de tweede kolom achter ,,N oordholland" 
bij Naitrden ,,(c)" vera_nderen in ,.(d)", en bij 
N ederhorst den Berg ,,(d)" veranderen in ,.(e)"; 

d. het gestelde ,in de tweede kolom achter 
,,Utrecht" vervangen door: 

Achttienboven. Amerongen. Amersfoort. 
Baarn. Benschop. Bildt (de). Breukelen-Nijen
rode. Breukelen-St. ·Pieters. Bunnik. Bunscho
ten. Cothen. Doorn. Driebergen. Eemnes. 
Haarzuilens. Rarrnelen. Hoogland. Houten. 
IJ sselst'ein. J aarsveld. J utphaas. Kamerik. 
Kockengen, Laagnieuwkoop. Langbroek. Leer
sum, LeU:sden. Linschoten. Loenen. Loener-. 
sloot. Loosdrecht. Lopik. Maarn. Maarssen. 
Maarsseveen. Maartensdijk. ,Montfoort. Odijk. 
Oudenrijn. Renswoude. Rbenen. Rijsenbur'g. 
Ruwiel. Schalkwijk. Sneirewaard. Soest. Stou
tenburg. Tienboven. Tull ell' 't Waal. Utrecht. 
Veenendaal. Veldhuizen. -Vleuten. Vreeland. 
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Vreeswijk. Werkhoven. Westbroek. Wijk bij 
Duurstede. Will~skop. Woudenberg; Zeist. 

· Zuilen; 
e. het gestelde in de t~veede kolom · achter 

,,Zuidholland'' vervangen door: 
Ameide. Arkel. Asperen. Everdingen. 

G-iessen-Nieuwkerk. Gorinchem. Hagestein. 
Hardinxveld. Rei- en ·Boeikop. Heukeluin. 
Hoogblokland, Hoornaar. Kedichem. Leer
broek. Leerqam. Lexmond. Meerkerk. Nieuw
land. Noordeloos. Sehelluinen. Schoonrewoerd. 
Tienhoven. Vianen. Woerden; 

f. in de derde kolom voor ,,(a)" gelezen 
,,(b)": voor ,,(b)" gelezen ,,(c)'.', vonr ,,(c)" ge
lezen ,,(d)", voor ,,(d)" gelezen ,,(e)", terwijl_ 
in die_ kolom een nieuwe noot (a) woi-dt opge
nomen, luidende : 

,,(a)" met uitzondering vln het gedeelte dezer 
gemeente., gelegen ten Zuiden van de Maas." 

C. Onder: ,,III. De Stelling van den Heider" 
wordt het gestelde onder ,,A" vervangen door : 

,,A.· Te land. 
De gemeenten · Anna-Paulowna, Callantsoog, 

den Helder en Texel in de provincie N oord, 
holland" .. 

D. Onder: ,,V. De stelling van 't H0llandsch 
Diep . en het ·Volk"erak", wordt het gestelde 
onder ,;A" verv.angen door : 

,,A. Te land. 
,,De gemeenten Fijnaart en Heiningen, 

Klundert, Standd~arbuiten, Willemstad ·en 
Zevenbergen in de provincie Noordbrabant, 

· en de gemeenten den Bommel, Klaaswaal, 
M.iddelharni_s, ·Nieuwe Tonge, Numansdorp, 
Ooltgensplaat, Oude Tonge, Stand aan 't Ha
ringv liet en Zuid-Beijerland in de provincie 
Zuidholland." 

4°. In d~ bijlage II van :meergenoemde 
Instructie, ~ooals deze bi}lage is vastgesteld 
bij Koninldijk besfoit van 7. December 1914 
(Staatsblad n °. 550) en bij Koninklijk ·bes! ui t 
van· 22 Juli 1916 (Staatsplad n°. 330) werd 
gewijzigd, zal : 

a. Onder ;,III. Het fort Nieuw St. Andries." 
voor ,)n de provineie Gelderlan_d de gemeenten: 
· ,,Heerewaarden. ,,R?ssum." 

gelezen worden : 
,,In de provincie Gelderland de gemeente : 
,,Heerewaarden". 
b. Onder ,,IV. Het for,t Ol'evecoettr." worden 

doorgeslagen : · 
,,In de provincie Gelderland de gemeente : 
,,Redel." . 
Onze Ministers ·van 9orlog 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 . J ustitie, van Binnenl~ndsche 
Zaken, van Waterstaat en van Landbouw, Nij
verheid en Handel, en dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst .. 

's-Gravenhage, deb 2den November 191\l, 

WIL TI EL MIN A. 

De Minister win Oorlog, Bosnooi-r: 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uif,qeg. 3 Nov. 1916.) 

2 'No1,embei· 1916. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 4 Mei 
1896 (Staatsblad n°, 76) tot vaststelling van 
een Algemeen Reglement voor de Kamers 
van Koopbandel en Fabrieken. S. 490. 

WIJ .WILHELMINA, ENZ. ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Au-· 
gustus 1916, n°. 16461, afdeeling Handel; 

Overweg(lnde, dat het wensche)ijk is de on
zekerl:ieid weg te nemen· omtrent de bevoegd• 
heic( van de Kamers van Koophandel en Fa
brieken om voor door haar op verzoek en ten 
behoeve van den Handel en de Nijverheid ter 
plaatse barer vestiging verricbte w0rkzaam
heden van de belangbebbenden vergoeding van 
kosten te vorderen, .en in verband daarmede 
tevens de bestemming van die Kamers uit te 
breiden; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 September 1916, n•. 5); · · 

Gelet op bet -nader rapport van Onzen voqr
noemden Minister van _30 October 1916, 
rio: ,'.9269, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in bet Koninklijk besluit van 

den 4den Mei 1896 (Staatsblad n•. 76) tot vast
stelling van een Algemeen Reglement voor 
de Kamers van Koophandel en Fabrieken: 

1 °. _aan artikel 2· het volgende wordt toege
voegd: 

,,0. aan handelaren en .fabrikanten bij de 
uitoefening van hun bedrijf bijstand te verlee
nen met name door het afgeven of bevest,igen 
van verklaringen nopens hun bedrijf. of de 
artili:e!en, die zij verhandelen of vervaardigen,"; 

20. aan artikel 19 een derde lid wordt toe
gevoegd, luidende als-'volgt: -

,,Elke Karner i_s bevoegd voor door baar ten 
behoeve van den handei of de nijverheid in 
het gebied, waa·r zij gev,estigd is,.· op verzoek 
van belanghel5benden verrichte ~erkzaamheden 
van _hen vergoeding van kosten te vorderen. 
De door de Kamers daarvoor vast te stell_en 
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tarieven behoeven de goedkeuring vanAen Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel." 

Onze Minister van Landbonw, Nijverheid en 
Handel is belast met -de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatblad gep laa tst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld" 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den November 1916. 
WILHELMINA. 

- ' -
De Min. 1Jan Lrwdbouw, Nijverheid en Handel, 

- - PosTHU:t,,IA. 
(Uitgeg. 10 Nov. 1916.)-

2 Novembe,- 1916. BESL UIT, tot vaststelling 
van bepalingen vo_or het examen, bedo_eld 
in art. 86 der wet. tot regeling van het 
lager onderwijs, ter verkrijging van ·eene 
akte van liekwaamheid_voor_huis- en school
onderwijs in het vak, vermeld onder u in 
artikel 2 dier wet, zooals -die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni)916-
(Staafsb_lad n~. 297). S. 491: 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van 'Binnenlandsche Zaken, 
van 14 September 1916, n°. 13(\27/6, afdeeling 
Onderwijs ;: · 

Overwegende, ·dat het noodig is bepalingen 
vast te stellen voo~ het examen, bedoeld in 
artikel 86 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, ter verkrijging van eene akte van 
bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 
in het

1 
vak, ver~eld onder u in artikel 2 dier 

wet, zooals die laatstelijk is -gewijzigd bij d_e 
wet van 24 Juni 1916 (Staatsblad n°. 297); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 October 1916, n°. 36 ; 

Gezien -het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1916, no. 
17007, _afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

1°. dat het examen, bedoeld in artikel 86 
der wet tot regeling van· het lager onderwijs, 
t_er verkrijging van eene akte van bekwaam
hei_d voor huis- en schoolonderwija in het vak, 
genoemd onder u in artikel .2 dier wet, mon
deling en schriftelijk wordt afgelegd ; 

2°. dat bij het afnemen van dit examen tot 
leidraad zal strekken het programma, aan dit 
besluit gehecht; 

3°. dat dit examen voor het e~-rst zal worden
afgenomen in het jaar 1917. 

Onze Minister ·van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 

en waarvan_ afschrift zal wo.rden gezonden aan 
den Raad va_n State. 

's-Gravenhage, den 2den November 1916, 
WILHELM.IN A. 

De Minister V{J;TI, Staat, 
Minister van Binnenlandsche_ Zalcen,, 

CORT v. _D. LINDEN. 

(Uitgeg, 4 Dec. 1916.) 

PROGRAMMA v~n het examen ter ver
kriiging eene1· akte ·van bekwaa1nheicl voor _ 
hitis- in schoolonderwijs in lief vak, ver
meld - onder U in artlkel" 2 der uret tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals 
die laatstelijk-is_ gewijzigd bij de wet van 
24 Juiii 1916 (Staatsblad n°. 297). 

De vereischten zijn : 
A. Begrip- van boekhouding. Beteekenis 

van de rekeningen. Ontstaan der posten= op 
een rekening:· Openen- en Rfsluiten, heropenen 
der rekeningen. Enke le en dubbele methode, 
ook post- of periodieke methode met tabella
rische inrichting der boeken. 

Kennis van de meest voorkomende boeken. 
(Kasboek, in- en verlwopboek, inventaris- en 
balansboeken, retour-r in- en verkoopboeken, 
brievencopieboek, copiefactunrboek, brieveu. 
en factuurordeners, klapper, wisselb_oeken, 
onkostenboek, orderboek). 

Verband der boeken. 
Opmaken -van een eenvoudige balans met 

winst- en verliesrekening; 
B. Bekendheid met handelsusanties- ten op

zichte vap: 
i. Koop en verkoopvangoederen. Kortingen, 

op hoeveelheid en w_aarde. Prijsnoteering in 
verband met hoeveelheid en tijd van betaling. 
Oommissionnair en makelaar._ Factuu-r. 

_2. '\Yijze van afrekening, kwitantie, wissel. 
·rekening-courant met renteberekening naar 
staffel-, -progressieve- en retrograde methode. 
- 8. Geidswaardige papieren. Effecten, schuld
bekentenissen, aandeelen, obligaties, wissels 
met discontoberekening. Assignatie, cheque, 
promesse, bankpapier._ 

4. Assurantiewezen. Begrip- assurantie, as
suradeur, polis, premie, schad~vergoeding, 
herverzekering. 

5. Gemeenschapshandel. Handeling voor 
gemeene rekening-; firma ; commanditaire
vennootscbap; naamlooze vennootschap; ~inst-. 
en verliesver_deeling. - , · 
_ C. Bekendheid : met het credietwezen; wat 

'. betreft de voorziening in bedrijfsk.apitaal, doon 
1. B!anco-crediet, 
2.. borgstelling, 



1916 2 NOVEMBER. 608 

3. crediet op kwita?ties _ en , wissels door 
cessie, 

4. crediet - op effecten (prolongatie; belee• 
ning), · 
- 5. ere.diet op goederen (beleening op ceel, 

veem,_ e.ntrep6t), 
6. crediet op vaste goe,de'.en en schepen 

(hypothecaire leening), 
7 .. crediethypotheek; 
8. nitgifte van ·aandeelen (gewone, prefe

rente, cumulatief-preferente), 
9. uitgifte van obligatieleening met of 

zonder amortisatiepian. 
D. V.aardigheid in het oplossen van een

voudige vraagstukken betreffende goederen
handel (edel~ metalen inbegrepe11), wiss·e1-· en 
effectenhandel en interestberekening. 

E. Kenrijs ·van de meest· voorkomende bui
tenlandsche munten, maten en gewichten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van·2 No
vember 1916 (Staatsblad n°, 491). 

Mij bekend, 
-DP Min. va.n Staal, Min. van Binne11l. Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. . 

·2 Nove1nbe1· 1916: BJJ:SLUIT, tot. het,vaststellen 
van regelen" betreffende het ~erleen~n van 
de vrijstelling. bedoeld in het derde lid 
van artikel 16 der wet tot _regeling -van 
het _ lager · onder~ijs, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1916 
(Staatsblad n°. 297). S. 492. 

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

Staat, Minister -van Binnenlandsche Zaken van -
14 September lill6 n°. 13627/3, Afdeeling 
Onderwijs ·; · 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
, ·van be_stum.- regelen moeten worden gesteld 
betreffende het- verleenen van de vrijstelling, 
hedoeld in het derde. lid van artikel 16 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs,- zoo
als dat artikel · is gewijzigd bij de wet van 24 
J uni 1916 (Staatsblad n•. 297); · 
· Den Raad van State gehoord, adYies van 10-
0ctober 1916, n°. 35; 

Gelet ·-op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister -van 19 October 1916, n°. 
17008, Afde.eling Oµderwijs : 

· Hebben goedgevonden en verstaa~. te. be-
palen: 

·; Art. 1. A_an leerlingen vlln ··open bare scholen. 
y'oor uitgebreid lager onderwijs of voor meer 
uitgebreid lager ond~rwijs kan, op." daartoe 
str~kkend ,erzoek van ouders, voogden· of ver
zorgers_, na ingewonnen advies van het hoofd 

der school, door Burgemeesfor.en vVethouders 
vrijstelling warden verleiind van de verplich ting 
tot het volgen van het. onderwijs· in een of 
rrieer der vakken onder l'-i·bis,_ t en ·u ver
meld in artikel 2 dcr ,vet tot regeling van bet 
lager onderwijs. 

.2. Indicn op. een Yerzoek om vrijstelling, 
als bedoeld in art. 1, afwijzei-id wordt beschikt, 
wordt de niet reden~n ornkl!]ede beschikli:ing 
onverwijld. ter kennis, gebracht van adressant 

· alsmede van den dist~icts- en van den arron
dissemenfa;schoolopziener, binnen wier ambts
gebie_d de school is gevestigd. -

3. Binnen dertig dagen na de dagteekening 
van de in a1-tikei 2 bedoelde afwijzende be
schikking kan door. de ouders, voogden of 
verzorgers daartegen in beroep worden ge
komen bij den districts-schoolopziener, binnen 
wiens ambtsgebied de school /s gevestigd. 

De districts-schoolopziener b~slist ten aan
zien van de in het vorig lid"bedoelde beroepen 
binnen ·a:ertig dagen na de indie_ning daarvan 
en na i11gewonnen advies van den betrokken 
arrondisseme~ts-schocilopziener. · 

Wanneer de vrijstelling door den districts
schoolopziener wordt toegestaan, wordt daar
van onverwijld kennis ge,gevcn aan Burge
meest~r ·en· W ethouders, die. daarvan mede
deeling doen aan het hoofd der school. , 

4. De overeenkomstig dit besluit v_erleende 
vrijstelling blijft van kracht, zoolang de leerling, 
te wiens behoeve zij IS verleend, de' school 
,bezoekt. : 

Onze lllinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van <lit besluit, ·dat 
in het" Staatsblad on gelijktijdig in de Neder
landsche Stqatscou,·ant zal warden geplaatst on 
waarvan afschrift zal warden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den November 1916. 
WILHELMINA. 

De Min ... van Staal, .ilfin. van Binnenl. Zaken, 
'CORT Y. b. LINDJ<;N. 

(Uitgeg. 2\J Nov. 1916.) 

2 November 1916. · BESLUIT, houdende -beslis
sing_ dat een · lid van· den gemeenteraad 
door het aanvaarden van de opdracht tot 
bet maken van de be11oodigde bestekken 
en kostenberekeningen en_ het toezicht op 
de uitvoering van de plannen tot verbete
ring van .eii"n gemeentewerk niet wordt een 
ambtenaar vanwege bet -gemeentebestuur 
aangesteld of daaraan .~ndergeschikt, zoodat 
dus op hem art. 23/ der- Gemeentewet niet 
van toepassing is. · 
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\\"lJ WlLllb:L~llNA, i,;Nz. 

Beschikkende oµ het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Helder tegen · het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land van 19 Juli 1916, n°. 134, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van dien raad van 
19 J uni 1916, inhoudende dat het raadslid 
S. Krijnen door het aanvaarden van de hem 
door de gemeente verstrekte opdracht tot het 
rnaken van de benoodigde bestekken en kosten· 
berekeningen en het toezicht op de uitvoering 
van de plannen tot verbetering van het Hel
dersche Kanaal, eene met het lidmaatschap van 
den Raad onvereenigbare betrekking heeft aan
genomen en derhalve heeft opgehouden lid te 
zijn van den raad van Helder, wordt verklaard, 
dat genoemd raadslid door het aanvaarden 
van bovenbedoelden hem door bovengenoem
den gemeenteraad 'l;erstrekte opdrach t het lid· 
rnaatschap van dien mad niet heeft verloren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge· 
schi!len van Bestuur, gehoord, advies van 5 Oc
tober 1916, n°. 382; 

Op de voordracht van Onzen l\'Iinistll"!' van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
vnn 18 October 1916, n°: 7722, Afdeeling B.B.; 

Overwegende: dut, nadat de raad der ge
meente Helder bij voormeld besluit ten aanzien 
,•an het raadslid S. Krijnen bovengemeld be
slissing had ·genomen, de burgemeestor van 
Helder krachtens artikel 33 juncto artikel 25 
der Gemeentewet bezwaren bij Gedeputeerde 
Staten van N oord-Ho!land, heeft ingebracht, 
daarbij mededeelende, dat hij in twijfel is 
nopens de vraag of bedoelde beslissing van den 
Raad zoo daardoor al aan· de bedoeling van 

- artikel 23 der Gemeentewet wordt recht gedaan, 
we! met de woorden van dat wetsvoorschrift 
in overeenstemming is; 

dat Gedepnteerde Staten bij hun besluit, 
waarbij 's Raads beslissing vernietigd is, heb
ben overwogen dat uit door den Burgemeester 
overgelegde stukken is gebleken, dat de Raad 
½ijne beslissing in het bijzonder hierop grondt 
dat het lid S. Krijnen door het aanvaarden 
der oµdracht tot het maken.van de benoodigde 
bestekken en lrnstenberekeningen en het toe
zicht o_p de uitvoering van de plannen tot ver
betering van het Heldersche Kanaal, is gewor
dP.n ,,ambtenaar vanwege het gemeentebestuur 
l!angesteld of daawan ondergeschikt" in den 
zin van artikel 23, letter f, der Gemeentewet; 
dat de aan t:l. Kl'ijnan verleende en_ door hem 
aanvaarde, opdracht tar ver.vulling van een 
scherp omlijnde, naar haar aard tijdelijke en 
-0p voet 'van gelijkheid met zijn medecontrac-

1916. 

tante, te v_errichten taak, niet kan worden be
schouwd als eene aanstelling dool' het publiek 
gezag van een daaraan ondergeschikt, in meer 
duurzame verhouding gepla'ltst arribtenaar, met 
in algemeenen zin omschreven verplichtiugen; 
dnt derhalve in dnt geval de aangehaalde wets
bepaling niet van toepassing is en de beslis
sing van den raad mitsdien onjuist is en be-. 
hoort te worden ·vernietigd ; 

dat van het besluit vnn Gedeputeerde Staten 
de Raad van Helder bij Ons in beroep is ge
kogien, aanvoerende dat <lit besluit zoo het 
al met de woorden van artikel 23 der Ge• 
meentewet in overeenstemming is, aan de be
doeling van dat artikel niet voldoende recht 
doet wedervaren; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten te 
recht hebben geoordeeld, dat S. Krijnen door 
het aanvaatden van de opdracht tot het maken 
van de benoodigde bestekken en kostenbere
keningen en het toezicht-op de uitvoering van 
de plannen tot verbetering van het Heldersche 
Kanaal niet is ge_worden een ambtenaar van 
wege het gemeentebestuur aangesteld of daar. 
aan ondergeschikt; 

dat dus op hem artikel 25 in verband met 
artikel 23 onder f der Gerr!eentewet niet van 
toepassing is ; 

Gezien voornoemde wet; 
Hebben goedgevonden· en verstaan: 

het beroep ongegrond· te verklaren. 
Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

3 Novembe,· 1916. llESLUlT, houdende nadere 
wijziging van het'Koninklijk besluit van 
27 Juli 1887 (Staatsb/ad n°. 140) betref
fende het houden van bevolkingsregisters. 
S. 493. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrach~ van Onzen l\'Iinister van 
Staat, 1\iinister van Binnenlandsche Zaken, van 
23 Augustus 1916, n°. 5435, afileeling Binnen
landsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 3 
October 1916, n°. 36; 

Gezien hat under rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1916, n°. 7640, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gel et· op de wet van 17 April 1887 (Staals
blatl n°. 67) en op artikel 140 der Gemeentewet; 

Hebbert goedgevonden eri verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
.Na urtikel 23c van het Koninklijk besluit 

39 
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· van 27 Juli 1887 (Staatsblacl n°. 140), laatste
lijk gewijzigd · biJ het Koninklijk besluit van 
3 October 1890 (Staafsblad n°. 210), worclt in
gevoegd een artikel 23d, luidende al~ volgt: 

,,Geheimhouding is verplicht voor de ann
teekeningen, in het bcvolkingsrcgister gesteld 

_ iugevolge artikel 23b omtrent rechterlijke uit
sprakcn, bedoeld in artikel _23a, of ingevolgc 
artikel 22 en artikel 23, 3de lid, sub J, omtrent 
vroeger of tegenwoordig verblijf ·in een cler 
gebouwen, bedoeld in artikel 1, 1°, sub c, d 
of e, van Ons besluit van 27 Juli 1887 (Sfqats
blad n°. 142). ·Vermelding van vorenbedoelde 
aanteekeningen is uitsluitend voor ambtelijk 
·gebruik ~eroorloofd. 

,,rret bepaal_de in het vorige lid geldt niet 
voor aanteekeningen omtrent personen, bedoeld 
in artikel 1, 2°, en 3°, van Ons besluit van 
27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), mits de be
trekking of andere hoedanigheid, ingevolge 
welke zij in cen -gebouw, als in bet -vorige 
lid bedoeld, verblijven, worde meegedeeld". 
. Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van .State. 

's-Gravenhage, den 3deri November 1916. 
WILHRLi\11:NA. 

De Ministe,· van Staat, Jliinister i-an 

Binnenlandsche Zaken, 
UORT _V. D, LINDEN. 

(Uifgeg. 29 Nov. 1916.) 

3 Nove1nbe1: 1916. BKSLU!'r, houdende beslis
sing dat leden van den gemeenteraad, die 
zijn · b'enoemd tot leden of plaatsvervan • 
gentle leden van stembureaux en daarin 
zittiIJg n~men, tot die fnnctie benoemd zijn 

· in hunne hoedanigheid van rnadslid en in 
de bureaux zitting hehben als uitvloeisel 
van hun riiad~lidmnatschap, zoodnt door 
hen voor· die functie op grond van art. 58 
Gemeentewet geen extrn-vergoeding uit cle 
gemeentekas mag worden genoten. 

WJJ WILHJ£L::\-ll:NA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld -door 
den Raad der gemeente IJ sselstein tegen bet 
besluit van Gedeputeerdc Staten van Utrecht 
van 19 Juni 1916, 3• Afdeeling, n°. 143111149, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het he-

- sluit van dien Raad van 27 April 1916 tot af
en overschrijving op de begrooting der inkom
sten en uitgaven dier gemeente_voor het clienst
jaar 1916; 

Den Raad vnn State, A. v. d. G. v. B., ge· 
hoord, ad vies ·van 11 October 1916, n°. 390; 

Op de voordracht van Onzen .(\'linister rnn 
Staat, Minister van Binnenlaridschc, Znken van 
25 October· 1916, n°. 7864, Afcleeling B. B. : 

Overwegende :· d.at de Raad van IJsselstein 
in de vergadering van 23 Maart 1916 heeft be-'"' 
sloten aan de leden en phrntsvervangenci.e leden 
der stem bureaux eene vergoeding toe te kennen 
voor het zitting hebben in het steni bureau ten 
bedrage van: 

"f J.--' indien het lid.of plaatsvervnngend lid 
gedurende 1 tot 2 uren zitting _heeft gehad : 

f 2.- indien het lid of plaatsvervangend lid 
gedurende 2 tot 4 uren zitting heeft gehad: 

f 3.- indien het lid of plaatsvervangend lid 
gedurende 4: tot 6 uren zitting heeft gehad: 

f 4.- indien het lid of plaatsvervangend lid 
gedur'ende 6 uren of langer zitting heeft gehad ;· 

. met bepaling, dat, indien de bnrgemeester 
deel uitmaakt vaii het stembnreau, deze ver
goeding door hem niet word t genoten; 

dat de Raad op 27 April l!Jl6 heeft besloten 
het lnatste lid van gemeld besluit te wijzigen 
en te bepalen dat door den burgemeester en 
de wethouders deze vergoeding niet wordt ge
noten; 

dat de Raad onder gelijke dagteekening heeft 
besloten uit den post ·,,Onvool'ziene Uitgaveu" 
der -begrooting voor het dienstjaar 1916 een 
bedrag van f 25 over te schrijven op volgnum
mer - 28a dier begrooting luiclende: ,,Vergoe
ding aan leden van het stem bureau"; 

dat Gedeputeerde Staten· van Utrecht bij 
hun besluit van 19 Juni · 1916, 3• afdeeling, 
n°. 1431/1149, aan laatstgemeld rnadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden op grond 
dat leden of plaatsvervangende leden van stem
bureaux, die tevens raadsleden zijn, voor deze 
verdchtingen geen e:xtrn-vergoeding _ nit de 
gemeentekas mogen gcniPten, daar de taak om 
als lid van een stembureau op te treden door 

.het bepaalde in het 1 e lid van art. ol der 
Kieswet geacht moet worden te zijn een uit• ' 
vloeisel van het raads!idmaatschnp en de wet 
voor de waarneming van laatstgenoemde be
trekking geeil andere verg-oeding kent clan het 
in art. 58 der Genieentewet bedoelde presentie
geld; 

dat van het besluit van Gecleputeerde Staten 
de Raad· bij Ons in beroep is gekomen, aan
vocrende dat de meening van Gedeputeerde 
Staten g~en stemJ vindt in eenige wetsbepa
ling en bepaaldelijk de G0mee1,tewet een ver
bodsbepaling ter zake niet bovat; .dat boven
dien de taak om :lls lid van een sternbnre,m 



."61f 3 N O V E M _B. E R. :; ·1916 
\ - - , - . , . . 

.· ·op_ :te tred~il doo: h~t be~aald~ jn-_ het ! • li_d j G'eschillen _v:a,ll:' Bes_tuur, gehoord [ldvies van 
van art. •_61 der_ Kies-wet met een mtvloe1seL1s 11 October 1916, n°. 388; · · - . · 

.. vari het• raadslidmaat~chap al~ zoog.ailig; dat ·op. de. voordracht van Onzen Minister va~ 
il)J.niers. art.· 61 der Kieswet de. mogelijkheid. Staat; Minister van Bin~enlandsihe--Zakeri, 
operit.opi zoowel raadsleden al~ kiezers totH~'. van 28 Qctober l!il6, no. 7884, afdeeling Bin-

··van het stembureau te -bei!oeznen _en. ark 61, ·nenlandsch Bestuur.;, . . _ . 
. :· al_iriea. 4, . dier .. wet . dan. ogk. toel.aat- dat een .Over'o/egende.: dat-"Burgeme.ester-en Wethou:-. 

'.- - ~aadslid,- in. ee~ stem bureau zitting· hebbende .de"rs van Renkum-bij: besluit van 16-Mei 1916, . 
. ·door:een kiez~rniet r!ladslid wordt,vervangen:; ·-aan heLlid 0 -van'•aen raad- G. W~lz'ak Gin ... 

dat het billijk· is te achten dat pe~simen,die. hebben, te ·ke~nen .gegeven-dat zij tot je qve1;• 
him tijd beschikbaar_ stellen -om UrbeidJe,ver- tuiging waren gekonieit dat -hij dogr zijriii" vrij~ 
ri_chten ten behoeve <ler. geio.eent(),. daarvoor willige ·verbintl)nis bij.d~il• landstorm had -opge,-· 

·. oo~. eene vergoeding -~ntvangen ·; . . hotide_n.•lid: van den gemeentei:aiuf te zijn en 'zij -
··.Ov:erWegende :: . daj; led1m van den geriie~nte- .ali,mo. eene nie·uwe 1!:euze ·zouden bevelen ·; 

- raaci; die. zijn •··benoemq :tot leden of plaat:s-, . _. dat_ dat(rop G. Y{ olzak. Gim. tijdig. de .zaak 
v.erv_angende. 1ederi. van s·temb.U:re1;1.1ix e_n·daarin. ·heeft ·onderw6r.pen·,~a·n-.den raacl, die bij .. zijn 
zitiing• n_eml)n, :tot. die· functje ziJn benoemd., b_esluit van .31 M(li 1916 he~ft· verklaard dat 

-in• hunne. hoedahigheid, van raadslid•ei zitting. _Burgenieestei ··en Wethquders te. i'eclit htim~ 
heb_ben in '.de bureaux al;i uitvloelsel. yan- liun - _aanschrijving , tot Wolzak..'h.add_en ·geriqht en 

. ·raad~lidinaa~scfiap, _ voor de ·waarnemip1cvan hij had. opgehouden .lid van' den ·1-aad. te "zijri'; 
welk am,bt gee1i,'ari_dere \"S:rgoeding ktui worderi : 'gat ·tege_n·-de ,besJissing .V!ID_'den. raad _door 

. genoteri 'dan · liet::in.,a;t .. 58 der Gemeentewet -de_n' belangp.~bben_de schriftelijk':be_zwaren zijh 
ge~~~ri;tcj.e pr~sentiege!cf; . _ ·. ·• . _ . , . ·,· - i~gediend '.bij. Gedeputeercj.e 'Staten die, den 
, Qc~t ,~edep_uteerde ,Staten, .derhalve te0~ec~t raad gehoord,_· hem·bij-hun-beslult van· 20 Juni 

:h1in~e goedkeuring hebben onthouden aan het -1916, n°: ·1'48,' h[!bben t~ k·enn~n ·geg;ven dat 
1:iesluit van d·en Raad der gemeepte I,Tsselstein( naar _:,hun. 6ordeeI- de .raad te recbt lieeft ver: 

.. van '27. 4-pril illl6 tot af--en ovii1·schrijyi~g op klaard'," dat hjj·h'eeft opg~h,ouden .lJd vim den•. 
,_ .de begrooting. der ,inkomsten .en uitgaven die~ -raad te zijri, welke·•uitspraak--door Gecleputeerct~ · 

gemeente voor het· dienstjaar 19;16 ;· . . . Staten_hforop is gegrond 'dat,.~ngevolge a~t. 23 . 
. . Geiien de Gemeentewet en •de Kieswet ;' ,lid: i-·1etter k Sder -'.e:emeentewet het· .!idmaat• · . 

-:'.Hebben ·goedgev,onden- en verstaali: ,>· .schap va~ den'. raad onvereenigbaar is' met.Ide a 

met handhaving van het bestreden be.§luit betrekking-van krijgs~~11.in werk~lijk~n dienst',' . , 
v_an , Gedeputeerde_ ,Staten:· van Utrecht van. waaronder ingiivolge .4,et:laatste.lid:van· geirield. 
19 Juri\ l~l6,. 8• Afdeeling,' n~. J481/1149,:he1/ · wetsartiliei ·VO()r 'de toepassing· d'ier wef niet ' 
daa_rtegen: ingestel,d beroep- ongegrortcl: te ver, 'wd,~den':verstaan zij 'diet M~ij krachtens ~ette: .. -
klaren: · ; . . l~ke<ve~pHcli!ing, hetzif \uachtens vrijwillige 

Onze - .Minister·· van Binnenlandsche -z;ken . verbintenis;gehoqden zijn t_9t het met'tusschen-
.. is belast 0 enz. . - -· - (W'. v~ d; ~B:_ K.) 0 . i poozen :vervii°ilen" van w01·kelijken -dienst; ·dat 

' derhalve - bet antwoord op -de -v~aag of een· 
.·,., '•·- ... - Raadslid,: dat een_e>·rijwillig_e·verbinten!s bij · 

.3 ·November 1916.· .BESLUIT,c lietreffendec lid- _de~·1andstorm,aaqga11t,.diiarpieae•.een~ met zijn' 
··maatschaR van-den g~meenti:lriiad :en .vrij-' l!dfuaatschap .onvereenigbare' betrekking aan

'. ' i . willige verl:iinteni11 li_ij den landstmm; .- . . . V_f!ardt en :mitsdie.n. Inge.volge art. 25; lid· 1, de_r 
' · . G-emeeiitew~t. ophoudt.Raadslid_ te zijn: afhangt 

WIJ. WILHELiHIN A::· ENZ. - - · ,~ v_an • het aJttWQord: oy •de .vI"aag ··of de vriJwillig 
-BescJ:iikli:1nile .op·: het. b~roep, irig~steld-dobr dienende"_ bij. den landstorm slechts gehouden 

. o: Wolzak Gzq:; lid vail .den r_aad der,geme~n te js tot . het ·m;f fUlJSCh_enpoozeii :vervullen van 
Reilku·m, tegeh ·het ·besluit_ vali :Gedephte,erde·· werkelijken _dienst.; dat; .wat dit punt betreft, 

· .Staten van Gelderlandvan 20Jurii 1916;.n°. i48, - blijkens de·Landstormwet e11 de tot· Ii.are uit:_ 
. waarbij - is _v'erklaard dat geen· terniev. best;l!n voering gegeviin voorscliriften·, de bij den land-_ ;--: 

; : om: het :be~l~it van dien :f,a!ld van 31"1\}:ei _1_916, · storm vrijwillig dienflhde voor -den· tijc;l ~a~; 
, - horidende 0de verklaring dat net lid van dien ~ijne verbin'tenis geho~den is voorfdurend·ni;t: 
, raad-G: Wolzak G~n. h~eft opgehouden raadslid~ met tusschenpoozeri;, ~-edi:elijken dienst te ver: 
. ;te· zijn · 9mdiit· hiLdeel:uitmaakte .. van .den vrij-• vµll~ii,, ~o-odat evengenielde gun~tlge'. bepaling· -

... -'wllligen ·1a~dstorm', te:·~ernietigen; - _. .· ' niet ·van, toepassing is' op Wolzak, doch deze . 
, - D~n· Raad .'v~il . State, Afdeenni v9oi; 4e,. ,'toen'h{ee~ verb_interiis aangin~ a.I~ vrijwI)ll~e~: 

.39"' . 

_-_· ---- -''---------------~ 

,_ 
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bij den lanclstorm, ophielcl Raadslid te zijn; I brkleeden van het raadslidmaatschap is aan
dat ,v olzak we! is waar ·die verbintenis heeft i. gegaan; 
aangegaan v66r clat hij, na op 14 Juli Hl15 te I dat afgescheiden van dit alles er in dit geval 
zijn berko,1en, door den Raad va·n Renkun1 als : te minder aanleiding was voor de door Bur
lid werd toegelaten, rnaar dat hij claarna, op gemeester en Wethouders aan den appellant 
:li November Hl15,. werd bevorderd tot korpo- geclane waarschuwing om zijn ontslag als lid 
raal ei1 daarrnede eene met zijn lidmaatschap van den raa,.l te ne~en en de daarop gevolgde 
onvereenigbai·e betrekking aanvaardde; verklarfng van den raad dat hij had opgehou-

Overwegende: dat appellante zijne vrijwil- den lid van den raacl te zijn, .nu uit een nader 
.lige verbintenis bij den landsto,;m heeft aange- ingesteld onderzoek is gebleken dat, toen Bnr• 
gaan op 14 ,Jnli 1915; dat hij destijds was lid gemeester en Wethouders op 16 Mei 1916 
.van ·a.en Raad der gemeente; dat hij volgens hunne waarschuwing aau den.appellant deden 
den rooster op den eersten Dinsdag van Sep- toekomen, hij reeds van zijne vrijwillige ver
ternber van dat jaai· moest aftreden, opnieuw bintenis bij den landstorm was ontslagen, zijnde 
wcrd verkozen en, nadat tot zijne toelating hij immers op 10 Mei 1916 uit de sterkte van 
was besloten, opnieu w uls raadslid· heeft zit- den landstorm afgevoerd ; 
ting genomen ; Gezien de Gemeentewet; 

dat bij het onderzoek van en de beslissibg Hebben goedgevonden en verstaan : 
over zijne geloofsbrieven dR door hem aange• met vernietiging van de uitspraak van Ge· 
gune vrijwillige verbintenis bij den landstorm deputeerde Staten en van het besluit van. den 
niet is aangemer kt ·als een beletsel. voor be.t Gemeenteraad, waarop deze uitspraak betrek
beklceden van het lidmaatscb11p van den raad, king been, te verstaan dat G. Wolzak Gzn. niet 
zijndc hij- immers zonder eenige bedeuking heeft opgehoudeu lid te zi,in van den-raad der 
toegclaten ; gemeente Renkum, zoodat het· bevelen van eene 

dat daarom, aangenomen dat Gedeputeerde nieuwe keuze achterwege · behoort te blijven. 
Staten van Gelderlaud en de gemeenteraad van Onze Minister van Binnenlandsche Zaken · 
Renkum thans met recht hebben beslist dat is belast er.z. (W. v. d. B. A.) 
clool' bet aangaan van eene vrijwillige verbinte
nis bij den landstorm eene· betrekking wordt 
aangenomen die behoort tgt de in art. 23 der 
Gemeentewet, opgesomde, en die dus onver-
eenigbaar is met. het raadslidmaatschap; deze 
beslissing liet lidmaatschap van den raad van 
G. Wolzak Gzn. niet meei· kan deren, omdat 
art. 25 cler Gemeentewet uitsluitend geldt ten 
aanzien . van hem die nadat hij het lidmaat
schap van den raad heeft aanvaardt, komt te 
verkeeren in een der toestanden in dit wets
artikel bedoeld, wat ten aanzien van den appel-. 
lant niet bet geval is nu hij de verbintenis 
heeft aangegaan v66r hij opnieu w als raadslid 
was toegelaten en opgetreden ; 

dat we! is waar door Gedeputeerde Staten 
wordt betoogd dat het feit dat de appella~t 
na zijne nieuwe toelating tot- en zijn opnieuw 
zi tting nem·en als lid van den raad is bevor. 
clerd tot korporaal, ojilevert bet aannemen 
tijdens het raadslidmaatschap van eene daar

. mede onvereenigbare betrekking, maar dat deze 
bewering niet kan worden aanvaard, omdat 
voor de beslissing van de vraag of hier art; 25 

. 'der Gemeeutewet toepassing vinden moet, niet 
c1eze bevordering in rang maar de aan vaarde 
verbinteuis punt van, uitgang moet zijn en deze 
verbintenis, gelijk gezegd, gesteld dat zij onver
eeni~baarheid met zich sleept, niet tijdem het 

3 Nove,nber 1916. KONINKLIJK BESLUlT. 

Een minderjarige krankzinnige vcior wien 
op het oogenblik, waar'.lp rechterlijke mach• 
tiging tot plaatsing in een krankzinnigen· 
gesticht werd · aangevraagd, nog.geen voogd 
was benoemd, heeft geen woonplaats in 
den zin ·der Armenwet: ' · 

W1J WILRl!:LMlNA, 1,Nz. 

Beslissende het geschil over de woon plaats 
va,n den armlastigen krankzinnige P. Geerts; 

Den Raad van State, Afd . . ,i. d. G. v. B., 
·gehoord, ad vies van 11 October 1916, n°. 384; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zakeu van 
23 October 1916, n°. 13234, Afd. Volksgez,, 
en Armwezen ; 

0., ·dat Petms Geerts, geboren te Schayk 
op 6 Juni 1897, zoon van Leoriardus Geerts 
en van Helena van Rossem, .zijne moeder 
ongeveer 13 of 14 jaar geleden ver1oor .im claarop 
met 2.ijn vader, die inmiddels. was hertrouwd 
met. Wilhelmina Geerts, in de gemeente Zeeland 
kwam te won.en ; · 

·dat, nadat zijn vacler op 5 Mei 1912 was 
overleden; over hem tot toezienden voogd is 
henoemd Gerardus van .Ross.em te Langel 
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(Herpen), _ terwijl een voogci' nict werd aan
gewezen; 

dat hij z1ch op 24 Februari 1914:.verhuurde 
in de geineente Uden als landbouwersk:nccht 
en-~laar ook.in het bevolkingsregister wercl in-
geschreven ; . _ -

dat hij, krachtens 1nacht1ging. van - den 
President van de Arr.-Rechtba:nk tc 's-Her
togenbosch, onder dagteekening van 30 No
yember 1915, op requisitoir van den Officier 
van .justitie bij die Rechtbank, op clien
zclfcle~ ·datum in het krankzinnigengesticht 
,,Reinier van Arkel" wcrd opgenornen ; 

O., dat P. Geerts -als ·rninderj arige tot den 
dood van zijn vader op 5 Mei. 1912· ingevolge 
a.rt: 78 van het B. W. zijne woonplaats had 
in de gemeente Z~eland ; 

. dat door den dood van zijn vacler zijne wette
lijke woonplaats .in de gemeentc Z(leland een 
einde narn; 

dat op het oogcnblik waarop rechterlijke -
rnachtiging wcid aangevraagd tot· zijne plaat
si:ng in een krankzinnigengcsticht Geerts nog 
minderjarig was en dus niet zelfstanc~ig een 
,,,oonplaats kon hebben gekozen ; -

dat door het :nfot benoemen.van· cen voogd 
Geerts na den dood van zijn vader geen wette

-lijke · w~onplaats rneer ·11eeft bezeten _en mits
dien op het ten cleze b.eslisse11dc tijdstip geen 
woonplaats had in deh zin cler: wet; 

Gczien de Annenwet; 
1 Hebbe~ goeclgevonden en -v:erstaan : 

te verklaren dat geen gen-ieente kan worden 
_aangewezen als de woonplaats ·van den arm
Iastigen krankzinnige P. Geerts voor de toe-
passing. van art. 39.der Armenwet. · 

Onze Minister van Binnenlanclsche · Zaken 
is belast, cnz. (A. B.) 

4- Novem/;e1· 1916. KONINKLIJi BESLUJ'f. 

Bij een besluit, waarbij vergunning tot 
uitbreiding wordt verleend, kan niet eene 
v~orwaarde worde1,1 opgelegd, die niet 
alleen de uitbreiding raakt, maar verband 
houdt met de. inrichting in ·haar ~eheel. 

WIJ- WILHELn-11~ A, ENZ, 

Beschikkende op het be~oep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap Exploifotie'-Maat
schappij der Chemische Industrie _Amsterdam, 
gevestigd te Amsterdam, !egen het besluit van ' 
B.. en 1V. van Velsen van 10 l\;[aart 1916, litt. 
F/1/18 :ri.0 • 327, waarbij aan haar en hamrecht, 

·verkrijgenden voorwaardelijk vergunning is 
verleend t~t uitbreiding ·barer inrichting tot 

bet verwerken· van viscbafval op het perceel 
kad. bekend. ge'mecnte Velsen, afd. IJmuiden, 
sectie L, n°. 1!77;' gelegen aan de Midclcnbaven
straat aldaar, door het bijplaatsen van een 
kookketel ·tot het v:enyerken van vischafval 
en een tot het verwerken van lcverafval, een 
en and.er tot het fabriceeren van guano ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van·. Bestuur, gehoord, ad vies van 
26 October 1916, n°. _411 ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel va~ 2 No
vember 1916, n°. 850 H., Afd. Arb.;· 

0. dat de vergunning door B. en W. van 
Velscn is verleend onder voo:rwaarde dat visch
lever niet mag warden aangevoerd, opgeslagen 
of verwerkt ; 

clat van het besluit van B.' en 1V. concessio
narisse bij-Ons in beroep is gekomeh·, in -hoofcl
zaak aanvoerencle dat onder vischafval ook 
viscblever is begrepen en dat door het opleggen 
dezer zoogenaamcle- voorwaardc· een· onhoucl
'bare toestand moet ontstaan nu in den ouclen 
bestaanden ketel we! lever mag. verwerkt 
worden maar in den ·vlak daarnaast staanden 
nieuwen ketel niet; dat de opgelegde -zooge
naamde voorwaarde in werkelijkheid geen 
voorwaarde is· claar het uitsluiten vati vischlever 
beteekent ·het met miskenning van art. 12 tier 
Hinderwet 1".eigeren der aangevraagde :ver- , 
gunning; dat voorts beslist onjuist is dat het 
door haar toegepast procede tot het verw~rken 
van vischlever, hetwelk besfoat in het chemisch 
ontleclen der lever zonder koken, walgelijke 
uitdampingen kan veroorzaken; dat, indien 
het gemeentebestuur dit onderzocht had, ook 
geen kookketel zou toeg·estaan zijn waar slechts 
het bijplaatsen van een ketel is gevraagcl; 

0., dat de bestreden voorwaarde door B. en 
W. van Velsen is verbonden aan hun besluit 
van 10 Maart 1916, \vaarbij aan de concessio
narisse vergunning is verleend tot uitbreicling · 
barer inrichting ; 

·da t in tusschen deze voorwaarde · niet a Ileen 
de uitbreiding, raakt maar verband houdt Jnet 
de inrichting in haar geheel ; 
_. dat. zulk eeire voorwaarde niet kan gesteld 
worden bij een besluit waarbij vergunning tot 
uitbreiding wordt verleend, maar, zoo zij 
nooclig. wordt geoordeeld, met toepassing van, 
art. 17 der Hinderwet, aan de oorspronkelijke,; 
bij besluit' van 29 llfaart -1912 verleencle, ve~-: 
gunning had moeten worden toegevoegd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan: 

het -bestreden besluit van B. en · W. · van 
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Velsen van 10 .Maart 1916, Litt. :F. 1/i8, 
n°. 327, te vernietigen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is be!ast, enz. (A. B.) 

6 Novembe,· 1916. 4-RRES'l" van den Hoogen 
Raad. 

Te·n onrechte besliste de Kantonrechter, 
dat ,,blijkens de geschiedenis dei- Jachtwet 
het 3• lid van art. 7 -dier wet in dien zin 
moet word en· v:er_staan, dat de zoon_ jaagt 
in tegenwoordigbeid van zijn vader OJJ zoo
danige wijze, dat deze een recbtstreeks en 
c>nmiddellijk toezicbt kan uitoefern-'n". _ 

Dit vereischte vindt geen steun in de 
gewone beteekenis van bet woord ,,verge
zellen", · terwijl in de· ges~biedenis der he
doelde wetsbepaling geen grond is te vin
den om deze b_izondere bJteekenis daaraan 
te hecbten. 

(.Jachtwet art. 7.) 

Voorzitter: l\fr. A. l\f. 13. Hanlo. 

Raden : l\frs. S. Gratama, A. ,J. L. Nij:pels, 
Jhr. Rh. Feith en ·Dr. L. E. Vi~ser. 

W. v. cl. H.,' oucl 17 jaren, zonder beroep, 
geboren en wonende te Nieuw-Lekkedand, 
requirant van cassatie tegen een ·vo1mis·van de 
Arr.-Rechtbank tc Dordrecht van den 2 Juni 
1916, waarbij in hooger beroep wercl bevestigd 
het vonnis des ·Kantonrechters te Riclderkerli: 
van den 19 April 1916, bij hetwelk de requirant 
wercl scbuldig - verklaard aan: ,-,het jagen 
zonder vciorzicn te zijn van eene daartoe b~trek
kelijke akte; van eeri. consent als in- art. -16 of 
van 0ene buit-engewone machtiging als in 
art. 26 dcr Jagtwet is becloeld, en onder toe
passing van cle artt. 1, 16, 26, 40 en 45 cler 

-.Jagtwet. 23, 33, 34 en 39septies Sr.,- 10 n°. 14 
en 11 cler Wet van 25 April 1886 (S. 64) ver
oordeeld tot eene geldb_oete van f 1 en verv:an
gende plaat.sing in een tuchtsehool voor den 

tijd van een week, met verbeurdverklaring 
van het gebezigde niet in be&lag genomen 
gewe-er en. verdere · beschikking daaromtrent 
(gepleit door l\lir. J. H. Telders te 's-Gra
venhage ). 

Conclusie van den Advocaat-Ge1;1eraal llir. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is .voorgeclragen : 
,,Schending of verkeercle toepassing van 

ar.t. -- 7 de~-.Jachtwet: doorclat <le ---Recht bank, -

bevestigcnd het vonnis van den KantonrPchter, 
voor toepassing van bet clerde lid van clit 
artikel, den eisch stelt, dat de vader een recht
streekscb en - onmiddellijk toezicht ' op het 
jagen van den zoon kar, uitoefenen, wat clan 
niet het geval zou zijn, omdat die vader met, 
een antler stond te praten, terwijl de zoon op 
een afstand van 150 i\'L (oflaat bet zijn 175 M:.} 
op waterwild schoot, welke eisch_ is buiten de 
wet." 

-De opvatting die aan het middel ten_groncl'
slag ligt, komt mij juist voor. Ar"t. 7 cler Jacht
wet bepaalt, clat --inwonencle zoons- beneclen 
18 jaren, zonder akte op eigen naam, hunnen 
vader jagende . mogen vergezellen; ·_m. a. w. 
dat zij in gezelschap van ·bunncn vader, mogen 
jagen. Zij iijn clan door de jachtakte van den 
vader geclekt. 

Nu de wet niet oms_chrijft clit ,,in gezelschap 
zijn", is de beslissing dienaangaande overgclaten 
aan den rechter die over de feiten oordeclt en· 
is deze in zijne appreciatie van de in _aanmer
king komende feiten, gehecl vrij. Waar :p.u 
echter, zooals in dit geva-1 blijkt, de rechter 
zich bij zijne beslissing, zelf heeft ge bond en 
geacbt door eene omschrijving, <lie de wet niet 
allecn niet kent, doch die bet begrip waar bet om 
gaat, beperkt binnen nauwere grenzen clan die 
de wet heeft gesteld. kan. de beslissing niet als 
onaantastbaar -worclen aangemerkt. En -clat 
bet begrip ,,vergezellen" in art. 7 ,der Jacbtwet, 
ru_imer moet worden opgevat, clan de K;tnton
rechter in het bevestigd vonnis deed, volgt 
niet alleen uit de gewone beteekenis van dat 
woord; <loch ook uit het verbancl waarin het 
hier gebruikt wordt. Immers de vrijstelling, 
van bet in bet a]gemeen vereischt bezit eener 
jachtakte, vond haa'r reden '. in geheel -anclere 
overwegingen, dan die betre:ll;ende eene behoor
lijke uitoefening der jacht. 

_ Tengevolge nu van de gewaancle beperking 
in zijne vrijheid van boweging, heeft de· rechter 
het verweer van den beklaagcle - dat bij 
gegrondbevincling diens st.rafbaarheid zou 
opheffen - slechts onvollcdig kunnen onder
zoeken. Het veroordeelend vonnis · acht ik 
dns op dezen grond niet naar den eisch der wet 
met redenen omkleed en de bevcstiging daarvan 
in appel, mitstlien niet op- de wet gegrond. 
l\liet den geachten - Raadsman houd ik dus 
art. 7 der Jacbtwet onjuist. opgevat en de· 

' artt. 211 j 0 • 221, in verband met 256,- 257 Sv. 
en in verband met clat artikel geschonden, 
waartegen a.rt. 223 Sv. nietigheid beclreigt. 

Ik concludeer . tot vernietiging van het 
bestreden-· vonnis -en---tot- verwij,.;ing- der zaak-- --
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naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, ten 
ei11de op_ het· bestaand appel opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. ' 

De Hooge, Raad, enz. ·; 

Gehoorcl het ve,slag van den Raadsheer 
· Gra,tama; 

Gelct- op het middel van cassatie namens 
c1en requimnt voorgesteld bij pleidooi : (zie 
cone!. a,dv,-gen.); 

0., dat van de t~lastelegging wettig en oyer- · 
tuigencl bewezen is verklaard_ bij de door lwt 
bestreclen · vonnis bevestigde uitspraak des 
l\antonrechters ,,clat cle requirant in• den 
namitldag van 19 Februari 1916 te -onge.veer 
4¼ ure onder de g~meente Nieuw-Lekkerland 
zich met een gelatlen schietg~weer heeft-·be
vonden in het jachtveld en wel op de altlaa_r 
gelegen kadc aan den Hoogenboezeni van het , 
vVaterschap ,,de Nederwaard'; en toen aldaar 
met tlat ·gowe_er w:tterwild heeft gejaagd een 
en andcr hoewel hij niet- wa3 voorzien van een 
jachtakte, noch van· ecn consent als in art, 16 
of eenc buitengewone maehtiging als in art. 26 
der Jachtweo betloeld" en wel door beklaagde's 
bekentenis, bevestigd en gesterkt door de ver-. 

· klaringen der getuigen in verbantl - met eei1 
den Tequirant betreffend, ge boortc>-extract ; 

0., dat namens den requirant de straf£eloos
beicl van de bewezen verklaarc1e feiten is betoogd 
op grond van art. 7 der Jagtwet, omdat hij als 
inwonende zoon nog geen 18 jaren oud zijnde, 
zijn vaclcr, honcl(lr eener jachtakte, jagenclc 

· vergezelde ; · 
0., _dat de Kantonrechter "clit betoog heeft 

verworpen; omdat ,,blijkens de geschiedenis 
van de Jachtwet" de hedoelde wetsbepaFng 
in dien · Ziff -n~oet word_en verstaan, dat · de 
zoon jaagt in tegenwoordigheicl van zijn vader 
op zoo,lanige wijze dat deze een recbtstreekseh 
en onmiddellijk toezicbt daarop kan nit
oefenP-n", aan wclk vereischte blijkens het door 
den Kantonrechter als feitelijk vaststaande' 
aangenomene het jagen van den zoon, de requi
rant in dezcn, nict voldeed ; 

0., dat bij het midclel tegcn clcze beslissirg 
wordt opgekomcn en_ tereeht, vermits clit ver
eischte g;een steun vindt in de gewone beteekenis 
van bet woorJ vergezellen en in de geschiedenis 
der bedoelde wetsbepaling geen grond te vinden 
is. om doze bijzon_clere beteekenis daaraan te 
hechten; 

_0., dat alzoo de Kantonrechter op onjuisten 
gr,mdslag het gedane beroep op straffe'Ioosheid 
van bet ten· laste gelegde jagen zonder akte 
heeft vohvorpen ; en dat, de Rechtbatk .door 
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desniettemin cfat :vonnis in alien deele te be
vestigen heeft geschonden behalvc art. 7 der 
Jagtwet, de aitt. 211 en 221 in verband met 
de artt. 256 en 257 Sv., waartegen art. 223 Sv. 
nietigheicl bedreigt ; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Dordrecbt van Z Juni 1916 in deze zaak ge
,vezen; 

. Rechtdoende kracbtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst ·ae zaak naar het Gereehtshof te 

's-Gravenhage om op het bestaande _.hooger 
bcroep opnieuw te warden berecbt en afge-
daan. (Neel. J ur.) 

7 November 1916. BESLUIT, tot nadere wijzi·-. 
ging van het Algemeen Reglement Dien.st. 
S. 49!. 

WIJ WILHELi.\HN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 October 1916, La. K, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der ,wet van 9 April 1875 · 
(Staaisblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), en
op artikel II der Overgangsbepalingen van 
de wet va1! 13 Juli l90i (Staatsblad n°. 193); 

ben Raad ,van State gehoord (advies van 
24 October 1916, n°. 27) ; · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 November 1916, La. 
G, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben_.gocdgevonden eh verstaan : 
I. Te bepalen, dat bet Alg~meen Regle

ment Dienst, -vastgesteld bij Koninklijk _be
sluit van 26 ,Tuni 1913 (8taalsblad no. ·31_5), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 Mei 1916 (Staatsblad n°. 187), zal worden 
gewijzigd als volgt : 

a. de eerste beide v_olzinnen van artikel 98 
warden genummerd als eerste Hd ; 

b, de laatste volzin wordt vervangen door 
het volgende als tweede lid : 

,;2. De , termijn van · vijf jaar kan bij een 
met redenen omkleed, in de Staafsco1wa11t ter 
plaatsen Koninklijk besluit eens of meermalen, 
telkens voor niet !anger clan een jaar, warden 
verlengd voor een Reglement Dienstvoorwaar- -
den in zijn geheel of voor eenig dee!.- Iiige
val van verlenging voor eenig dee! wordt voor 
dat deel de termijn van verlenging gckort _op : 
don volgenden vijfjarigen termiju." 

II. Te bepalen, dat dit besluit in_ werkiiig 
treedt den tweeden da·g na dien dei· dagteeke
ning- v_an bet Staafsblacl en .:le Staafscourant, 
wuariri het is geplaatst. 
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Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, betwelk gelijktij, 
dig in het Staai,sulad en in de Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal 1vorden. 

- 's-Gravenbage, den 7den November l!l16. 

WILHELMINA. 

De ~Minister van Waferstaaf, 0. LEL Y. · 

(Uifgeg. 21 Not•. 1916.) · 

8 November 1916. BESLUIT, boudende aan
wijzing van de gezagsgebieden van de 
Territoriale-bevelbebbers. S. 495. 

WrJ WlLHELl'ilN A. ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Oorlog van 4 November 1916, Kabinet, Litt. 
Ml61, 

Gezien bet rapport van Onzen Minister van 
Marine van 7 November 1916 Bureau Sn°. 3; 

Gezien ·de Koninklijke besluiten van 22 
Juli 1916 (Staatsbladn°. 332) en van 2November 
1916 (Staatsblad n°. 488); 

Overwegende, dat bet wenscbelijk is om -
gelet op het gestelde onder r. van Artikel 1 
van laatstvermeld Koninklijk besluit - bet 
gebied, waarin door de Territoriale-bevelbeb
bers· militair gezag zal worden uitgeoefend, 
opnieuw aan te wijzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trekken bet• Koninklijk besluit 

van 22 Juli 1916 (Staatsblad n°. 332); 
2°. te bepalen : 
a. Het gllzagsgebied van den ,, 'l'er,·ito,-iale

bevelhebbe,· in Friesland, enz." omvat de _prf• 
vincien, Friesfond, Groningen en Drentbe. 

b. Het gezagsgebied van den ,,Tei·riforiale
be·velhebber in Overijssel, enz.'-' omvat de provincie 
Overijssel, alsmede de provincie Gelderland, 
ten noorden · van de zuidelijke oevers van den 
Bovenrijn (voor een deel ook wel ,,Bylandscbe 
Kanaal" gebeeten) en' van de Waal, voor zoo-

~ veel betreft het gebied, niet behoorende tot 
· de Nieuwe · Hollandscbe Waterlinie of 

Afzonderlijke forten (indien voor deze forten 
commandanten zijn aangewezen). 

c. • Het gczagsgebied van den ,, 'l'er,·iforiale
bevelliebbe,· in Noon{brabant, enz." omvat de 
provincie GeldArland ten zuiden van den Boven
rijn (voor een dee! ook wel ,,Bylandscbe 
Kanual" geheeten) en van de Waal, alsmede 
de provincien Noordbrabant en Limburg, en 
wel ten opzichte van de provincien Gelderland 

· en Noordbrabant, voor zooveel betreft".het 
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gebied;- niet beboorende tot de Nieuwe Hol
landscbe Waterlinie, tot de Stelling van 't Hol
landscb Diep en bet Yolkerak, ~f tot Afzon 
derlijke forten (indien voor deze forten corn· 
mandanten zijn aangewezen.) 

d. Het gezagsgebied van den ,,Terriforiale
be~elhebber in Holla1~d, enz." omvat de provin
cien Noordholland, Zuidholland en Utrecht, 
met uitzoncering van bet gebied, beboorende 
tot - de Stelling van den Helder, tot de Stel
ling van Amsterdam, tot de Nieuwe. Hol
landscbe Waterlinie, tot de Stelling van 't Hol
landscb Diep en het Volkerak of tot de Stel
ling van de M:onden der .Maas en van het 
Haringvliet. 

Onze Minister van Ocirlog is belast met 
de uitvoering van dit besluii, hetwelk in het 
Staafsbli.td zal worden geplaatst, en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan Onze :i\Iinis
ters van :Marine, van Justitie, van Binnen
landscbe Zaken, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverbeid e~ Handel en aan de Alge
meene R9~e!}kamer. 

's-Gravenhage, den Ssten November 1916. 

WILHELllllN A. 

De Minister van Oorlog_, BosB0O:M. 

(Uifgeg. 9 Nov. 1916.) 

8 November i916. BEsLu11·, tot vaststelling 
der. organisatie van het Staatsboschbeheer. 
s. 496. 

vVIJ WlLHELi\lINA, 1,:-.z. 

Op de voordracht van_ Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel van 10 Au
gustus 19J6, Directie van den Landbotnv,-n°, 
1045, 4de afdeeling ; 

Overwegende, dat bet ,~enschelijk is, ·den 
Algemeenen :Maatregel van Bestuur van 8 
Januari 1900 (Staatsblad n°. 6), boudende 
vaststelling der organisatie van het Staatsbosch
beheer, door een nieuwen te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1916, no. 33) ; ,,. 

Gezien bet nader rapport van .Onzen voor
noemden Minister van 6 :November 1916, Direc · 
tie van den Landbouw, n°. 1172, 4de afdealing; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
met intrekking van den Algemeenen Maat

regel van Bestuur van 8 ,Januari 1900 (Staats
blad n°. 6) te bepalen: 
. Art. 1. Het bebeer van de aan d~n Staat toe, 

beboorende, onder bet Departement van Land
bouw, 

0

Nijverbeid. en Handel re~sorteerende, 

-- _..:i.._:_ ---
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bosschen, _ bebosschiligen, ontginningen en 
woeste gronden die bestemd zijn om te worden 
beboscht of ontgonnen, met al wat daartoe 
behoort, is· afgescheiden van het beheer der 

· overige domeinen en vori11t een afzonderlijk · 
Staatsbosch beheer. 

2. Het Staatsbo_schbeheer wordt verdeeld 
in het technisch en het finantieel behee;., die 

, van elkander ·worden gescheiden. 
Outler het oppertoezicht van Onzen-1\1.inister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel en de 
door hem aan te wijzen hoofdambtenaren van 
zijn Departement wordt uitg~oefend : 
· a. -het ·technisch beheer door daartoe aange
stelde am btenaren ; 

. b. het finantieel beheer door den Rentmees
ter der.domeinen te B,·eda voor de houtvesterij 
B;·eda en door de. Ontvangers' der Registratie 
voor de overige goederen. 

3. De goederen, tot het Staatsboschbelieer 
behoore:Ude, worden," voor zoove~ zij daarvoor 
in aanmerking kunnen komen, verdeeld in 
beheersobjecten, houtvesterijen. cm· boschwach
terijen genaamd. 

.Aan het hoofd van iedere houtvesterij staat 
een - ho_utvester ; aan het hoofd- van iedere 
boj!ch\y,:icl}terij een, boschwachter. 

Onze Minister van Landbou~, Nijverheid 
en ·Handel bepaalt, met inachtneming van 
het in artikel I vastgestelde, welke goederen 
tot het Staatsboschbeheer, tot eerie houtvesterij 

' en tot eene boschwachterij behooren .. 
-4. De werkkring van· de bij het technisch 

boheer aangestelde ambtenaren' strekt zi'ch 
niede nit tot het _ verleenen van technische 
hulp, waar deze wordt ingeroepen·: 

a. - door een der Departementen van Alge
meen Bestuur.; 

b. bij de bebossching, met renteloos voor
echot vim den Staat, van ·woeste grcinde_n toe: 
behoorende aan gemeenten of andere publiek
rechtelijke lichamen of ,wel aan vereenigingen 
van algemeen nut; 

c. ten aanzien van de vervreemding en 
het •beheer van aan deze , lichameii of ver
eenigingen toebehoorende bosschen, be_bosschin
gen, ontginnii;igen en woeste grond_en, niet val
lende onder b. 

5. Dit besluit treedt in werking met den· 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
bet Stantsblad en van de Staat.•courant, waar-
in bet g'eplaatst is, -

-Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering va:n 
dit beslu\t, dat in het Staatsblad en .gelijktij
dig in de Staafscourant zal warden geplaatst 

en waa·rvan afschrift zal worden gezonden 
uan den Raad van St_ate en aan de Algemeene 
Hekenkamer. · · 

's-Gravenhage, den 8sten Novcrnber 1916. 

WILHELMINA. 

De Min: van Lanclbouw, Nijverheid .en Handel, 
PosTUUMA.· 

- (Uifge/;. 18 Nov. 1916.) 

/ 

8 November 1916. MrssrYE van den :Minister 
. Landbouw, Nijverheid en Han·del aan'de 
burgemeesters, betreffonde . bet . doen van 
opgave van afgegeven arbeidskaarten. 

Naar mij bleek, is het voor eene nauwl~eurige 
.contr6le op de naleving van de bepalingei:i· der 
arbeic:iswet 1911, omtrent den arbeid van kin
deren, van veel belang,_dat de districtshoofden 
der· arbeidsinspectie, kort nadat arbcidskaarten. 
zijn afgegeven voor 12-jarige kinderen, daar
van rnededeeling ontvangen en in ·het be21it _ 
worden gesteld van enkele gegevens omtrent 

· de kinderen, voor wie de kaarten zijn verstrekt. 
In verband hiermede heb ik de ee_r heeren 

bnrgemeesters uit · te noodigen, in het begin 
van· elke maand- aan het hoofd van het district 
dei; _arbeidsinspectie, waarin hunne gemeeJ\te 
is gelegen\· eene opgave in te zen~en van· 
naam, voornamen, woonplaats en geboorte
datu~ der 12-jarige kinderen, voor wie in de 
afgeloop~n maand eene arbeidskaart werd_ afge
geven;· met_ vermelcling t_evens, voor zooyeel 
mogelijk, van de school, welke iede·r lrnnner na 
het ~ervullen. van de _leerverplichting verliet. 

_ Deze gegevens zulleq,naar ik vertr6uw, zon
-der veel rnoeite kunnen worden veI1Strekt, daar 
toch de gegevens betreffende naam, woonplaats 
en ,geboortedaturn, op grond van het bepaalde 
in art. 12, 3e lid, cler arbeids_wet, op de arbe_id~
kaart moeten worden vermeld- en in verband 
met het 7e lid van dat artikel vanwege heeren 
burgemeesters· behoort te -worden- nagegaan of
de kinderen al dal) niet leerplichtig zijn, waarbij 
in den regel wel zal blijken, waar de kinderen 
het laatst onde1:wijs genoten hebben . 

. (Gem.-stem.) 

9 November l!il6. BESLUIT, lioudendc mach-· 
tiging tot uitgift.e van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens· de wet ''.an: 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatste
lijk gewijzigd bij die van 15 .Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 497. 
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9 November 1916, MISSIVE van den- Minister 
van Bin:neniandsche _Zakeu· aan .de Gede
puteercle Staten der provincien, betreffende 
buitengewone bijdragen in zake woning• 
bouw. 

- De Regeering is bereid tot toe-kenning van' 
eene tijdelijke buitengewone bijdrage, vooi· zoo
veel die noodig blijkt, ten beloope van hoogstens 

· de helft van bet verschil tusschen de annu'itBit; 
welke de gemeente over het voor den bouio van 
woningen · verleende' voorschot moet betalen, 
en de anmi'iteit, welke de gemeente zou hel:il:Jen 
te betalen, indien bet voorschot tege~ gelijkeh 
rentevoet ware verleend· voor den bouw met 
materialen, verkregen tegen de v66r den oorlogs
toestand gelclencle prijzen. Die buitengewone 
bijdrage zal voor geen langeren tijd worden 
·verleend dun ·tot en met het exploitatiejaar, 
waarin sedert het sluiten van den vrede tus
schen Duitschland, Engelancl en Frankrijk een 
jaar zal zijn verstreken.- Op dat tijdstip zal 
nader worden overwogen, of de buitengewone 
bijdrage opnieuw moet worden verleend, hetzij 
tot eenzelfde, hetzij' tot een verminderd bedrag, 
dan wel dient te vervallen, bij welke overwe
ging te rade zal worden gegaan met- de dan 
geldende prijzen der bouwniaterialen- en den 
invloed -rnn die prijzen op de in bet algemeen 
te · bedingen huren. 

Ten aanzien van: het ophouden van deze 
buitengewone bijdrage zal clus in het b;trokken 
Kon. besluit niet worden bepaald, dat dit 

. ·slechts zal ·geschieden met dien verstande dat 
indien het Ons blijken mocht, -clat alscl~n d~ 
stand der huurwaarden n10t genoegzaam · is· 
gestegen om de gemeente in staat te stellen 
om zonder geldelijk offer harei:zijds met het' 
ophouden van de bijdrage genocgen te nemen, 
de -bijdrage ook verder kan wot'den genoten, 
zoolang in clezen stand van zaken geen ver
ande~ing ten goede ·komt. 

Aan den ancleren kant is het echter niet cle 
bedoeling, _ de buJtengewone .bijdrage in iecler 
geval op· het bovenbedoelde tijdstip (een jaar 
na het sluiten van den vrede tusschen Duitsch
land, Engeland en Frankrijk) te cloen ophouclen, 
<loch .om clan naar bevincl van zaken te han, 

;delen en opnieuw te overweg·en, of en tot welk 
beclrag eene bijdrage zal worden verleencl. 

(Gem.,stem.) 

10 November 1916. WET, tot verhaog:ing van 
de begrooting van inkomsten en uit

. gaven van het Bouwfoncls voor hei, Depar
tement van Binrienlanclsche Zaken voor 
het dienstjaar · 1916. S. 498. 

10 November 1916: WET, tot wijziging·van de 
grens tusschen cle gemeenten Amersfoort 
en Leusclen. S. 499._ ' 

vvIJ· WILHEL:OUNA, ENZ .. doen tc weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
clat bet wenschelijk is de- grcns tusschen· de 
gemeenten Amersfoort en Leusden te wij
zigen; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad ~an State,eni. 
Art.1. Bij de. gemeente Amersfoort worclt 

gevoegd hot gedeelte cler gemeente Leusclen, 
ge!ogen ten noorclen van cle lijn, aanvangencle 
aan de bestaancle grens tusschen de gemeenten 
Amersfoort en Leusden, b\j den op bet terrein 
geplaatsten grenssteen, gemerkt n°. 1 en van
claar loopencle in zuicl-oostelijke richting langs 
de zui<;l-w(!stelijke grens cler p~rceelen gemcente 
Leusclen, sectie A, nos. 863 en 271, cl wars over 
clen_Appelweg, n°. 272, tot aan grenssteen no. 2, 
in zuid-westelijke_ richting langs cle grens van 
laatstvermeld percee! tot aan grenssteen, no. 3, 
in zuicl-oostelijke richting langs de zuicl-weste
lijke grens dei· percee!en nos. 998 en 999 tot 
aan grenssteen n°. 4; vervolgens in noorcl
,oostelijke en zuicl-".ostelijkc richting langs .de 
zuicl-oostelijke grens van !aatstvermelcl perceel, 
een gedeelte van de- zuiclelijke grens van per
ceel n°. 998 en dwars over den weg van Leus
den naar Amersfoort_ nO: 352; over de· grens
steenen nos. 5, 6, 7, 8,_9 en 10 naaT grenssteen 
n6 • l-1; vanclaar over de ,perceelen nos. 341, 
393, 395 en 397, over de grenssteenen _nos. 12, 
13, 14; 15 en 16 naar grenssteen n°. '17; ver
volgens over het kaclastrale perceel sectie B, 
n°. ~53, de kaclastrale peroee!en sectie A, 
nos. 98, 97, 95, 88 en het. Burewegje, seotie A, 
n°. 349, over de grenssteenen nos. 18, 19, 20, 
\ll, 22 en 23 naar grenssteen n°. 24, staancle op 
de bestaancle grens tusschen cl~ gemeenten 
Amersfoort en· Leusden. 

De in het eerste lid genoemcle lijn on grens
steenen zijn op de bij cleze wet behoorencle 
kaart, gemerkt A, in rood aangegeven. (1) 

2. Bij de gemeente Leusclen wordt ge
voegtl het- gedee!te cler gemeente Amersfoort, 

. (1) Deze·.kaart wo·rclt.hiein_a niet opgenomen. 



619 10 N O V E M B E R. 1916 

gelegen ten zuiden van de lijn, aanvangendc 
aan de bestaande grens tusschen de gemeenten 
Leusclen en Amersfoort, bij den op het terrcin 
geplaatsten grenssteen n°. 25 en van daar 
loopende in oostelijke richting over de kadas
trale perceelen gemeente Amersfoort, sectie 
B, nos. 494, 1974, 1682, 1737, 1696, 2390, 
1736, 1583, 274 en 273 van genoemden grens
steen n°. 25, over de grenssteenen nos. _ 26, 
27,_ 28, 29, 30, 31, 32 en 33 naar grenssteen 

_ n°. 34, claarna in hct verlengde van de rich ting 
grenssteenen nos. 33-34 naar het midden 
van de Hei!igcn bergerbeek, perceel sectie B, 
ri0 • ]482, aklaar aanslnitende aan de· bestaando 
grens ,tusschen de gemeenten Leusden en 
Amcrsfoort. 

De in het eerste lid genoemde lijn en grens: 
st,eenen zijn op de bij deze wet behoorencle 
kaart, gemerkt _B, in rood aangegeven. 

3. De overgang van grondgebied, omschre
ven. in de artikelen 1 en 2, heeft plaats op 
1 Januari 1917. 

4. De openbare gemeentegebouwen, -wegen, 
-str>tt-en en anderc werken op het a£ te schei
den gebied van elke gemeente gelegen, gaan 
met alle daartoe behoorende zaken in eigen
dom, beheer en onclerhoud over tot de ge
meente, bij welke dit grondgebicd wordt ge
_voegd. 

Voor zoover ovcrschrijving in de openbare 
regist-ers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

5. De kosten van de· verpleging in gestich
ten rnn behoeftige krankzinnigen en idioten, 
voor zoover zij tijdens de opneming daarin 
woonplaats hadden op het grondgebied, het
welk ingevolge artikel 1 of 2 tot eene andere 
gemeente overgaat, komen van I Januari 
1917 af voor rekoning van deze gemeente. 

6. De gemeente _ Arnersfoort is verplicht 
tot inclienststelling van de onclerwijzcrs, 
werkza-arn aan de op het door haar te verkrij
gen grondgebiecl aanwczige openbare school, 
in dcnzelfden rang, waarin zij thans werkzaam 
zijn. 

De ·gcmeente Amersfoort is voorts vor
plicht gednrcnde 10 jaren, gerekend va-n 
1 ,Januari 1917, op die school op dezelfde voor
waardcn als waarop de kinderen u·it A1ners
foort clc school hezoeken, toe te laten de kin
dcren, clie woncn op het ge_bied van Leusden, 
hetwelk begrensd is door eene lijn, getrokken 
op een afstand van 2 kilomcter roncl die school. 

De gemeente Amersfoort zal op· of v66r den 
lsten }Iei 1917 aan de ge111eente Leusden 
uitkeercn-het op·clit tijdstip nog uitstaande be-

drag van de ter bostrijding van de kosten · 
van den bouw en de uitbreiding van gemelde 
school door de gemeente Lensden aangegane 
geldleeningen, henevens de naar 4 percent 
's jaars te berekenen rente van clit bedrag 
over den tijd, welke verloopt tusschen I Janu
ari 1917 on den <lag van betaling. 

7. Met afwijking van het bepaa]de bjj 
artikel 7 der wet van 24 Mei 1807 (Staatsblad 
n°. 156), aangevulcl bij de wet van :3 Juni 1905 
(Stnatsblad n°. 151 ), daalt de uitkeering Jrrach
_tens artikel I dier aangevulde wet voor de 
gemeente Leusden niet beneden bet bedrag, 
hetwelk verkregen wordt door het getal cler 
inwoners dezer ge~eente op I Ja.nuari 1898 te 
deelen op de som, bedoelcl in artikel 7, lste lid, 
dier wet en de uit,komst te vermenigvuldigen 
met het aantal inwoners, dat bij den overgang 
van grondgehied op 1 J anuari 1917 in deze 
gemeente overblijft. 

8. A!le kadastrale en andere stukken, 
uitsluitencl betrekking hebbende op hetgeen 
volgens de artikelen 1, 2 en 4 tot eene andere 
gemeente overgaat, worclen aan deze gerneen
te overgegeven. . 

Het bestuur dezer gemeente heeft te alien 
tijde het reoht om kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der gemeente, van welke 
de afscbeiding lieeft plaats gehad, en om van 
de zich in die archicven bevindende stukken 
op kosten zijner gemeento afschriftcn of uit
treksels te vorderen. 
, 9. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 of 2 tot ee11e 
anclere gemeente overgaat, worden voor de 
verkiesbaarheicl tot lcden van den gemeente
raad en voor de toepassing van a.rtikel 7 der 
K.ieswet, van 1 Januari 1917, af als ingezcte
nen dier ge111een te beschou wcl. 

Voor zoovcr de personen, gevcstigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende ja.ar van kracht zijnde 
kiezerslijst,. zendt het bestuur der gemeente, 
van welkc' dit· 'gebiecl worclt afgescheiden, 
v66r 8 Januari 1917 een uittrekscl ;1it die lcie
zerslijst aan het bestuur der ge111eentc, tot 

,· wclke dat gobiecl oyergaat. 
Bij het oprnaken cler kiezerslijst wordt in 

Ina.tstbedoelde gc_niecnte voor de toepassing 
van de artike!en 20, 21, 25 en 28, tweedc· lid, 
cler. Kieswct ten aanzien van de in dat uit
treksel voorkomendc pcrsonen gehandelcl, als
of zij op de voor het l_oopencle jaar van kracht 
zijncle kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari 1917 _wordcn 
in de tabel; -bedoeld in de-artikelen 1 en 2 -der 
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Kieswet, door ,,Aniersfoort" en ,,Leusden" 
verstaan de gemeenten, zooals zij bij de arti
kelen l en 2 dezcr wet zijn gewijzigd. 

10. Doze wet brengt geen verandering 
ten aanzien van de in$chrijving voor de militie 
val). hen, wicr inschrijving in de gemeenten 
Amersfoort of Lmisden · heeft plaats gehad of 
heeft moeten plaats hebben v66r 1 Januari 
1917, noch teJl aanzien van de gcvolgen van 
hunne inschrijving. 

Rij, die in eene dier gemeenten voo.rkomt 
in het register, bedoeld in artikel 87. der :i\iili
tiewct (Staa.tsblad 1912, n°. 21), of in het 
register, bedoeld in artikel 26 der Landweer
wet (8taatsblad 1901, n°'. 160), Jaatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 28 April 1913 (8taats
blad n°. 148), · wordt," zoo hij gevestigd is 
op het grondgebied, dat van de eene g~meente 
naar-de andere overgaat, ingeschreven op het• 
register der gemeente, waarheen dit grond
gebiecl overgaat, waartoe 'v66r 8 Januari 1917 
door den burgemeester · ·der betrokken ge
meente een _uittreksel wordt gemaakt en ver
strekt aan den burgemeester der andere ge
meente. 
· Van den ingeschrevene v,;or i:lcn Jandstorm, 

die gevestigd is in het grondgebietl, dat van 
tle eene gemeente naar de andere overgaat, 
geschiedt uiterlijk den 8sten Februari 1917 
opga ve, als bedoelcl bij artikel 7 van het Land
lltorm beslui t (8taatsblad 1913, n°. 273) aan den 
burgemeester van laatstbedoe!de gemeente. 

11. Te beginnen · met 1 ,Januari 1917, 
worden in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der 
wet van 16 April 1896 (8taatsblad n°. 72), 
tot regeling. der personeele belasting, gelijk 
die tabel sedert is gewijzigd, geschrapt de 
woorden : ,,Leusden (nabij Amersfoort)", thans 
voorkomend in de kolom ,,4de klasse", terwijl 
in de kolom ,,8ste klasse" de woorden : ,,Leus
den (overig dee])" worden vervangen door 
het woord ,,Leusden". 

Overigens. worden in de bedoelcle tabel door 
,,Amersfoort" en ,,Leusden" verstaan de ge-

~ incenten, zooa]s _z~j bij de artikelen 1. en 2 
clezer wet zijn gew~jzigd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven· te 's-Gravenhage, den lj)clen 
No"..ember 1916. 

WILHELMINA. 

De .Min. van 8taat, Min. van Binnenl. Zaken, 
,CORT. v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 30 Nov. l.916,) 

10 November 1916. WET, tot vrijstelling 
van successierecht voor de sche~king 
van eene verzameling- voor"'erpen van 
Indische en Chineesche kunstnijverheid 
door den heer N .. Ottema aan de gemeente 
Leeuwarden. S. 500. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
Ajzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is vrijstelling van suc
cessierecht te verleenen voor de schenking 
van eene verzameling voorwerpen van Inc1i- _ 
sche en Chineesche kunstnijverheid cloor den 
heer N. Ottema te Leeuwarden aan de gemeente 
Leeuwarden ; 

Zoo is het, dat ,vij, clen Raad van State, enz. 
-Art. 1. Er zal geen r9cht van successie 

worden geheven wegens de schenking van.eene 
vcrzameling voorwerpen van Inclische en 
Chineesche kunstnijverheicl. door. den hecr 
N. Ottema te Le.euwarden aan de gemeente 
Leeuward~n bij akte, den 30 :i\iei 1916 verlcden 
voor den notaris nu.' S. Boltjes, aldaar. 

2. De verplichting tot aangifte ovcreen
komstig artikel 59 der· Successiew'et wordt 
voor de in artikel l bedoelde schenking opge
heven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te '.,--Gravenhage, ·den lOden 

November 1916. 
WILHELMINA. 

De 11iinister van Financien, ANT. VAK GrJN_ 
(Uitgeg. 30 Nov. 1916.) 

·10 November 1916. vVETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

Jakob l\freijen, geboren te Aken (Pruisen) 
den 14 Jnni 1888, hoofdonderwijzer, 
wonende te Nijrnegen, provincie Gelcler
land . . S. 501. 

Bernhard Heinrich Wilhelm Riesenbeclr, 
geboren te Ledcle (Pruisen) den 27 Augus
tus 1867, machinist op ·een zeevisschers
vaartuig, wonencle te I Jmuiden, gemeente 
Velsen, proviilcie N oordhollancl. S. 502. 

Oskar Hugo Loe.-.chke, geboren to 1ilor
derney (Pruisen) den 16 .Mei 1883; stuur
man ter .koopvaard:ij, wonencle te Am
ste,·dam, provincie Noordhollancl. S. 503. 

Jakob Hirsch, geboren te Hiilchrath (Prui
sen) den 25 lVIaart 1866, hande]sagent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 50.4. 

10 .Nove,n,be1• 1916. BESLUIT, houclcnclc ver
bod van uitvoe·r van alle specerijen. 
s. 505. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het,. belang van 
den Staat nooclig is, -den uitvoer van alle spe
cerijen te verbieden-; 
· Gezien de wet· van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; · 

_Op. de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog,- van Financi~n en van Landbouw,- Nij
verheid en Handel van 2 November 1916, 
Kabinet, Litt. EJ50 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Novemher 1916, n°. 38); 

Gezien het nader rapport .van Onze voor
noemcle Ministers van 8 November 1916, 
·Kabinet, Litt. s1•2; 

Hebben goedgevonden ·en- verstaan te 
bepalen: 

Eenig Artikel. 

De uitvoer van alle specerijen is ve_rboden 
•van den dag der afkondiging va_n dit }!esluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarcvan 
ontheffing te_ doen verleenen. -

-Onze l\!linisters van Oorlog, varr Financien 
~n 'van -Landbouw, Nijverbeid · en Han.de!' 
zijn, ieder voor zooveel ·hem betreft, belast 

. met de uitvoering van dit Besluit, dat _ in het 
Staa-tsblad zal _worden geplaatst en waarvan 
afsclirift zal wbrden gezonden aan den Raad 
van State. 
, 's-Gravenhage, den lOden N?veni_ber 1916. 

WILHELMINA. 
De Jlinister van Oorlog, BosBOOM. 
De ;liinister van 'Financien, ANT. 'vAN GJJN. 
De ,llin. van Landbouw, Nijve,·h~id ·en Handel, 

_POSTHUMA. 
(Uitgeg. 11 ·Nov. 1916.) 

10 November 1916., BESLUIT, h01:idende ver
bod van uitvoer van reukstoffen. S: 506. 

(Tekst als S. 505.) {;,o 
,J , . 

,· ove,nber 1916. WET, tot goedkeuring 
van de overeenkomst van -ruiling van 
clo'meingrond onder Zwaluwe, · gesloten 
met M .. A. Hoevenaar, echtgenoote van 
E. _R. van Welderen B;_,,ron -Rengers te 
's-Gravenhage. _ S. 507. 

l , 

J 
11 Nove,nbe,· 1916·. MISSIVE van den Minister 

van- 'Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreff_ende telegraminen in zake veeziekten. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, den 

burgemeesters ·in uw ambtsgebied mede te 
deelen, dat telegrammen, betreffende 'de bestrij- -
ding van veeziekten, tusschen burgemeesters 
en veeartsen onderling -gewisseld, voortaah in 
afrekening met mijn Departement aan de tele
graafkautoren k11nnen 'woraen aangeboden. 

13 November 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad: 

Bij telastelegging van vervoer-van her
kauwende dieren binnen _ een verboden 
kring behoeft het bestaan van het op·art. 40 
K. B: van 10 Juli 1896, S: 104, steunend 
besluit van den Minister van Landbouw 
niet in .de dagvaarding te worden vermeld,_ 
n_oc)l volgens de gewone bewijsregels te 
worden bewezen. 

De vraag, of,. de omschrijv-ing - in de 
ministerieele beschikking van den verb0· 
den kring. afdoende is, kan niet in cassatie 
worden onderzocht. 

Opzet is geen bestanddeel van de ge
noemde overtreding' terwijl, waar, op grand_ 
van wettige bewijsmiddelen is en kon wor- · 

-'den aa!igenomen, dat beklaagde die overtre
ding· heeft gepleegd, geen wettelijke bepa
ling een afzonderlijke motiveering omtrent 
het bestaan· van- scliuld voorschrijft: 

Art. 35, 2• lid ·der Wet van 20 Juli 1870, 
S. 131, schrijit de verbeurdverklaring d~r 
daai'in genoemde voorw~rpen gebiedenu 
v:oor en steh niet den eisch dat die voot
werpen aan den dader toebehooren: Art. 33 
Sr: is ten' deze niet toepasselijk. 

(W~t Veeartsenijk. - Staatstoezicht art: 35 ; 
K. B. 10· Juii 1896 S. 104 art. 40.) 

Voorzitter: _Mr. A. M. B. Han.lo. 

Rarle1~-, Mrs. S. Grata~a; H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

- J. Buys; 47 jaar; veehoucler, geboren en 
wonencle t~ Mijclr~c9-t, Bloklarid, - requirant 
van cassatie tege_n een te "zijnen laste gewezen -
vonnis van de Arr.-Rechtbank".te Utrecht van 
26 Juni 1916, houclende b'iJvestiging· iff• hooger 
beroep van een vonnis van het Kantongerecht 
te Wo~rden van 26 April 1916, waarbij de . 
requiranj; is scbuldig verklaerd aan: (zie concl. 
adv.-gen.), (gepleit door Mr. P. Fuhri Snethla-ge 
te Utrecht). · - · 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Ter ondersteuning van het cassatieberoep, 

-! 
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betwelk gcricbt is tegcn een vonnis der Arr.
Rechtbank te Utrecht van 26 Juni jl. bevesti
gend, behoudens wijziging van gronclen, eene 
beslissing van den Woerdenschcn Kantonrech
ter van 26 April· hevorens, waarbij requirant 
werd sclmlclig v<'rkla,ard aan : ,,binnen rlen kring 
door den Minister van Lanclbouw, Nijverheid 
en Handel aangewezen, hcrkauwencle clieren 
vervoercn" en deswege veroordeekl in eene 
geldboete van f 20 subsiclia,ir 10 dagcn hechte
nis, met ·verbeurte der gestorte waarde van 
den vrijgege,cn pinkstier en paard, alsmede van 
een in beslag genomen wagcn, tuig en dek, 
waarin en wa.armede de overtreding wed 
gepleegcl, zijn bij memorie enkqle midclclen 
aangC'voercl, die nader bij pleiclooi zijn verduide
lijkt, waarvan rle beide eerste luiden : ,,Schen
ding, althans verkeerde toepassing, van de 
artt. 40 ,ran het K. B. van 10 Juli 1896 (S. 104), 
zooals clit is gewijzigcl bij K. B. van 25 Juli 
1911 (S. 260), in verband met eene_aanwijzing 
van den Minister van Landbou)V, Nijverheicl en 
Handel, gepublicee~d in de Ned. Staatscourant 
van 24 Februari 1916, n°. 46, en de artt. 143, 
211, 221, 216, 246, 247 en 257 Sv., omdat in 
de dagvaarding een voor de overtreding, 
waaraan de beklaagde schuldig is verklaard, 
rioodzakelijk element on_tbreekt, immers daarin 
niet vermeld wordt, dat het- vervoer op den bij 
dagvaarding bedoelclen weg, ten tijde van het 
vervoer door den beklaagde, was verboden, 
~rwijl het vonnis dienaangaande ook niet 
voldoenJe met redenen is omkleed." ,,Schen
ding, althans verkeerde toepassing, derzelfde 
artikelen, omdat in de dagvaarding niet nauw
keurig omschreven is de kring, waarbinnen bet 
strafbaar feit beeft plaats gehad, welk gebrek 
niet door uitlegging der clagvaa~ding door den 
Rechter, althans niet door de uitlegging der 
Rechtbank kan worden hersteld." 

Den aanval op de dagvaarding keer ik aldus. 
-Dat het vervoer van berkauwende dioren ver
boden was, behoefde niet uitclrukkelijk te 
worclen gezegd, daar dit voldoende blijkt uit 

- de ~,pgave van het tijdstip, waarop het feit wcrd 
gepleegcl, in verband met den inhoud van het 
op art. 44 van het K. B. van 10 Juli 1896 
(S. 104) j 0 , art. 15 c!er Wet van 20 Juli 1870 
(S. 131), berustend Ministerieel Besluit van 
23 Februari 1916, krachtens eerstgemeld a;tikel 
gept, bliceerd in de Neel. Staatscou;ant van 
24 Februari _1916, waarmede iedereen geacht 
kan worden bekend te zijp. · 

Dat zij voorts niet natiwkenrig den lcring zou 
omsdirijven, waar binnen het strafbaar , feit 
gepleegd werd, lijkt mij onjuist, \\•aar zij zich 

I _geheel houdt aan ,le grenzen, die de Minister
I rond cle besmetting heeft getrokken r,n de 
I feitelijke Rechter haar kennelijk in diem zin 

lecst, ,~aartegen in cassatie niet kan worden 
opgekomen, dat zii den Jongen ZcvenhoYeu
schen weg binnmi de grenzen gelegen acht en 
het begrip ,,Zevenhovenschen weg" als ver
zamelwoord bezigt voor, den· Jongcn en den 
Nieuwen Zevenhovenschen weg. 

Met betrekking tot het verwijt tegen het 
vonnis gericht, merk ik op, dat de geheele opzet 
cler beide beslissingen aantoont, clat het toe
gepast 1\finisterieel Besluit als oningetrokken 
en dus als geld encl werd beschonwd, terwijl geen 
enkele wetsbepaling dwingt om aan te ncmen, 
clat de niet-intrekking uitdrnkkolijk had mo:,ten 
worden overnogen en vastgestelcl. 

Ten aanzien der uitlegging eindelijk, door de 
Rcchtbank aan het Besluit des Ministers 
gegeven, ·meen ik, dat voor toctsing hiervan 
geen plaats is, waar dit niet is een zoodanig 
voorschrift, waarvan schending of verkeerde 
toopassing in cass:ttie kan worden beweercl, 
zoodat strekking, omvang en werking rlaarvan 

- uitslnitend ter beoordeeling van den feitclijkcn 
Rechter staan. 

- Eene volgende grief acht de artt. 211, 216, 
221, 246, 247 en 257 Sv., art. 47 Sr. j0 • art. 40 
van het K. B. van 10 Jnli 1896 (8. 104), zooals 
dit is ge~ijzigd bij K. B. van 25 Juli 1911 
(S. 260), geschonclen, a]thans verkeercl toe
gepast, ,,omdat de Rechtbank niet heeft 
beraadslaagd omtrent het opzet of de schnld 
van den beklaagde, althans het vonnis te dien 
opzicbte niet voldoende met reden is omkleecl". 

Or,zet worJt met betrekking tc,t de ge-_ 
plee6cle overtreding niet gevorderd en ten aan
zien der schulcl is de grief feitelijk ongegrond, 
daar in het bevestigde vonnis niet al!een de · 
telastelegging, doch ook de schuld van den 
beklaagde daaraan door de opgesomde bewijs
middelen, wier inhoud in de beslissing is opgc
nomen, rechtsgeldig bewezen wordt verklaard, 
terwijl afaonclerlijke motiveering daarvan over-
bodig is. 

In de derde plaats is gesteld : ,,Schending, 
althans verkeerde toepassing van de artt. 2 
van bet K. B. van 10_ Juli 189_6 (S. 104) j 0 • 

art. 17 cler Wet van 20 Juli 1870 (S. 131), in 
verband met art.' l van genoemd K. B., door de 
overweging in het vonnis der Rechtbank, dat 
,,aanduiding van de grenzen van den verboclen 
kring door borden, noch in de Wet van 1870, 
noch in het Kon. Besluit van 1896 is rnor
geschreven". 

Ook deze klacht. acht ik onbillijk. Immers 
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het als gesohonrlen genoemcl D,L"t. 17 rlcr Wet 
vD,n 20 .jnJi 1870 (S. 131), spreekt wcl van het 
kenbaar mD,ken eener besmette hoeve, erf, stal 
of weide, cloch zwijgt over kringen, t-0rwijl in 
ovemcnstemming claarmeclc art. 2 sub 1°. van 
bet IC B. van 10 Juli 1896 (S. 104), ter nit
working van hot beginsel van gozegd art. 17, het 
aanbrengen van kenteekencn voorschrijft, rna:ir 1 

geenszins eene ,_1itbreicling bco·ogt van cle in cl at 
artikcl genoonicle plaatsen en allerminst be
smette kringen ,door niterlijko tookenen wil 
aa_ngeclnid zien. · , 

De nog overblijvencle wcren, die gclijktijclig ' 
kunnen worden be~proken, \\'lllen: ,,Sobending, 
alt!Jans verkeede toepassing, van art. 35 en 
van het in het vonnis genoemde ttrt. 39 cler 
Wet van 20 Juli 1870 (S. 131) j0 • de nrtt. 211, 
216, 221, 246, 24-7 en 257 Sv. door de ovor
weging der Rechtbank, ,,clat cler Rechtba-nk, 
die onwettigheid vM de plaats gebacl hebbenclc 
inbeslagneming niet inziencle, wel is gebleken, 
dat de roerencle goecleren aanstoncls na cerst 
in beslag genornen to zijn en weder vrijgegeven, 
clefinitiPf zijn in beslag genomen, mD,ar die vrij
geving blijkbaar eene dwaling is geweP.st, voort
gekomen nit mindere bekendheid met clc wette
lijke voorschriften, zoodat de zoogenaauule 
latere inbeslagneming slechts was het herstel 
van den toestand door de aanstonds gevolgde 
inbeslagneming ontstaan, feitelijk door eene 
dwaling onderbroken"." 

,,Schending, althans verkeerclc toepassing, 
van de artt. 211, 216, 221, 219, 246, 247 en 
257 Sv. jo. 33 en 91 Sr., in verband met art. 35 
lid 2 der Wet van 20 Juli 1870 (S. 131), omclat 
de Rechtbank de verbeurdverklaring uit
sproekt van den wagen, hoewel deze niet eigen
dom was van den veroorcleelde, ·althans _het 
vonnis in <lit opzicht niet voldoencle met redenen 
is omkleecl." 

,,Schending, althans verkeerde toepassing, 
.van de artt. 211, 216, 221, 246 en 247. Sv. 
en art. 35 lid 2 der Wet van 20 Juli 1870 (S. 131), 
omdat de Rechtbank mede de vcrbeurdver
klaring nitspreekt van het paard, den wagen, 
het tuig en het dek dat op de koe lag, terwijl 
toch niet gezegd kan worden, althans niet in 
het vonnis is overwogen, dat in of met die goe
deren, althans niet met dat dek de overtreding 
is gepleegd, en het vonnis ook die1rnangaandc 
niet volcloende met redenen is omkleecl." 

Het eerste dezer drie laatste micldelen richt 
zich eigenlijk tegen een overweging, niet tegen 
eene beslissing en behoeft cl us i1iet tot cassatie 
te leiclen. Ook bij ruimerc opvatting kan het 
echter niet wordeu onderzocht. Immers nn 

art. 35 der Wet van 20 .Juli 1870 (S. 131). zich 
niot uitlaat over de vraag, ho<;i de zinsnede 
,,aanstoncls of zooclra mogelijk in beslag gc
nomen" -moet worclen verstaan, vindt zij hare 
bcantwoorcling in de om~tandigheclen, waar
omtrent de cassatierechter zich geen oordeel mag 
aanmatigen. 

Van schcnrling van art. 39 van·_ meerge
noemdo wet kan nn.tuurlijk geen sprake zijn, 
daa,· rlit over het latien losloopen van homlen 
en namaken en gebruik maken van ken- en mcrk: 
foekenen handelt. 

De gevordercle vaststelling_ in bet vonnis, 
als gronc!Rlag voor de nit te spreken vcrbenrte, 
dat, vf'roordecl:lo cigenaar was van den wagen, 
vindt gcen steun in de wet. Door cle bepaling 
toch van art. 10 sub 2-6°. rlcr Wet van 15 April 
188G (S. 64). staat art.. 35 lid 2 clP-r Wet van 
20 Juli 1870 (S. 131), zelfatanrlig- naast art. 33 
Sr. en waar nu a·at ·voorschrift voor de ver., 
be:,rte al!Pen eiscbt, clat de overtreding gepleegd 
zij in of met de in bes lag genornen -roerende 
voorwerpen, werd zij terecht en zonder naderc 
rnotiveering ook op den wagen toqgepast, al 
zou zelfs requirant daarvan geen eigenaar zijn 
geweest. 

De· Jaatste grief ontlokt onwilleke;1rig een 
glimlach. Waar toch nit den inhoucl der in 
het vonnis genoemcle bewijsmiddelen cluidelijk 
blijkt, dat cen getuigcl paarcl was gespannen voor 
den wagen, waarin een toegedekte pinkstie·r 
werrl vervoercl, kan moeilijk worden volge
houclen, c1·at te clien aanzien de beslissing niet 
met reclenen is omkl!)ed en allerminst, dat 
paard, tuig, wagen en dek niet diendcn voor 
het vervoer van dien stier. 

Ik conclncleer mitsdien tot ,,erwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad; enz. ; 

GehoorcJ- het verslag van den Raaclsbeer 
Savelberg; 

Gelet op de midclelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij memorie en bij 
pleiclooi, zijnde- de eerste, nader verduidelijkt, 
in de bij pleidooi vo.orgestelde begrepen : (zie 
cone!. aclv.-gen.); 

0., dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig het bij inleidende dagvaarding ten 
laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is 
veddaarcl, -~et rcquirants schnld daaraan, 
dat hij op 11 l\faart 1916 des voorrniddags te 
Zevenhoven op den openbaren weg, Jonge 
Zevenhovensche weg, binnen den kring, omvat-
tende het gedeeltc begrensd door den Zeven
hovenschen weg, den Konsweg, de grens van de 
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gemeenten Niemvkoop en Zevenhoven en de 
• Nieuwc en de Jonge.Nieuwveensche wegerr op 
een door hem p·estuurcl met een paard bespan
nen voertuig een pinkstier heeffr vervoercl, 
liggende op <lien stier een dek ; 

clat clit· feit bij voormeld vonnis is gequalifi
cecrd en aan den. reqnirant ·cJcswege straf is 
opgelegd als hierbovon vermeld ; 

0., dat het eerste middel, voor zoover claarbij 
nictigheid van dagvaarding wordt beweerd, 
hierop afstuit, dat noch·in art. 143 Sv., noch 

- elders de eisch is gestelcl, dat een dagvaarding, 
om geldig te zijn, de bestanddeelen van e_en straf
baar foit moet bevatten ; 

0. met betrekking tot de in het middel geuite 
klacht, ·dat. het vonnis niet voldoendc ml'lt 
redenen omkloecl zou -zijn 'ten aanzien dcr be
slissing, c1at het ten laste gelegc1 vervoer, ten 
t\jde dat het plaats vond, een strafbaa,r. feit 
opleverde ; 

· dat het voormeld door den Minister. op 
23 Februari 1916 uitgevaardigd besluit bevat 
een wettelijk voorschrift, houdencle aanwijzing 
van een verboclen kring, welk voorschrift steunt 
op art. 40 van bet op art. 34 der Wet van 
20 Juli J 870 (S. 131) gegrond K. B. van 10 Juli 
1896 (S. 104) en overe~nkomstig art. 44 vari 
dat Besluit in de Ned. Staatscourant van 
24 Februari 19J.6 n°. 46 ter algemeene kennis 
is gebracht; 
. clat hot bestaah van zooclanige bepaling niet 
in de· dagvaarding bchoeft· te worden vermcld 
en ook niet volge)'ls de gewone bewijsregels 
behoeft te worclen_ bewezen, cloch de Kanton
recbter, als daarmede bekencl, zonder nadere· 
motiveerii1g mooht beslissen, c1at !wt -voor
schreven verv:oer, toen het gesohieclcle, ver
bod~n was, ook zonder clat h\j.- in tegenstelling 

· met wat blijkens cie toeliohting van genield 
micldol bij de memorie wordt verlangd, zich 
uitdrukkelijk behoefde nit to · 1aten over de· 
kennelijk door hem ontkennenc1 beantwoorde 
vraag, of bedoeLI Besl\1it t~en wa~ vervallen 
ingevolge een nader Besluit ; 

clat alzoo het e('rste middel is ongegroncl ; 
~ 0. te~ n,anzien van -het tweede middel : 

dat dit blijkens de toelichting daarvan in rle 
-eerste plaats is gericht tegen de in het bestreden 

vonnls voorkomencle overwegingen : 
,,dat de Ministriiiele besohikking en ook de 

dagvaarding de beide bekende wegen ,,de Jonge 
en de Nieuwe Zevenhovensche weg", eenvoudig 
-samenvat als ,,de Zevenhovensohe we0 ", in 
welk gqval de grensbepaling van.den verboden 
krmg duidelijk is aangewezen': ; 

en· ,,dat dus bet verwecr van den kant .van 

appellant ontloend aan de onchiidelijkheid _van 
de grensbepaling en de daaruit ·volg<'nde 
onzPkerheicl of appPllant zijn - pinkstier heeft 
vervoercl binnen den verboclen- kring niet aan 
neme}ijk is te achten" ; 

on voorts in de tweedP plaats hiertegen, dat 
_hoezePr in de :i\IinistrieelP besohikking de ver 
boden kring overigens op dezelfde wijze is 
omsohreven als cle in de dagvaarding aan
gecluide kring, evenwel in die besohikking aan 
de omschrijving zijn toegevoegcl de in cle clag
vaarding 'niet voorkomcnde woorclcn : ,,met 

-inbegrip -van de. wegen", waaruit zou volgen 
dat rle RPchtbank niet had mogcn beslissen, 
alsof gesteld was, dat de Zevenhovensohc weg 
zelf in den verboden kring was bogrepen ; 

0. ton aanzien van de eerste grief : 
dat de _Reohtbank bij voormelde overwegin

gen aan de dagvaarciing eene feitelijke,- met den 
t,:ikst claarvan niet onvPreenigbare uitlegging 
.heeft gegeven, die in oassatie moet warden 
geeerbiedigd,_ terwijl,_ of de omsohrijving in de 
ministrieele besobikking van den verboden 
kring afdoende is, en of bet als bewezen s,an
genomen feit daarbinnen heeft plaats gehad, 
vragen zijn, die in cassatie niet kunnei1 warden 
onderzooht ; 

0. ten aanzien van de tweede·grief: 
,fat de Reohtbank kennelijk de dagvaarding 

feitclijk in dien zin. heeft nitgelegd, dat de 
Zevenhovensohe' weg in den daarbij nader 
omschreven kring begrepen was, waartegen 
niet afdoet, dat hij in de Ministrieele besohik
king afzonclerlijk bniten clezelfde omschrijving 
is genoemd ; 

dat derhalve ook het tweede middcl en het 
tot toeliohting daarvan aangevoerde, niet tot 
oassatie kan leicltn ; 

· 0., · dat evenniin de overige miclclelen clat 
gevolg kunnei:i hebben; 

het derde niet, omdat de daarin aangehaalde 
bepalingen alleen betreffen het · plaatsen vaµ 
kenteekenen aan de hoeve, h~t erf, de stal of de. 
weicle waar zioh het daarin bedoelde vee b~vindt 
of bevonden heeft ; 

het vierde niet omdat opzet geen bestanddeel 
is van de ten laste gelegde overtreding, en, 
waar op grond van wettige be,vijsmid_delcn is en 
Jrnn worden aangenomen, dat de requirant dio 
overtreding heeft gepleegd, geen wettelijke 
bepaling een afzonderlijke motiveer:ing omtrent 
het bestaan van sohuld voorsohrijft ; 
., het vijfde niet, omdat nit de daarin aan
gehaalde bepalingen niet volgt, dat de bestreden 
beslissing in eenig opzioht zou moeten worclen 
vernietigd, speoiaal niet_ nit art. 35 cler aan-
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gehMlcle Wet van 1870, al had de inbeslag
ncming niet ,,aanstoncls .of zooclra mogclijk" 
pla.ats ge vonden, zooals clat a1'tikel ter voor
koming van besmetting voorschrijft; 

he/ ce8de niet, omdat art. 33 Sr. tei1 cleze niet 
tocpis,elijk is, daar art. 35 lid 2 der WPt van 
1870, hetwelk de verbeurdverklaring der '. 
roerencle gocclcrcn, waarin of wo,armcde de 1 

ovcrtrccling is gepleegcl, gebiedend voorschrijft, ; 
is gehandhaafcl bij art. 10 aanhef en n°. 26 der l 
Wet ,an 15 April 1886 (S. 64) en niet clen eisch l 
stelt, clat de dnar genoemde voorwerpen den 
clackr toebehom'en; 

he/ :evcnde nict, omclat uit den inhoud dcr 
in het vonnis opgenomen bewijsm/ddelen 
blijkt. dat als feitelijk vaststaandc is aangeno
men, clat hct p,vi.rrl gebezigcl voor clcn :wagen, 
wa.arin cen toegedekte pinkstier were! vervoerd, 
was gcspannen en de overtrecling clerhalve in ' 
of ,;wt die voorwcrpen J,ecft plaats gehad ; 

Verwerpt_ het berocp. (Ned. ,Jnr.) 

16 Xownber 1916. iI1ss1vE van den :Minister 
nm Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provin
cien, betreffende onderstand ann Belgische 
duchtelingen. 

lk heb besloten de burgemeesters in Uw 
gewest met ingang van 1 J anuari 1917 te ont
lasten van de uitbetaling der onderstands~elden 
aan de Belgische vluehtelingen. Die uitbeta
ling zal ,·anaf dien datum geschiedAn door 
het Nederlandsch Comite to't steun van Bel
gische en andere slachtoffers te Amsterdam. 

U H.E.G. ?.al hiervan aan de burgerrieesters 
mededeeling willen doen, met verzoek ten be
hoe,e van de uitbetaling alsdan de witte staten 
(e,·enu!s zulks .geschiedt met ·de rose staten 
voor de genieters van den verhoogden onder
stan,:1)-in te leveren bij den penningmeester vim 
bovengenoemd comite. . 

met de c:ontr6le op dezen vorm van onderstand 
is belast. 

Aankoopen te dezer zake kunnen eventueel 
worden gedaan door de burgemeesters of door 
de plaatselij-ke cornite's. 

Ik heh de eer U te verzoeken ook hierrnecle 
de burgemeesters, rcsp. de ·comite's in kennis 
te stellen. 

17 November 1916. BESLUJT, tot w1Jz1gmg van 
nrtikel 1 van het Koninklijk besluit van 
7 Januari 1913 (Stanlsbla(/ n°. 6), houden
cle naclere rege]ing van clo porten cler 
brieven en andere stukken, wolke recht
streeks over zee tusschen het Rijk en zijne 
kolonien en bezittingen in Oost- en West
Indie worclen gewisselcl. S. 508. 

WIJ .WILHELMINA, ENZ. 

Op cle gemeenschappelijke voorclracht van 
Onze iv!foisters van Waterstaat, en van Kolo
nien van 16 October 1916, n°. 25, Afdeeling 
Posterijen en '1.'elegrafie, en van 17 October 
1916, Afdecling Kabinet (p. t.), n°. 40; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1916, n°. 34); 

Gezien het nadcr rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 November 1916, 
n°. 25, afdeeling Posterijen en Telegrafie, en 
van 15 November 1916, Afdeeling K:tbinet 
(p. t.), n°. 5; 

En lettende op· artikel 25 der wet tot rege
ling der bri9vcnposterij (Staatsblad 1908, n°. 
316), laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 
20sten Juli 1916 (Staatsblad n°. 364), bcnevens 
op artikcl 21 van het Algemeene Postverdrag 
van Rome va,.; 26 :Mei 1906 (Sta.at8blad 1907, 
~o. 239); 

Hebben goeclgeVonclen en verstaan te 
bepalen: 

. , Artikcl I. 
Artikel 1 van Ons beslnit van den 7c1en 

,Jannari 1913 (Staa.tsblad n°. 6), hondende na
dere regeling van ·de porten der brieven en an
dere stukken, welke rechtstreeks over zee 
tusschen het Rijk en zijne kolonien en bezit
tingen in Oost- en West-Indie worclen gewis
seld, wordt gewijzigd en gelezen, als volgt : 

Voorts waren de burgemeeste_rs U werzijds 
opmf!rkzaam te maken, dat de commissie -van 
onderzoek uit het voornoemde comite is belast 
met de controle op den rijksonderstand van 
de vluchtelingen en derhalve bevoegd is na te 
gaan of, en in boever met tot dusver genoten 
onderstand moet worden voortgegaan, maar 
tevens of er in voorkomende gevallen termen 

. bestaan nieuwen onderstand van rijkswege te 
verleenen. 

· Vanaf bovengenoemden datum zullen ook 
de betalingen die worden gevorderd \'.0or de 
vluchtelingen, die in natura worden onder
steund, plaats hebben door bet N ederlandsch 
comite., terwijl bovengenoemde commissie ook 

,,De br:ieven en andere hieronder te ver
melden stukken, welke reohtstreoks over zee 
(dat is met de zoogenaamdc ,,zeepost") tus

, schen het Rijk en zijne kolonien en bezittin-
1 gen in Oost- en TT'est-Indie worden gewisseld, 
! zijn onderworpen _aan het navolgende tarief 
i van frankeering : 

1916. 

: ,,1. bij verzending nit Nederland naar 
I Oost- en TI' est-huliii : 

40 
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· .,, ;;a: '' •brieven 5 cent per 20 gra;n of gedeelte 
van 20 gram; 

,;b. briefkaarten 3 c_ent per e11ke)e kaart. en 
6 cent voor eene· dubbele kaart, dat is met 
vooruitbetaald antwoord; 

,,c; gedrukte stukken 1 cent per 50 gram 
of gedeelte van .50 gram ; 

,,d. papieren en bescheiden 1 cent per 
50 gram of gedeelte van 50 gram, met toepas
sing van een minimum van 5 cent voor elke 
verzending onder een afzonderlijk adres ; 

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

,,2. bij verzending nit West-lndie .naar 
N ederla.nd : 

Artikel III. 
Dit besluit· treedt in .werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekc
•ning van het Staatsbla.d en van de Stact/.scou
rant waarin het is geplaatst. 

Onze .Ministers van Waterstaat en van 
Kolonien zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 8taats
blad en in de Staatscourant geplaatst en in 
afschrift aan cle11 Raad van State medegedeeld 
zal warden. 

, 's-Gravenhage den l 7den November 1916. 
. WiLHELMINA. 

De Minister van Wctterstaat, 0. LELY. 

De Minister van J(olonien, TR. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1916. J 

,,a. briefkaarten · 2 ½ cent per 
·kaart en 5 cent voor eene dubbefo 
dat is met vooruitbetaald ,intwoord ; 

enkele .17 November 1916. ARREST van den Hoogcn 
kaart, Raad. 

,,b. bri~ven, g~drukte stukken, papieren en 
bescheiden en monsters of stalen van koop
waren zijn onderworpen aan het tarief, hier
·boven sub la, c, d en e genoemd ; 

,,3. bij verzending nit Oost-lndie naar 
N ederland.: 

,,a. brieven 10 cent voor een gewicht 
tot 81) met 20 gram en 7½ cent voor elk ge
wicht van 20 gram of gedeelte van 20 gram 
boven het eerste gewicht van 20 gram ; 

,,b. briefkaarten. 5 cent per enkele kaart 
en 10 cent v~or eene dubbele kaart, dat is 
met vooruitbetaald antwoord ; 

,,c. gedrukte stukken, papieren ~n beschei
den en monsters of stalen van koop,varen 
zijn onderworpen aan het tarief, hierboven 
sub le, d en e genoemd." 

,,l3ijeenvqeging van gedrukte .stukken, 
papieren en bescheiden en monster~ of stalen 
van koopwaren in eene zending is geoorloofd. 
Het port wordt alsdan berekend naar 1 cent 
voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 
50 gram, met dien verstande nochtans, 
dat, ·als de zending monsters of stalen van 
koopwaren· bevat, voor die ·monsters of stalen 
2 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram is 
te voldoen. Het minimum port van 5 cent 
is op elke zending van toepassing." 

.i\rtikel II. 
In de artikelen 2 en 3 van voormcld be~luit 

wordt in de plaats van : ,,artikel 1, sub la en 
b", ,,artikel 1, sub 2a_ en b" en ,,sub 2a van 
artikel l", gelezen, respectievelijk :. ,;artikel 
1, sub 2b en a'', ,,artikel 1, sub 3a en b" en 
,,sub 3a van artikel l". 

Van onbev~egdheid van den rechter is 
geen Sprake wanneer een notaris belo0ning 
vordert, niet volgens het wettelijk tarief, 
maar -volgens overeenkomst.' I~ dat geval 
kan de notaris zich niet wenden tot den 
Voorzitter der Rechtbank, die immers in 
geen geval over het bestaan en -11et bin
dend karakter der be,veerde overeenkomst 
zou kunnen oordeelen. 

Zaak teruggewezen naar de Rechtbank, 
die ten onrechte del) Kantonrechter onbe
voegd heeft geoordeeld (en zich zelf onbe
voegd heeft verklaarcl, zie hierove~ Cone!. 
0. M. Reel.) 

[Cone!. 0. M.: Het verbod v:an art. 60 
cler, Wet :N otarisambt 0111 een andere be
looning dan de_ bij het tarief bepaalde in 
rekening te brengen, sluit niet uit • het 
bedingen van een artdere belooning bij 
overeenkomst. Het toewijzencl vonnis vau 
den Kantonrechter behoort te worden· bc
vestigd.] 

(Wet Notarisambt art. 60.) 

Voorzitter : 
Jhr .. i\f. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, 0. 0. Segers en A. P. L. Nelissen. 

Mr, A. H. Lijclsman, -notaris en advocaat-, 
wonende te Hulst, eis~her tot cassatie van een 
vonnis der .Arr. Rechtbank te Miclclelburg 
den 22, December 1915· tusschen partijen' ge
wezen, advocaat Mr. N,· 0. -i\L A.· va',11 den 
Dries, gepleit door l\fr. A. H. Lijdsman\ advo
caat te Hulst· · 
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tegen: 
A. Maas, smi<l, wonende te Axel, verweer<ler 
in cassatie, advocaat M;-. l\L P. G. Kappeyno 
van de Coppel!o, gepleit door Mr. J. Adriaanse, 
advocaat te Middelburg. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De eischer in cassatie, notaris zijnde, heeft 
den verweerder v66r den Kantonrechter te 
Terneuzen gedaagd om zich te hooren veroor
deelen tot betaling van het saldo eener vorde
•ring wegens werkzaamheden voor heri1 verricht 
tot' verkoop van onroerend goed en in verband 
daarmede, welke vorclering was berekencl naar 
een in de streek waar de eischer het notariaat 
uitoefent gebruikelijk tarief waaraan de ver
weercler zich had onclerworpen. 

De Kantonrechter veroordeelrle· den -ver
,weerde1·; in appel voerde deze aan dat de 
Rechte1· uit hoofde van onderwerp van het 
geschil onbevoegd was omdat voor·invordering 
van belooning voor notarieele werkzaamheden 
eene bijzondem wijze van procedeeren, leidende 
tot taxatie do·or den President der ;Rechtbank, 
bij de Tariefwet van 31 Maart 1847 (S. 12) 
is voorgeschreven. 

De Rechtbank te Middelburg deelde de mee
ning V!J,n den _verweerder, besliste ·dat de 
Kantom'eqhter zich onbevoegd had moeten ver
klaren; vemietigde diens vonnis en verklaarde 
daarop zich .zelve onbevoegd om van de vor
dering kennis te nemen. 

Het is mij niet geheel-duidelijk hoe een Recb.
ter, zich zeiven onbevoegd veyklarende, niet
temin een vonnis- lmn vernietigen, noch hoe de 
Rechter in appel zich als zoodanig onbevoegd 
kan verklaren om redenen die met het appel 
niet in verband staan:; mij dunkt, de Recht
bank had i,_1 haa.r stelsel den Kautonrechter
onbevoegd moeten verklaren. Hieromtren~ 
is echter bij de cassatiemiddelen geene beden-
kmg geopperd. · 

De Rechtbank doet hare beslissing berusten 
op het volgende : 

10. volgens de stellingen dl/r dagvaarding 
heeft de gerntimeerde (eischer in cassatie) 
notarieele werkzaamheden verricht en da voor 
eene belooning gevorderd niet volgens het ette
lijk tarief, maar tot eeri bedrag, in afw "king 
daarvan bij overeenkomst tusschen p ijeu 
bepaald ; 111 

2°. hiermede werd gehandeld in strij met 
art. 60 der Wet_ op het Notarisambt, velks 
bepaling is van openbare orde; 

3°. de grondslag cler vorclering is alzoo 

onbestaanbaar omclat van het tarief niet bij 
overeenkomst mag warden afgeweken zoodat 
voor de berel,ening van het loon dat den gei'nti
meerde als notaris toekwam de toepasselijkheid 
van het" tarief bleef besta:i,n en daarmede ook 
de modus procedendi van dat tarief. 

Naar aanleiding van de besljssing der Recht
bank zijn drie cassatiemiddelen voorgesteld : 

I. ,,Schending en verkeerde toepassing van 
art. 14 A. _B., art. 60 der Wet van 9 Juli 1842 
(S: 20) op het Notarisambt, artt. ,3, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 18, 15, 16, 17 der Wet van 31 1\'.[aart 
1847 (S. 12) houdende vaststelling van het 
tarief tot bepaling van de hoegrootheid en · 
van den vorm van taxatie van het honornrimu 
der notarissen gelijk mede van voorschotten 
welke aan hen in J'ekening ·zullen warden gele
den, artt. 1374, 1375, 1383 en 1637 B. ·w., 
zooals dit is gewijzigd ingevolge art. 2 der ,Vet 
van 13 ,Juli 1907 (S. 193), omdat, en zu\ks ten 
onrechte, het vonnis der Rechtbank vorklaart 
strijdig met genoemd art. 60 Notariswet en 
nietig ki-achtens genoemd art. 14 A. B., zoowel 
eene overeenkomst waarbij tusschen notaris en 
client eene bepaalde belooning wordt vast
gesteld voor le gale (notarieele) werkzaam
heden, als de overeenkomst bij introductieve 
dagvaarding gestekl waarbij, als voorzegd eene 
bepaa]de belooning wordt vastgesteld _voor. 
legale (getarifieerde) en extra-le gale of niet
getarifieerde werkzaamheden- en verschotten 
te ram;n." 

II. ,,Schending en verkeerde toepassing van 
art. 38 R. 0., art. 156 Rv., art. 9 voormeld, 
en de artt. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15; 16, 17, 
alle voormeld der Wet van 31 Maart 1847 
(S. 12) houdende vaststelling van het tarief 
tot bepaliug· van de hoegrootheid en van den 
vorm van taxatie van het honorarium der 
notarissen, gelijk mede van voorschotten welke 
aan hen in rekening zullen warden geleden, 
art. ljl A. B., art. 60 der Wet van 9 ,JnJi 1842 
(S. 20) op het Notarisambt, omdat het bestreden 
vonnis der Rechtbank aanneemt dat de Kan
tonrechter zich onbevoegcl had moeten ·ver
klaren van de ingestelde vordering kennis te 
nemen, zulks ten onrechte, daar immers de 
afzonderlijke modus procedendi waarop het 
vonnis der Rechtbank doelt volgens art. 9 
voormeld wel_is voorgeschreven voor de invor
dering van declaraties, opgemaakt conform 
art. 60 der Notariswet en conform de Tariefwet, 
<loch niet voor eene actie voortspruitende nit 
overeenkmhst, al moge dan het bestaan of de 
bestaanbaarb.eid der overeenkomst in tw:ijfol 
,vorden getrokken.'' 

40" 
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III. ,,Snbsidiair, namelijk voor het geval het 
tweede middel door den Hoogen Raad niet 
gegrond mocht worden geacht, schending en 
verkecrde _ toepassing van artt. 1231 en 1237, 
alsmedo- artt. 1374, p75, 1383 en· 1637 B. W., 
art. 1 alsmedo [l.rt. 60 det Wet op het Notaris
ambt -voomoemd (de wet van 31 i\faart 1847, 
S. 12) de wet v,t11 9 .Juli 1842 (S. 20), artt. Sen 9, 
alsmede do artt. 1, 2, :3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13. 14, 15, 16, 17, dor Tariefwet v.oornoemd, 
art. :38 R. 0., art. 156 Rv., omdat en zulks ten 
onrechte ,,bezorgen en verschotten der over
schrijving ten hypotheekkantore, bezorgen en 
verschotten der hypothecaire iuschrijving, met 
name in de introcluctieve dagvaarcliug genoemd, 
opmaken on bcspreken van een onderhandsch 
koopcontract, het uitdenken, voorstellen, over
denken en ontwerpen en toetsen aan wet en 
recht.spraak van de bepalingen der overeen
komst, ondorzoek van eigenclomsbew\jz'3n, 
ondorzoek naar bezwaanlheid opmaken van 
bordcrellen conform art. 1231 B. "r., voorloo
pige besprekingen en COl'l'c'sprmdentie aile 
,rnrkzaamheclcn en verschotten, niet met name 

nitzondering op de algemeene vrijheid van 
contracteeren, het verbod van eene overeen
komst, houdende clat voor de gezamenlijke werk
zaamheden eene bijzonder vastgestelc!e beloo
ning zal warden ·gegeven, houdt het artikel 
niet in. 

Is dit juist, clan is oak ten onrechte aan
genomen dat de notaris om zijne declara-tie 
in gcval van getroffen overeenkomst voldaan 
te krijgen, eene taxatie aan den President dcr 
Rechtbank zoude moeten vragen; de President 
kan toch .alleen .taxeeren aan de hand van het 
tarief, dat juist door de overeenkomst is ter 
zijdc gesteld ; de gewone weg van rechte is 
dus aangewezen. 

En zelfs bij de opvatting van art. GO door 
de Rechtbank aangenomen kan van onbevoegcl
heid van den Rechter niet sprake zijn ; feitelijk 
wordt toch uit eene overeenkomst geageord en 
daarmedc is de bevoegdheid van den Rechter 
aaugewezen; is de overeenkomst onbestaanbaar 
en nietig dan moet de -vordering warden ont
zegd, maar voor de vordering zooals zij is gesteld 
lrnn de eischer niet naar den President warden 

genoemd in de introductieve clagvaarding, doch verwezen. 
daarin bedoeld door de uitdrnkking, enz., enz.", Het clerdc micldel zal in geen geval tot cassatie 
en nade;. toegelicht ,,door geproduceerde kunnen·leidcn omdat, is de beslissing der Recht
specificatio" alles door_ de Rechtbank wordt bank juist, zij de geheele vordering moet 
gerekend onder- de werkzaamheden en ver- treffen nu bij 'ctc dagvaardi!!,g. niet onderscheicl 
schotten den notaris als zoodanig betreffende, tusschen afzonderlijke p6sten der i-ekening 
met hot gevolg dat (volgens de Rechtbank) wordt gemaakt, de Rechtbank dus niet kon 
art. 60 Notariswct en artt. S en 9 der Tariefwet n1tgaan welkc posten al of nict notariecle werk
daarop toepasselijk zondcn zijn, zoodat de zaamhedcn zouden betreffen, en de nadcrc 
Kantonrcchter onbevoegd zonde geweest zijn, specificatie·, waarop een beroep worclt gedaan, 
uit hoofdc van het onderwerp des geschils, niet van invloe~l zou kunnen zijn, nu niet het 
kennis to ncmen van eone declaratie over die geheele bedrag der pretens verschuldigde beloo
posten loopende, hetzij clan _de desbetreffencle ning, maar een saldo gevorderd wordt, waarvan 
ovcrccnkomst in casu in haar geheel i:echts- in geen geval kan warden uitgemaakt wegens 
geldig was of niet." .welkc werkzaamheden het verschuldigd ·is. 

Het eerste middel vinclt in zooverre geen Tegen de gezamenlijke middelen is door den 
aanknoopingspunt in het vonnis als de Recht- verweerder aangevoerd ten eerste dat verzuimd 
bank aanneemt dat gedeclareord is wegens.nota- is als geschonden voor te stellen de artil~elen 
ricele werkzaamheden, en daarop bij dit middel i der wet betreffende het hooger beroep (art. 343 
geene aanmerking wordt gemaakt. ! en volgende Rv.) en a.rt. 154 Rv. ;-ten tweedc 

De Rechtbank overweegt nu dat met betrek- ! dat de middelen niet de beslissing, cnkel d_c, 
king tot cleze werkzaamheden elke overeenkorust motieven raken. 
tusscben notaris en client omtrent de bereke- Dat de artikelen betreffende het hooger 
ning van de bclooning door de wet op het i beroep niet zijn aangehaald schijnt mij niet van 
Notarisambt is uitgesloten. Ik kan mij beteekenis nu de beslissing der Rechtbank 
hiermede niet vereenigen ; ik zie in het verbod niet inhoudt eene bevestiging van· het vonnis. 
v1tn ~rt. 60 om eene anciere belooning in rcke- des Kantonrechters en du8 dit vonnis niet mede 
ning tc brengen niet meer clan een verbod van 
afwijking van het tarief die de notarfa zich een
zijdig zon veroorloven ; wordt den notaris- j 

eene werkzaamheid opgodragen zonder meer : 
,Ian is hij aan hct tarief gcbonden, maar eene i 

wordt aangevailen, noch betreft de wijze van 
procedeeren voor den Recbter. 

En nrt. 154_ Rv., · dat trouwens alleen te pas 
zon komen bij het- tweede middel, kan niet 
geschonclen zijn omdat het beroep op de onbe-
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•voegdheicLdcs Rechters niet is ter zijdc g\)steld, 
terwij~ art. 156 waaromtrent welJicht gezegd zou 

· kunnen worden dat het in aanmerking komt, 
eYenals het artikel waarbij de bevoegdheid van 
den Kantonrechter is gerygeld (art. 38 R. 0.) 
in dat middel wel is aangehaald. 

09k de tweede bedenking schijnt mij onge
grond; w:1t in de middelen wordt aangevallen 
moge ten slotte geleicl hebben tot de eind
beslissing, het omvat toch even zoovele zelf
standige beslissingen omtrent de onclerscheidene 

· punten van debat. 
Ik concludeer tot .vernietiging van hot vonnis 

waarvan beroep en bekrachtiging van het vorinis 
door den Kantonrechtcr te Terneuzen op 
22 October 1914 tusschen partijen gewezen, 
m·et veroordeeling van den verweercler in de 
kosten inappel .· en cassatie. 

; De· Hooge Raad, enz. ;" 

0., dat voor zoover thans ~an belang, blijkens 
het bestreden vonnis-en het claarbij vernietigde 
vonnis ~an den Kantonreehter te 'fernenzen 
van 22 October 1914, waarnaar het bestreden 
vomiis, voor ·wat de feiten betreft, verwijst ...c. 

de eischer bij inleiclencle dagvaarding van de_n · 
ve~weerder in hoofdsom heeft gevorderd de 
betaling_ van :f 35, als het nog verschuldigde 
deel eener vordering groot· f 105, hieruit·voort, 
spruitende, dat de eischer als notaris voor den 
vei,weerder· werkzaamheden heeft verricht en 
kosten heeft. voorgeschoten verbonden ,aan het 
op 14 ·Fehrnari 1913 passeeren eener notarieele_ 
koopakte antler .·voorbel1oud van hypotheek 

"met overschrijving · ten hypotheekkantore, 
bezorging der hypothecaire inschrijving, eriz., 
.enz.; 

- dat dit bedrag van f 105, voor zoover het· 
betrof notarieele werkzaamheclen; krac).itens 
daaromtrent . tusschen partijen getroffen over: 
eenkomst · zon zijn berekend, niet overeen
komstig het voor notarissen b_ij ·de ·wet- vast
gestelde tarief, maar naar een in de streek, 

, waar de eischer notaris is ge brnikelijk tarief ; 
dat de Kantonrechter te Terneuzen de vor

dering van den eiscµer heeft toegewezen ; -
0., dat de verweerder van dit vonrns in hooger 

beroep is gekomen en tocm als eerste grief er 
tegen heeft aangevoerd, dat, waar voor verhaal 
en invordering der kosten van notarieele werk-

. zaamheden bij de wet een afzonderlijke •proces
vorm is voorgeschreven, de Kantonrechter zich 
op grond van art. 156 Rv. ambtshalve onbe
voegd had moeten verklaren ; 

dat de Rechtbank deze grief gegrond heeft 
geoordeeld· omdat de grondslag der vordering, 

1 als niet berustenclc op het wettelijk tarief 
\ volg_ens ons recht onbestaanbaar is, claar vaff 
I het tarief niet. bij overeenkomst kan worden . 

afgeweken, zoodat voor de berekening van 
het lo~n, clat aa;1 den eischer als notaris toe
kwam, de toepassE!lijkheid van dat tarief bleef 
bestaan, en daarmede ook de procesvorm van 
dat tarief; 

dat de Reehtbank op dezen 
vraagde onbevoegd verklaring 
uitgesproken ; 

grond clc ge
alsnog . heeft 

0., dat tegen deze beslissing als micldelen van_ 
cassatie zijn aangevoerd: (zie·conct. proc.-gen.); 

Ten· aanzien van het tweede middel, clat als · 
betreffende de · bevoegdheid des rechters, het 
eerst . moet worden onderzocht ; 

0., dat de bijzondere bevoegdheid den 
Voorzitter der Arr.-Reehtbank toegekehd · bij 
art. 10· en -volgend'" der Wet van 31 i\laart 
1847 (S. · 12) houdende vaststelling van het 
tarief tot bepaljng van de hoegrootheid en van 
den vorm van taxatie van het honorarium der · 
notaris;en; g~lijk mede van verschotten, welke 
aan hen in rekening zullen worden geleden - is _ 
beperkt tot die gevallen, waarin wordt gevraagd 
toepassing van het bij die wet vastgcstelde 
tarief, zoodat in dit geval, waarin betaling is 
gcvraagd krachtens eene overeenkomst, waa_rbij 
honorarium en -verschotten van den cischer 
als notaris werden vastgesteld met tcrzijde
stelling van evenbedoeld tarief, de Rechtbank 
ten 1mrechte oordeelde, dat de eischer zich "in 
den bij de evenaangehaalde wet voorgeschreven 
vorm tot deii Voorzitter- der -Arr.-Rechtbank 
had . moeten wenden ; . 

dat tpch die voorzitter in geen gcval zou 
kunnen· oordeeleu over het hestaan en hct bin
dende karakter der beweerde overeenkomst als
n~ede over de toewijsbaarheid der krachtens haar · 
ingestelde vordering, terwijl daarenboven van 
eene . vaststelling van het honorarium en de 

·verschotten den eisclier volgens_ het wettclijk 
tarief komende slechts sprake zou kunnen 
zijn, warineer die gevraagd wordt, hetgcen ten 
deze niet het geval is ; 

0., dat dus dit middel is gegrond, zoodat een 
onderzoek der overige middelen achterwege 
kan blij~en-; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
.i\Iiddelburg den 22 December 1915 ·tusschen 
partijen gewezen ; 

Verklaart dat de l(antorirechter te Terneu~en 
zich terecht bevoegd heeft geacht van de zaak 
kennis te nemei;i ; , 

Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 
te :Micldelburg ten einde met inachtncrning 
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van dit arrest verder te worden berecht en 
afgedaatn. (Ned. Jur.) 

ten van 20 December 1907 (Staatsblarl n°. 336), 
6 Augustus 1910 (Staatsblad 1i". 246) en 19 Mei 
1914 (Staatsblad n°. 211J; 

20 Novembe1· 1916. BESLUIT, houdende vast- d. het Koninklijk besluit van 12 September 
stelling van een Reglement voor den 1906 (Staatsblacl n° .. 240), bepalende de ves-
dlenst der Rijkstelefoon. S. 509. tiging van een locaal Rijkstelefoonnet te 

Wrj WILHELMINA, -ENZ. • Nijmegen en houdende regelen voor het ge-
In aanmerking nemende de wenschelijkheid, bruik van dit net, zooals dit luidt na de wij

dat. de bepalingen betreffencle den Rijkste- ~igingen daarin aangebracht bij de. Konink
lefoondienst worclen herzien en aangevulcl; lijke besluiten van 20 December 1907 (Staats

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en blacl n°. :337), 6 Augustus 1910 (Staatsblacl 
Te!efoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); n°. 246) en· 19 Mei 1914 .(Staatsblad n°. 211); · 

Op de voordracht van Onzen Minister van e. het Koninklijk besluit van 21 Juni 1907 
Waterstaat van den 12 Juli 1916, n°. 28, (Staatsblacl n°. 150), bepalende de vestiging 
Afcleeling . Posterijen en Telegrafie en van van een locaal Rijkstelefoonnet te Lisse en 
den 11 October 1916, n°. 20, Afdeeling Poste- houdende regelen voor het gebruik van dit _ 
rijen en Telegrafie; net, zooals dit luiclt na de wijzigingen daarin 

Den Raad van. State gehoord (adviezen aangebracht bij de Koninklijke besluiten 
van den 15 Augustus 1916, n°,. 17, en van den van 20 December 1907 (Staatsblacl n°. -335), 
31 October 1916, n°. 33); 6 Augustus 1910 (Staatsblacl n°. 246) en. 19 

-Gelet op het nader rapport van Onzen voor- Mei 1914 (Staatsblad n°. 211); 
noemden Minister van den 15 November f. het I{onink!ijk besluit van 20.December 
1916, n°. 21, Afdeeling Posterijen en Tele- 1907 :(St.aatsblad n°. 334), bepalende de _ves·-
gra.fie ; tiging van locale Rijk:stelefoonnetten te 

Jiebben goedgev:onden en verstaan : Bergen op Zoom, Boskoop, Gorinchem, Lochem, 
rnet ingang -.,;an 1 Januari 1917: Roosendaal (Noord-Brabant),. Waalw[jk en 
1 °. vast te stellen het reglement voor den Zandvoort en houdende regelcn voor het ge

clienst cler Rijkstelefoon, zooa1s bet aan dit bruik van cleze netten, zooa!s dit luidt na de 
besluit is gehecht; wijzigingen daarin aangebracht· bij de ·Konink-

20. in te trekken de hierna genoemde Ko- lijke besluiten van 6 Augustus 1910 (Staats-
ninklijke besluiten, te weten: b'lad n°. 246) en 19 Mei 1914 (Staatsblad n°. 211); 

h. het Koninklijk besluit van 9 Juni 1914. ·g. het Koninklijk besluit van. 6 Augustus 
(Staa,/sblad n°. 117), houdende bepalingen be- -1910 (Staatsbla,d n°. 245), bepalende de vesti
treffendc den •Rijkstelefoondienst, zooals dit ging van locale Rijkstelefoonnetten te Cu
luidt na de wijzigingen daarin aangebracht lenborg, Harlingen, Heerenveen, Heerlen, Neu-

. bij de Koninklijke besluiten van 28 Augus- zen,. Noordwijk-binnen, Winterswijk en Zie
tus 1905 (Staatsblad n°. 257), 26 November rikzte eu hondencle regelen voor het gebruik 
1910 (Staatsblacl n°. 362) en 19 September 1916 ·van. deze netten, zooals dit luidt na de wijzi
(Staatsblad n°. 444); ging daarin aangebracht bij het Koninklijk 

b. het Koninklijk. besluit van 1 Augustus besluit van 19 .Mei 1914 (Staatsblad n°. 211); 
1904 (Staatsblacl n°. 202), houdende voorwaar- h. het Koninklijk beslnit van 4 November 
den, waaronder, met· medewerking der gemeen- 1912 (Staatsblad n°. 340), bepalende de ves
ten, verbihdingen tot aansluiting. -va1i hulp- tiging van locale Rijkstelefoonnetten te Enlc-. 
graafkantoren ook · voor den interlocalen tele: huizen en Goes en houdende regelen voor het 
foondienst kun,nen ,vorden clienstbaar ge- gebru~k van deze netten, zooals dit luidt na de 
maakt, zooals oit luidt na de wijzigingen claar- wijziging claarin aangehracht bij het Konirtklijk 
u{ aangcbracht bij de Koninklijke besluiten besluit van 19 Mei 1914 (Staotsblacl n°. 211); 
van 28 Augustus 1905 (Staatsblacl n°. 257), i. het Koninklijk beslnit van 18 December 
9 April 1913 (Staatsblad n°. 127) en 21 Novem- '1912 (Staatsblad n°. 435), bepalende de ves
ber 1913 (Staatsblarl· n°. 416); tiging van. een locaai' Rijkscelefoonnet te 

c. hot Koninklijk. besluit van 28 Mei 1906-' Alphen' (Znicl-Holland) en· houdende regelen 
(Staatsblacl n°. l 16), /bepaiende de Yestiging voor het gebrnik van dit net, zooals clit luidt 
van een locaal · Rijkstelefoonnet te .Rheden na de wijziging daarin aangebracht bij het 
en honclende regelen voor het gebruik van Koninklijk besluit van 19 Mei 1914 (Staats
dit net, zooals clit luiclt na de wijzigingen blacl no. 211 )'; 
daarin aangebracht bij de Koninklijke bAslui 0. j. -het Koninklijk-bcsluit -van 3 ·September 
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1915 (Staatsbla.d n°. 385), bepalende de ves
tiging van een locaal Rijkstelefoonnet te Adls-
11ieer, Bodegraven, Coe>;orden, Delfzijl, Doe
tinchem, Ede, Franeker, Harderwijk, Hooge
veen, Lnren (Noord-Hollcmd), Steenwijk, 17al
kenbury (Limburg) en Weert en houdendc 
regelen voor hct• gebruik van deze netteiL; 

k. bet Koninklijk besluit van 9 November 
1915 (Staatsblad n°. 464), bepalende de ves
tiging .van een· _locaal Rijkstelefoonnet te 
Bolswnrd, Oss en Wassenaar, en houdendc 
rcgelen voor het gebruik van deze netten ; 

l. hct Koninklijk besluit van 30 December 
1907 (S/(1.atsblad n°. 375), betreffende het ge
bruik van eene te]egra.afgeleiding tusschen 

· t,vee Rijkstelegraafkantoren en van eene 
telcfoonclubbelgeleicling tusschen twee Rijks
telefoonkantoren, voor zoover laatstgenoemcl 
onclerwerp aangaat ; 

in. het Koninklijk besluit van 3 Augustus 
1911 (Stcml8blad n°. 265), tot regeling van de 
aansluiting aan een locaal telefoonnet van 
buiten het concessiegebied van clit net gelegen 
perceelen; 
· n. het Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Stacti"blad n°. 316), houclende bepaling, dat 
de thans geldende tarieven voor de verschil
lcnde aansluitingen binnen de grenzen der voor
malige telefoo;;_netten der Nederlandsche 
Bell-Telephoon Maatschappij, gedurende het 
tijdvak ,van 1 Januari 1913 tot en met 31 De
cember 1915 van kracht blijven; 

o. het Koninklijk . besluit va;1 2 December 
1915 (Staatsblad n°. 486), houdende vast
stelling ,;an de regelen voor het gebruik van 
de voormalige telefoonnetten der .Nederlancl
sche Bell-Telephoon l\iaatschappij ; 

p. het Koninklijk besluit van 27 December 
1915 (Staa.tsblad n°. 521), houdende: 

I 0 • yestiging van locale Rijkstelefoonnetten 
te Beverwijk, de Bildt, Borne en Wonnerveer 
en vaststelhng van de regelen voor het gebruik 
van cleze netten ; 

2°. wijziging van het Koninklijk bes]uit van 
den 2clen December 1915 (Staatsbla.d n°. 486), 
houdende va.ststelling van de regelen voor he_t 
gebruik van de voormalige telefoonnetten der 
Nederlandschc Bell-Telephoon Maatschappij. 

On:t..e ~Iinistcr van VVaterstnat is belast met de 

uitvoering van dit bes!uit, hetwelk in het Staats
blad i,;tl worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gczonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1916. 
WILHELMINA. 

De Jlii'.ni.ster van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 9 December 1916.) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEFOON. 

IL-\NTOREN EN NETTE'.\, 

Vestiging van kantoren en net/en. 

Art. 1. De Minister van Waterstaat be
paalt waar Rijkstelefoon- of hulptelefoonkan
toren en Rijkstelefoonnetten worclen gcves
tigd of opgeheven. 

Van de vestiging en de .ophelfing wordt 
mededeeling gedaan in de Staa.tsco1trant. 

Openstelling da Rijlcstelefoonlcantoren. 

2. De uren van openstelling cler Rijkstele
foonkantoren en der locale Rjjkstelefoonnetten 
worden door den Directeur-Generaal der Pos
terijen en 'l'elegrafie vastgestelcl. Op Zon- en 
feestdagen en in bijzonclere gevallen kunnen 
die uren worclen beperkt of uitgebreitl. 

De uren van openstelling der kantoren en 
netten warden in de Staa.tscou.rant medege
deelcl. Zij worclen op eene aan de buitenzijde 
van het kantoor zichtbare plaats bekend ge
maakt. 

De wettelijke tijd in Neclerlancl gelclt voor 
al de Neclerlandsche kantoren en netten. 

H u.lptelefoonkantoren. 

3. Hulptelefoonkantoren wor<len geves
tigd op verzoek van het betrokken gemcente
bestuur en onder de· volgende .bepalingen : 

(I.. De gemeente stelt ter beschikking en on
derhoudt ten genoegen van den Directeur
Generaal cler Posterijen en Telegrafie : 

1. eene voldoend ruime en behoorlijk ge
meu belde, verlichte en verwarmtle Joca]iteit 
voor het aanbrengen van de voor den telefoon
dienst vereischte toestellen. Deze localiteit 
kan dezelfdc zijn als die, waarin eventueel de 
dienst van het hulptelegraafkantoor ter 
plaatse wordt uitgeoefencl ; 

2. eene Joca!iteit of eene spreekeel, waarin 
het publiek telefoongesprekken kan voeren. 

b. De gemeente geeft gelegenheid voor de 
plaatsing van eene inriebting op of nabij het 
hulptelefoonkantoor tot bevestiging van de 
geleiclingen van hen, wier perceelen eventueel 
aan di.t kantoor wordcn aan·gesloten. 

c. De gemeente 7orgt voor hare rekening 
en ten genoegen van den Directeur-Generaa\ 
der Postedjen en Telegrafie voor de bediening 
van de voor den telefoonclienst bestemde in
richtingen. 

Zij wijst aan en bezolcligt de personen, be
stemd om· als kantoorhourlcr -Bn-vervangcnd-
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kantoorho.uder_,met den tclefooi1dienst to wor- door den Directeur-Generaal der Posterijen 
den be!ast. ' en 'Telegrafie in het belang van den clienst 

De door de_ gemeente voor de uitoetening va~tgesteld of nacler vast te .stellen, kai; aan
van den telefoonclienst aangeweze·n persqnen sluiting worclen verkregen aan een locaal Rijks

. verbinden zich tegenover het Rijk, bij eede of i telefoonnet en - ter plaatse waar gcen loc3:al 
belofte, tot getrouwe dienstwaarn_eining en j Rijks-· - of geconcessionneerd telefoonnet be
tot bewaring van het geheim der·telefoonge- 'staat - aan een -Rijlrn- ohlrnlptelefoonkan-
sprekken. I toor. - - · -

De kantoorhoucler _is rekenplicht_ig aail. 'het . De aa~sluitin°g ka~ worclen gebezigd voor 
Rijk.. het voeren van locii-Ie; interlocale en ij1terna-

d. De gemeente voorziet· in' de bestelling tionale gesprekken, het aanbieden en or>tvan
van oproepberichten als bedoeld in a·rtikel ! gen van telegrarnmen en orro\lpberichten, 
23 binnen den Kring, waarin-volgens hot Rijks- !l als. -bedoeld in artikef 23 ; - - -
telegraafreglement de · bezorging van . tele- Locale tolefoongesprekken zijn echter niet 
grammen· .kosteloos geschiedt. i toegelaten tusschen perceeleri aangesloten aah 

e. De gemeente ·is verplicht de sub a tot eehzelfde Rijks- of hulptelefoonkantoor of 
en met d vermelde verplichtingen na te komen, Rijkstelefoonnet, w;i,nneer die perceelen lig(len' 
zoolang het kantoor niet door den -lltinist~r binne_n eenzelfde gemeente, .. aan-welke concessie 
van ·waterstaat is opgeheven. is verleencl voor een locaal telefooniJ.et. 

f. - De · aauvraag om -vestiging van ecn Schade do\)r aangeslotenen geleden door 
hnlptelefoonkantoor moet de . verkiaririg_ in- of tengevolge van het bestaan van aanslni
houden, dat de gemeente ber!'lid is om te vol- tingen · aan Rijks- - of hulptel<,foonkantoren 
doen aan de bepalingen van het Reglement., of aan Rijkstelefoonnetten, komt in gec(l 
voor cl.en clienst der RijkAtelefoon. : geval ten lastc van het Rijk. 

,g. Indie_n op plaatscn,, waar geen, post
kantoor is gevestigd, hot aantal behandelde Publieke telefoonstatfons. 

interlocale eninternationaletelefoongesprekken, ·5_ Ter beoordeeling van· den Directenr
eventueel vermeerderde met h~t aantal b~han- ; Generaal cler, Posterijen en Telegr~fie kunnen 
clelcle teJegranimen. over_ het laatst verloopen -i in aansluiting op Rijkstelefoon, of hulptel~foq_n
kalenderji,ar meer bedraagt clan · acht , en ' kantoren of op locale Rijkst1:lefoonnetten pu
twintighondercl (2800), keert het Rijk aan de blieke telefoonstations ,vcirden geopend. 
gemeente nit . eene soni van vijf ·en twintig 
gulden· (f 25.--:) vopr elke duizend (1000) 
behaudelde telefoongesprekken, respectievelijk 
telefoongesprekken en telegrarnmen,-bqven)wt 
vorengenoemde aantal en zulks tot een.maxi, 
mumbeclrag van vijfhonderd gulden ({ 500.-). 

De geiueente ontvangt voor de·_ bestclling 
van· de oproepber.ichten, bedoeld · sub d van 
dit artikel, van bet Rijk e.ene ·vergoeding van 
HJ ceht per oproepbericht, tenzij het Rijk 01i 
zijne kosten in de bestelling voorziet. -. 

h. Burgemeest_er en Wethouders der ge
meente regelen ten ·genoegen van den .Direc

·teur-Generaal cler Posterij~n en: Te!cgrafie, 
den duur van den clieust op de werkclagen en· 
op Zon- en feestdagen. _ . 

i. De toestellen en forll!,ulieren · of beschei
clen; b011ood1gd. voor he·t voeren van telefoon
gesprekken en voor de verantwoording· vim 
de ontv'~ngsten. en. uitgaven worden van 
Rijkswege gelevercl. e.n · oi1derhoude_n. 

Aansluitingen aan Rijks'- of hulptelefoonkantoren 
- -· en ·aan. locale Rijkstelefoonnetlen. 

4. _In overeehstemming ·met de ·bepalingen, 

Van .deze. · stations,- waarvan de , in rich ting 
ges_chiedt door en voor rekening van het Rijk, 
kan. worden gebruik gemaakt voor het ,·oeren 
van locale, interlocale en ·inte1-rnitio·n~Je t.ele
foongesprekken, alsmede voor die stations; ·die 

, door den Directeur-Generaal vooi'noemcl wor-, 
i den aangewezen, vqor bet · aanbieclen. van 
\ ·telegrammen en telefooq-oproepberichteQ. 
j -be bepalingen voor het- ho\iden en het ge
: bruik: maken van · publieke tclefoonstations 

worden door den Dirccteur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafip. vastgcstelcl. 

Van -de v8-9tiging en· ophefling van publieke 
telef_oo;.,_stations gescbiedt moclodeeling· in de 
Staatsc~urant. 

Buiie-nnet-aansluiti,ngen 

6. Ter - bcoordeeling van Jen· Directc.ur0 

·Generaal cler Pq_sterijen en telegrafie k_nnnen 
perceelen, gclegen buiten het concessi(:gebied 
v.an· een_ geconcessionneerd net, 'nlct medewer
kirig var> den concessior1aris, aan zulk een net 
worden-- aangeslote~. - - . 

I , Indieu het a;i,n te sluiten perceel is gelcgen 
binnen he.t gebied _ ,·an eene ge~eente w,iar 
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het centraalburecl is gevest1gcl van een antler 
geconcessionneerd net dan dat waarop ae aan
sluiting ,,,orclt gewenscht,_ gesehiedt de aamlui
ting 1iiet clan nanat met den concessionaris 
van clat andere net o,,erleg is gopleegcl. 

De voor deze aansluitingen benoodigde 
geleidingen en toestellen worden aan den be
langhebbende door of namens cten Direeteur: 
Generaal der Posterijen en 'Pelegrafi_e in gebr-;;ik 
gegeven. 

De gebruiker van de aansluiting verbindt 
zich om- jegens den concessionaris van het net 
al de verp!ichtingen -na te · komen, waartoe 
de ge,i,bonnee1·den _ van dat net wettig zijn 
gehouden, met ·uitzondering echter van de 
verpliehtmg tot- beta-ling van eenig geldelijk 
beclrag.· 

De gebrniker is voon;s onclerworpen: 
1. aan de wettelijke voorschrifter betreffentle 

den interlocalen e~ internation~len telefoon
dienst; 

2. • aan de bepalingen, wclke door cl en 
Directeur-Generaal der · Posterijen en T.ele
grafie in het belang van den cliel}st warden 
noodig gcacht. 

, ,. Particul·iere telefonen. 

7.' · Overeenkomstig artikel 3 der Telegraaf
en Telefoonwet. 1904 (Staatsblad n°. 7) kan 
door den Minister van Waterstaat op door hem 
te stellen voorwaarden machtiging warden 

. verleencl voor den aa11leg. en het gebruik van 
niet v6or het openbaar verkeer bestemcle tele
fonen. 

_Beschikbctarstelling va1i interlocale geleid°ingen .. 

8_. Op verzock van belanghebbenclen kan, 
ter beoorcleeling van den Directenr-Generaal 
cler Posterijen en Telegrafie, tusschen- twee 
1.antoren eene interlocale telefoonclnbb~lgele1-
ding ter voortd urencl vrije beschikking worclen 
gestelcl. 

Door den D1recteur-Generaal cler Posterijen 
en 'l'elegrafie worden vastgest~_ld de bepalin
gen ·omtrent de aansluiting van perceelen 
van bclanghcbbenclen aan de kantoren, tus
schen welke eene telefoond n b belgeleicling in 
gebruik · wordt gegeven, zoomcde de hepa-lin
gen, ,velkc in het belang van den dienst worden 
,!ooclig geaeht,. 

· Bijalclien door · omstandigheaen, onafhan
kelijk van den wil van belanghebbenden, 
het gebrnik van de telefoondubbelgeleiding 
is gestoord,- heeft desverlangd wisseling. van 
telef9ongesprelcken kosteloos plaats volgens 
d~ algemeene ·w~tteljjke vooreehriften. 

GESPREKKEN EN 0PR0EPBERIOR1'EN. -

Geheimhourling. 

9. Deq .ambtenaren, met den telefoon
dienst belast, is elke mededeeling omtrent 
telefoongesprekkcn anders clan aan hei1, ciie 
tot kennisneming bovoegd zijn, overeenkom
stig - hun ambtseed verboclen, op de in het 
Wotboek .van Strafrecht bepa_alde straffen. 

Ook mogen zij middellijk noch onmiddellijk, 
anders clan ambtshalve, nieu,vstijclingen aan 
dagb!aclen bezorgen of met de recln.ctie dier 
bladen, tenzij met mtdrukkelijke _vergum1ing 
van clei1 . Minister, in eenig_e betrekking staan. 

Toegang tot de dienstlcamers. 

10. D'e toegang tot de . uienstkamers is 
alleen geoorloofd aan het dienstdoencle perso
neel en voorts aan hen, die daartoe door clen 
Directeur-Genoraal_ der Posterijen. en Telegra.
fie. zijn gemac_htigd. · 

-Onderschefrl·ing van _de ·gesprelcken. 
11. De gesprekken worderi onderscheiden in: 
a. regeeringsgesprekken ; 
b. dienstgesprekkcn ; 
c. gewone gesprekken. 
Elke ·van deze soorten van glsprekken ,vord t 

weder onderseheiden in : 
1. locale gesprekken ; 
2: mterlocale gespr~kicen ; 
3. internationale gcsprekken . 

-.Regeeiingsgespreklce_n. 

12. Onder Regeeringsgesprekken wordcn 
verstaan: 

a. gesprckken, gevoerd door of n;.mens ·.de 
Koningin en de leclen va!1 het Koninklijk Hnis ; 

b. gesprekken, gcvoerd door de i\Jinisters, 
hoofden van Departemcnten van Algcmeen 
Bestuur, door den Vice-President v:111 den 
Raad van State en cloor ile' Commissarissen der 
Koningin in de- provincien ; , 

c. gesprekken, gcvocrcl door den Directem; 
van het Kahinet · cler ,Koningin; 

d. gesprekken over dionstzaken, • gevoercl 
door de bevelhebbcrs in de militaire afdeelingen, 
linien en stellingen, c1·oor de commanclanten 
cler maritieme clirectiiin, alsmecle gesprekken 

1 over diellstzaken, gevoerd - door cle, Dirccteu
ren van 's Rijks werven en van het M:1rine
Etab_lisse"1-ent te Amsterdam m·et clen Minister 
van Marine, en de -gesprekken over clienst
zaken, gevoerd door de bevelvoerencle officicren 
van de sch~pen van Harer Majes•e1ts vloot
met den Minister van Marine en met de com
mandanten der maritiemc directie.n ; 
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e. gesprekken, gevoerd door de Neclerlancl- en _ de~ l•c~ef der · militaire kustwacht , (wat 
sche en vreemde ·diplomatieke en consula1re clezen la:atste betreft, na _ instelling van den 
.agenten, met <lien verstande, dat, wanneer con- ,,voorloo~igen militairen kustwachtdienst''); 
sulaire agenten handel drijven hunne gesprek- l. gesprekken over dienstzaken, gewisseld 

-ken niet als Regeeringsgesprekken word en tusschen I den Raad van Toezicht op de Spoor
beschouwd, tenzij gevoerd met een officiccl wegdient~en en de ambtenaren, onder de 
persoon en handelend over clienstzaken; bevelen van c(en Raad geplaatst, alsmecle 

f. gesprekken, gevoerd door de voorzitters de gesp ekken over dienstzaken, gewisseld 
-en griffiers der beide Kamers der Staten-Gene- tusschen cleJl Raacr en de claaroncler behoo-
raal over aangelegenheden, de Kamers betref- rende a btenaren eenerzijcls en de bestuur-
foncl; - ders va1i spoorwegdiensten anderzijds; 

g. gesprekken, gevoerd door burgemeesters, ,n. ges~rekken betreffencle het buitengewoon 
betreffende verstoring der openbare orcle en militair !vervoer over de spoorwegen gevoercl 
bestemcl voor de Regeering, voor de Commis- door ·de:f Directeur van het Etappen- en Ver
sarissen cler Konin~in in de provincien,. voor keerswez n, de officieren en oud-officieren, 
de Officieren van Justitie,. voor comma,ndanten d_ienstdo nde bij het bureel voor buitengewoon 
van de gewapende macht of voor de Rijksvekl- militair rervoer, de leden der stationscommis
wacht, alsmede gesprekken, gevoerd door pro- sien, de bestuurders van spoorwegdiensten, 
vinciale adjudanten en door plaatsclijke en benevensl de op voordracht van gen6emde 
garnizoenscommandanten,. betrekking hebbencle bestuurdrrs door den chef van den gene
op het verleenen van militairen bijstand ; ralen staf, of den Directeur van het Etappen-

h. op verzoek, de gesprekken over dienst- en . Verkferswezen, aan te wijzen spoorweg
zaken, gevoei-d door de procureurs-generaal ambtenaren, zonder clat dit uit eenige aan
cler gerechtshoven, door den advo~aat-fiscaal wijzing ~~j de aanvraag van het gesprek be
van de zee- en landmacht, door de Officieren hoeft te blijken; alles vanaf het tijdstip, waar
van Justitie, door de burgemeesters in_· hunne op de v]rclering der spoorwegen is ipgegaa~ 
hoedanigheid van hulpofficier van Justitie, krachten ·artikel 50 vah de wet van 9 April 
door. de auditeurs-mi!itair,- door de rechters- 1875 (St atsblad n°. 67); 
,;ommissarissen, door de kan~onrechters, door n. de ringende militai.re gesprekken, welke 

· de officieren en onderofficieren cler marechaussee warden evoerd, hetzij in geval van oorlog 
en door de eommissariss~n van rolitie; of oor!o,,sgevaar, hetzij in geval eenig grond-

i. gesprekken over clienstzaken. gevoerd door gebied v!n het Rijk in staat van oor!og of van 
den agent van het lVIinisterie van Financien beleg vetaarcl, en clan van_ en naar clit gebied, 
te Amsterdam en bestemcl voor den Mmister uitsluite cl door_ of met den_ Minister van ~br
'!an Financien, alsmecle gesprekken over dienst- log, · doo of met den M1111ster van i\farme, 
zaken, gewisseid' turnchen de Directie cler Ne- door of et den Opperbevelhebber van Land
derlandsche Bank,. de bijbank te Rotterdam en Zeem cht, of door of met door dezen claar-
en de agentschappen ; toe gemachtigclen ; . ··- : - • 

j. gesprekken no pens den toestancl cler ri- o. de ririlitaire gesprekken, mede in de onder 
vieren, gevoercl door, of met waterstaatsamb- n genoer/ide gevallen, gevoerd door militaire 
tenare11, in tjjclen clat; clc buitengewone rivier·- commantlanten; 
correspondentie is ingesteld, alsmede gesprek- p. gesprekken, aan welke door den Minister 
ken, gevoeru door den daarbif betrokken hoofcl- van \Vatfrstaat tijdelijk de. rang van Regee
mgenicur van den Waterstaat, omtrent den ringsgesprekken,. wordt toegekend. 
dienst van het kanaal te Ncuzcn; I 

k. gesprekken door de hoofclen cler kust- Dienstgesprekken . . 

wachtposten, omtrent al wat betrekking heeft 13. Oncler clienstgesprekken warden ver-
op de kustoewaking, ·gevoerd met de reddings- staan di1 gesprekken,welke den dienst van de 
maatschappjjen, sleepdiensten en bergings- telegraaf, van de telefoon of van het Hoofcl
maatscliappijen, met de commissarissen der bestuur er Posterijen en Telegrafie betreffen. 
loodsen en inspecteurs van het loods1vezen, Zij wo den kostcloos gevoerd. 
met de commanclanten a.er Marine en andere 

· Gewone gesprekken. autoriteiten en riiet eikancler onder!ing,. als. 
mecle de gesprekken betreffencle den kust- 14. Alie gesprekken niet vallende onder 
wachtdienst, gevoerd door de inspecteurs van Regeerinits- en dienstgesprekken zijn gewone.· 
·het -loodswezen, cle·0commissarissen cler ]oodsen gesprekk,n:' -
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Locale gesprekken. 

15. Locale gesprekken zijn die, welke 
warden gevoerd : 

a. ttisschen perceelen, aangesloten aan een
zelfde geconcessionneerd net; 

b. tusschen perceelen, aangesloten aan een
zelfde R\jksnet ; 

c. tnsschen perceelen, rechtstreeks aange
sloten aan eenzelfde :\rnntoor. 

Oncler perceelen warden in dit artikel mode 
verstaan openbare spreekcel!en en publieke 
telcfoonstations. · 

I nterlocale gesprekken. 

16. Jnterlocale gesprekken zijn die, welke 
warden gewisseld tusschen perceelen, welke 
niet aan eenzelfde Rijks- of geconcessionneerd 
net of ELan eenzelfde kantoor zjjn aangeslot.en. 

Onder perceelen warden in clit artikel mede 
verstaa,n openbare spreekcellen en publieke 
telefoonstations. 

I nter'nationa./e gesprekken. 

17. Jnternationale gesprekken zijn die, wel
ke ge,·oei·d warden met perceelen gelegen 
buitcn het Rijk, niet aangesloten aan eenig 
Neclerlandsch kantoor of Rijksnet. 

Op .de internationale gesprekken zijn van 
toep>1ssing de regeling in het Internationa[e· 
Telegraafre_glement en de bijzondere overeen
komsten. 

Votgorde. 

18. l. Het voeren van gesprekken geschiedt; 
in gewone tijden, in de volgende orde : 

a. Regeeringsgesprekken gevoerd door of 
namens de Koningin en de leclen van het 
Koninklijk Ruis; 

b. Regceringsgesprekken gevoerd door de 
Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur; 

c. Regeeringsgesprekken gevoerd door den 
\'ice-President van ~len Raad van •St;te; 

d. .Regeeringsgesprekken gevoerd door de 
Com1hissarissen der Koniugin in de Provincien ; 

. e. Regeeringsgesprekken gevoercl, door den 
~irccteur van het Kabinet cler Koningin ; 

/. Regceringsgesprekken gevoercl door· de 
bevelhebbers in de nulitaire afdeelingen en 
door de comnrnndanten van de direct;cn cler 
n1arine; 

g. Regeeringsgesprekken gevoerd door den 
Raad van Toezicht op de Spoorwegcliensten ; 

h. Regeeringsgesprekken gevoercl door de 
Nederlandsche en vreemde cliplomatieke en 
consulaire· agerrten; 

L de overige Regeeringsgesprekken ; 
j. dringencle dienstgesprekken; 
k. dringende internat.ionale gewone gesprek

ken; 
l. niet-dringende internationale gewonc ge

_ sprekken; 
m. dringende interlocale gewone gesprekken ; 
n. niet-dringende interlocale gewone ge

sprekken en telefoonoproepberichten bedoeld 
in artikel 23 ; 

o. niet-driugende clienstgesprekkcn:. 
p. locale gesprekken. 
Overigens warden gesprekken van gelijken 

rang zoovcel mogelijk tot stand gebracht 
naar de volgorcle van aanmelding. 

II. Ingeval van oorlog of ·oorlogsgevaar 
en ingeval eenig grondgebied van het Rijk in 
staat van oor!og of van be!eg is verklaard, en 
dan van en naar dit gebied, volgen de regee
ringsgesprekken, gevoerd door of namens den 
eventueel benoemden Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht, op de regeeringsgesprekken 
oncler b becloelcl. 

De in artikel 12, oncler n beclo~lde dringende 
militaire gesprekken hobben alsclan, voorrang 
boven alle regeeringsgesprekken. 

Onderbreking_ van een ·zocaal gesprek ten behoe
ve van. een interlocaal of inte~1wt.ionna/. ye.sprek. 

19, Ingeval een interlocaal of internatio
naal gesprek wordt a.angevraagcl met iemand, 
die een locaal gesprek voert, wordt dit laatste 
ambtshalve onderbroken en heeft het inter
loc_ale of internationale gesprek den voorrang. 

Duur der-yesprekken. 

20. 1. De duur van' Regee·rings- en dienst
gesprekken, alsmede van locale gesprekken 
voor zoover deze niet uit openbare spreekccl
len en pnblieke telefuonstations warden aan
gevraagd, is onbeperkt. 

2. Hij die tot het voeren van een inter
!ocaal gesprek wordt toegelaten, is bevoegd 
zich ge.durende drie minnten met den opge
roepene te onclerhouden. 

3. Het voortzetten van het gesprek Ila 
3 minuten is toegelaten gedurencle een nieu
wen termijn van 3 minuten, waarvoor een 
gelijk beclrag als voor de eerste 3 minuten 
verschuldigd is. 

4. Na 6 minuten mag het gesprek telkens 
voor 3 minuten tegen hetzelfde tarief als waar
voor het werd aangevra>1gcl, warden voortgezet: 

ci. wanneer op clat tijdstip of gedurende 
een nienwen spreektcrmijn geen andere ge
spreksaan·vragen voor de in· gebrnik zijnde · 
geleicling voorhauden zijn ; 
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b.· wannecr ·ahdere '"aanvragen wel voorhan
den zijn, doch _ langs ;rid ere geleii:lingen in de

. zelfde rich ting zoil.i:ler wac_hten kunnen worden 
-afgewikketd. 

Zijµ voor andere. aanvragen · geen andere 
geleidingen beschikbaar, dan is voortzetting 
van een gesprek na 6 minuten alleen geoor
loofd tegen betaling vari- dringend tarief en voor 

· ten. hoogste 6 minuten. ,-
Zijn onder die andere aanvragen dringende 

of worde:n er daarvan dringend gemaakt, clan 
is voortz.etting van het in gang zrjnde gesprek, 
dat 6 minuten of langer heeft _geduurd,. niet 
geoorloofd en inoet- bet ·worden verbroken 
na afloop -van de 6 minuten of als het · langer 
duurt na afloop vah den eerstvolgenden termijn 
van 3 minuten ; de andere dringende aanvra
gen gaan clan voor, ook al is het in g1_tng zijnde 

. gesprek dringend of wordt het dringend ge
maakt-

5. _Een gesprek ·wordt ·. gerekencl aan · te 
vaJ:!ge~;, zoodra nit het_ · opgeroe.pen pElrceel 
antwoord · is ontvangen. 

6. Elke verbinding _blijft bestaan gedurende 
den termijn, waarvoor de aanvrager heeft 
betaald of nog betalen moet, tenzij deze heeft 
a,fg~scheld of aan den betrokken ambtenaa; 
heeft medegedeeld, dat het gesprek is afgeloopen. 

7. Indien- de v9ortzet~ihg ·v~n eeu gesprek 
krachtens de voorafgaan,de bepalingen omtrent 
den dnur niet kaU:,.worden toegelaten, · mag 
de verbinding: niet worden _verbrokm1 dan 
nadat de sprekers zijn gewaarschuwd. • 

Overigens wordt waarschu"'irig ·omtrent het 
verstrijken van - een gesprekstermijn · slechts 
gegeven . op uitdrukkelijk verzoek van. den 
aanvrager en· indien zulks kan geschiedeii 
zonder bemoeilijking van den diertst. ·· 

· 8. · Iiidien aan eene oproeping tot het 
voeren van een gesprek geen ·gehoor is gegeven, 
wordt de verbinding opgeheven. 

,. · In -de onder II•··van artikel- 18 bedoelde 
omstandigheden kan yoor dringende militaire. 
gesprekken, wanneer zulks door den .aanvra
ger bepaald u·oodzakelijk wordt geacht, de 
duur . van reeds in gang zijnde regee_rings
.en dienstgesprekken worden_beperkt, en moeten 
desverlangd gesprekken van particulieren 
,vorden- onderbroken .. 

Intrekking van ·gespreksaanvragen. 

· • 21.· Op verzoek van den aanvrager kunnen 
gespreksaanvragen , worden ingetrokken· met. 

. :inachtneming van het b1;paalde b:ij artikel 33'. 

AiJOnnementsge~prekken. , . 

·22. Tusschen twee- bepaaldelijk aange,~e-

zen kantoren kunnen. interlocale gesprekken 
bij abonnerrient. worden toegelaten, voor 
zoover naar het oord~el van den Directeur
Generaal dei- Posterijen e_n Telegrafie het 
verkeer zulks toelaat. 

Het abonnement geeft den geabonneerde 
het recht op alle dagen op een overeen te komen 
tijd, behalve tusschen 9 uur v.m. en 5 uur n.m., 
een gesprek te voeren getlure~de ton minste 
vijfmaal 3 · achtereenvolgende minuten of 
zo6veel maal 3 minuten · meer. als waarvoor 
het abonnement wordt aangevraagd en door 
den Directeur:Generaal voornoemd met het 
oog op de. belangen van het telefoonverkeer 
toelaatbaar wordt geacht. 
· . Het abonnement wordt aangegaan voor 
ten minste een maan:d en ~tilzwijgencl · van .. 
maand tot maand verlengcl, tenzij 14 dagen 
v66r het einde van den loopenden termijn-het -
abonnement aan, clan wel door den ·Direc
teur-<;::leneraal der Posterijen en Telegrafie 
schriftelijk is opgezegd. ' 

De. Directeur:Generaal voornoemd _ beslist 
over geheele _ of gecleeltelijke 'ontheffing van 
het abonnementsbeclr3:g ingeval vin_ storing. 

Telefoo_n-oproepberichten. , . · 

23. Bij elk Rijkstelegraaf-, hulptelegraaf., 
Rijkstelefoon- of_ hulptelefoonkantoor kll:1{ een
·oproepbericht worden aangeboden; die11ende om 
iemand te verzoeken zich in interlocaie telefoni
sche gemee11schap te stellen met den afzenclei· 
van het oproepbericht. · 
". De _ kos_ten v:an · het oproepbericht komen 
ten !aste van den afzender, die bij de aanbie: 
ding betaalt de kosten van het daarbij aange
vraagd gesprek, dat ten_ hoogste -6 minuten 
mag duren. 

Inclien· op het . telefoonoproepbericht, geen. 
gesprek volgt, wordt c;le helft van de k~sten 
van eeri enkelvoudig gesprek van 3· minuten 
in rekening gebracht en wordt het overige 
van de vooruitbetaalde gesprekkosten terug: 

'·betaaid. 
Woont de perSoo~, voor wien het oproep

bericht is bestemd, buiten den kring v'an koste
looze bezorging van 'het Rijkstelegraaf- qf 
hulptelegraafk_antoor van . ·bestemnung, clan 
wordt van den afzender van het oproepbericht 
bovenclien voor d~--bez9rging per _bode, ·het 
bij het Rijkstelegraafreglement bepaalcle be
drag geheven. 

Is op liet kantoor _ van afzencling de hier 
becloelde kring niet met juistheicl bekend, 

.d~n wordt aan den afzencler m'edegedeeld, 
dat· tegen overbrenging van het oproepbericht 
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gcen bezwaar bestaa:t, mits hij zich bereid 
vcrkla:Urt eventueele bodekosten alsnog te 
betalen, ·-zoodra het kantoor van bestemming 
per_ telegrafische nota aan het kantoor van 
afzencling heeft cloen weten, dat het vastge
stelde--beclrag van f 0.50 is te heffen. 

Van de onbestelbaarheid van con oproep
bericht wordt · d~n afzender kennis gegeven. 

Citsl1iiting van telefoongemeenschap. 

24. Bij niet-betaling van verschuldigde 
golden, ongeoor!oofd gebrnik der telefoon, 
eigenmachtigo vcrandering der technischo 
inrichting, opzettelijke beschadigi~g der ge
leidingen of toestelle_n, inschakeling van an-dere 
t6estellen zonder goedkeuring van den Direc -
teur:Generaal clcr Post-erijen .en Telegrafie, 
heeft cleze de bevoegclhe,d, · den ·aangeslotenc 
tijdelijk uit te sluiten van de telefoongemeen·
sohap, en zoo noodig zijne aansluiting op te 
heffen. Deze uitslniting of opheffing ontslaat 
den aaitgeslotene niet van z\jne verplichting 
tot betaling van het verschuldigcle abonneinent 

T-reigering en st1titing yan _qesprekken, 

·25: · Bijaldien een ambtenaar, met de 
telefoonbccliening belast, eenig gesprek op 
groncl van de aanvraag of ·van den inhoud in 
strijrl_ acht m~t de veiligheicl van clen Staat; 
de openb~re orde, of de goecle zeclen, weigert 
hij het gesprek of heft hij de telefoonverbii1-
cling op, antler opgaaf van .reclenen aan hem, 

· die het· gesprek heeft aangevraagcl. 
Van. een en anrler wordt onmiddellijk laµgs 

den snelsten · verkeersweg · kennis gegevel'i 
aan den Dircctcur-Generaa.! der Posterijen 
en Telegrafie. • · 

Ied~r, die van den Rijkstelefoondienst ge
bruik maakt,_is verplicht zich daarbij te onthou
den van het bezigen- van: ruwe uitclrukkingen, 
alsmede van het voeren van niet op den dienst 
betrekking hebbcnde gesprekken_ met de dien~t
doende ambtenarcn. Bij ongepaste bejegening 
van· het beclienend telefoonpersoneel, . heeft 
de Directeur van het betrokken_ kantoor cl0 
bevoegdheid het gesprek te verbreken. Iieze 
verbreking ontheft niet van de verplichting 
tot betaling van de verschuldigde gesprekkosten. 

TARIEVEN. 

Ter zake van hetgeen, ingevolgc <lit Regie
ment, door het Rijk wordt tot stand gebracht 
of verricht, geschiedt heffing naar het volgencle 
tarief : 

Aansluiting aan een Ri;jlcs- of lmlptelefoonkan
toor. 

26. 1. Voor ceno aansluiting aan een Rijks-

of hnlptelefoonkantoor is verschuldigd, in
dien het Jlerceel gelegen is op niet verderen 
hemels breed gemeten afstand · clan 1000 Meter 
van het kantoor van aansluiting. per jaar 

-f 35.-, welk b'edrag voor verder gelegen 
perceelen wordt verhoogcl met f 2.- per jaar 
en per 100 M. (of geclcelte daarvan) over den 
verderen hemelsbreecl gemeten afstapd. ' · 
' 2. Het gebruik van de aansluiting worclt 

verleend voor _ eel)- perceel gelegen van het kan
toor van aanslniting op ecn hemelsbreed geme-
ton afstancl van : -

a. niet meer clan 1000 M. yoor den · tijd 
van ten minste een jaar ; 

b. meer clan. 1000 !VI. tot en met 2000 lYI. voor 
den tijcl van ten minst~ twee jaren-; 

c. n-ieer clan 2000 :O,I. tot en met 3000 M. voQr 
den tijcl van. ten minste drie j aren ; 

d. meer clan 3000 M. tot en met 4000 llf. voor 
den tijd van ten minste vier jaren; 

e. meer clan 4000 M. tot ·en met. 15,000 l\L 
voor den tijd van- ten minste vijf jaren. 

Aansluit-ingerf over langeren afstand clan 
115 ILM. worclen niet tot stand gebracht, be
hondens in bijzondere gevallen e,i a"nder· door 
den Directeur-Generaal der Posterijen ei1 
Telegrafie te stellen bepalingen en met betalmg 
·van ' de aanlegkosten over · het l_ijngedeelte 
boven de 15 K.M. 

B. · In bijz6nclere gevallen ter · beoorcleeling 
van den . Directeur-Generaal cler Posterijen 
eil Telegrafie kunnen op verzoek van belang
hebbenden worden· toegestaan: 

a. 'l'ijdelijlce aan~luitingen -voor .een kor
teren termijn clan een jaar, tegen voldoening 
in eens en bij vooruitbetaling van alle aanleg-_ 
en oprnimingskosten en_ ~_egen betaling van • 
een evenredig-c_leel-van ~~t .jaarlijksch abonne-
nient. 

b. Seizoenabonneinenten voor niet langer 
clan 6 achter~envolgende maanden, tegen 
betalii~g vari 2/3" van het in dit artikel genoemde 
tarief, met dieri verstande evenwel, dat de 
belanghebbende zich verbinclt voor 2, 3, 4 of 5 
achtereenvolgende seizoenen al naar gelang_ 
het perceel, waarvoor de aansl111tmg wordt 
verlangd, is gelegen op meer clan 1000 en niet 
meer clan respectievelijk 2000 M., 3000 M., 
4Q00 l\L, en boven 4000 M. tot en met 15,000 11-I. 
van het kantoor van aansluiting. · 

Aansluitingen aan locale Rijkstelefoonnetten. 

27. 1. Voor aansluiting van een perceel 
aan het loc;i,le Rijkstelefoonnet te Aalsmeer, 
Alphen (Z.-H.), Bergen op Zoom, Bodegraven, 

. J\olsward, Boskoop, · Coevorden, Cnlenborg, 

I 
- I 

1 
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·Delfzijl, D9etinchcm, Dongen, Ede, Enk
huizen, Franeker, ·Goes; Gorinchem, Harde'r
wijk, Harlingen, Heerenveen, Heerlen, Hoo
geveeri, Lar~r;i (N.-H.), Lochem, Loosduinen, 
Naaldwijk, Neuzen, Noordwijk, Nunspeet, Oss, 

. Roosendaa!. (N.-R), - Sittard, Stadskanaal, 
Steenwijk, Valkenburg (L.}, Veenendaal, 
Waalwijk, Wassenaar, · ,veert, ,vinterswijk,. 
Zandvoort en Zierikzee, :gelegen -op niet ver:' 
cleren hemelsbreed genieten afstancl dan 1000 M. 
van het bureel. van dat net is yerschuldigcl 
per jaar f 35.-. · ' 

2. Voor aansluiting van een perceel .. aan 
het locale Rijkstelefoonnet te Lisse, gelegen op 
niet verderen hemelsbreed gemeten afstand 
dan 1000 M. van e~n cler bureelen · Lisse, 
Hillegom of Sassenheim is verscliuldigd. per 

_jaarf 35. 
·3 .. Vo~r aansluiting van een perceel aan het 

locale Rijkstelefoonnet te• _Rheden, _gelegen · 
op niet verderen hemelsbreecl gemeten afstand 
clan .1000 M. van een cler bureelen Velp (Gel
clerlancl), Steeg of Dieren is verschulcligcl per 
jaar f 35_. 

4. Voor aanslniting van een perceel aan het 
iocalc Rijkstelefoonnet te Hengelo, gelegen 
op niet vercleren hemelsbreed gemeten afstand 
clan 1000 _ M:. van een cler bureelen Hengelo 
of Borne is vcrschuldigd per jaar f 50. 

5. Voor aansluiting van een · perceel aan 
bet locale Rijkstelefoonnet_· te Utrecht, gelegen 
op niet verderen hemelsbreed gemoten afstancl 
dan: -

a. 2000 M. van het bureel Utrecht; .. 
b: 1000 .M, van een cler bureelen·De Bildt

dorp of De Bildt-Station, 
is verschuldigd p_er j aar f 50. 

·6. I Voor aansluiting van een perceel aan 
het· locale Rijkstelefoonnet te Zaandani., ge
lege~ 9p niet verderen hemelsbreed gemeten af
stand clan 1500 M. van eeri cler bureelen Zaan-. 
dam,' Westiaan of Wormerveer. is verschuldigd 
per- jaar f 50. 
· 7. Voor aansluiting van een perceel aan 

bet locale Rijkstelefoonnet LJmuiden, gelegen 
op niet verde_ren hemelsbreecl gemeten afstancl 
dan 1000 i\L van een der bnreelen IJmuidon, 
Beve'rwijk, Velzen of Wijk aan Z_ee is verschu:I
cligcl per jaar f 50. 

8. · Voor--al!'nsluiting van erll' perceel _ aan 
het locale Rijkstelcfoonnet Veenclam, gelegen 
op niet verderen hemelsbreecl gemeten afstancl 
dan 1000 M. ·van een der-bureelen Veendam of 

. Wildcrvank is verschuldigcl per jaar f 50. 
.9. Voor aansluitfog van een perceel aan 

het locale Rijkstelefoonnet te · Hoogezand, 
- I 

Hoorn, Maasslnis, ~oermond en Vlaarclingen, 
gelegen· op niet verderen he~elsbreed gemeten 
afstand clan 1000 M: van het buree!" van dat · 
neb is ver~chul~igd per jaar f .50. -

10. Voor aansluiting vsan een perceel aan 
.bet· locale Rijkste!efoonnet te Almelo, Amers
foort,' Baarn en . Schiedam, gelegen· op niet 
verderen hemelsbreed gemeten afstancl dan. 
1500 M. van het bureel van· dat net is ver
schuldigd per jaar f 50. · 

II. Voor aansluiting vai:: een perceel aan 
,het locale Rijkstelefoonnet te Bu~sum; Dor- · 
drecht, Groningen, Ha~rlem, Hilversilm en 
Nijmegen, gelegen op met verclcren hemel_sbreed ·· 
genieten afstand· dan. 2000 M. van het bureel 
van dat net is verschuldigd per· ja.ar f :30. 

12. in verband inet plaatselijkc omstandig
heden Iran door of va,nwege den Minister van 
Waterstaat een ander punt clan het centraal 
bureel worden aangewe_zen,_ als uitg_angspunt 
voor. de afstandsberekening. 

13. Voor · aansluiting van perceelen op 
verderen afstand, dan die. bedoeld oncler 
punt I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ll. is boven 
het jaarlijksch abonnement verschuidigcl · eeri 
~jaarlijksch bedrag van f 2.-voor elk!) 100 i\f.. 
(of gedeelte daarvan) over den verderen hemels-
breed gemeten afstand. · 

-·Deze verhooging _i; niet verschuldigd -voor· 
aansluiting -aan het locale Rijkstelefoonnet 
Veendam van perceelen gelegen aan of nabij 
bet Ooster- of We~terdiep .tusschen de lain
gen getrokken met een straal van 1000 M. nit 
de bureelen te Veendam en te Wildervank. 

14. Inclien in locale R:ijkste]efoonnetten 
hulpbureelen zijn of worde;_ gevestigd, worclt -
voor aansluiting op _die hulpbureelen hetze!fde 
tarief in rekening gebracht als voor ,de l!ange
slotenen op het hoofdp_ureel van het net, met 
<lien verstande; clat door of vanwegc den l\Ii- ' · 
nister van Waterstaat· wordt bepaald binnen 
welken, nit het hulpbureel bemelsbreed ·gemeten 

-afstand dat tarief zal gelde11. Voor perceelen, 
g~legen op-verderen afstan_d clan door of van
wege den .Minister .van Waterstaat is bepaal<l, 
is de onder punt 13 bedoe!de toeslag op het 
aboi:meme!lt verschuldigd. 

15. Het abonnement voor eene netaan
sluitit g wordt- aangegaan voor _perceelen ge
legen binnen den eersten tariefskring voor den 
t_ijd 'l'an ten minste ceri jaar, ten.;,ijl voor elken 
heinelsbreed gemeten afstailcl van 1000' ·j\f 

(of gedeelte daarvan), dat een perceel buiten 
dien tariefskring 1s gelegen, bet abonnement 
wordt afgesloten voor Mn 1aar !anger, met 
een maximum van 5 jaren. 
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16. Aansluitiugen over langeren afst.and 
dan 15 ICM. worden niet tot stand gebracht, 
behoudens in bijzondere gevallen en onder 
door den Dircctenr-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie te stellen bepalingen en met 
betaling van de aanlegkosten over het Jijnge
tleelte boven de 15 ILM. 

17. In bijzonclere gevalleri tor beoordeeling 
van· den Directeur-Generaal cler Posterijen 
en Telegrafie kwmen op verzoek van belang
hehbenclen warden toegestaan : 

a. tijdelijke aansluilingen voor een kortei-en 
termjjn clan een jaar, tegen volcloening in eens 
en bij vooruitlietaling van a-lie aanleg- en oprni
mingskosten en tegen betaling van een evcnre
clig dee! van het jaarlijksch abonnement; 

b. se-izoenabonnementen voor niet. !anger 
clah (l achtereenvolgencle maantlen, tegen be
taling van 2/3 van het in tlit artikel genoemtle 
tarief, met dien verstancle evenwel, tlat de 
belanghebbentle zich verbindt voor 2, 3, 4 ~f 
5 achtereenvolgende seizoenen, al naar gelang 
het perceel, waarvoor de aansluiting wordt 
verlangd, is gelegen buiten den- minimum
tariefskring op niet meer clan 1000 M., 2000 M.,. 
3000 M., en boveh 3000 tot en met 15000 l\I. 
huiten di.en kring. 

Ta-riefs&epa.li1igen, welke zoowel voor de aan
sluitingen a.an Rijk8- of ·hulptelefoonka.ntoren, 
al-s voor de aa.nsluitingen aan lowle Rijkslele-

_loonnetfen ge/den. 

?8. 1. Het in artikel 26 en 27 bedoeltlc 
bedrag van f 2.- kan in bijzondere gevallen 
door den Directeur-Generaal der Postcrijen en 
Telegrafie worden verminderd. 

2. Indien ten behoeve van de aansluiting 
van perceelen ui tkeeringen aan derden of 
buitengewone kosten van aanleg nooclig zijn, 
kunnen deze op den belanghebbencle worden 
-verhaald. · 

3. Met afwijking van het bepaalcle omtrcnt 
den duur van het abonnement kan door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafio, 
op schriftelijk verzoek van den geabon;ieerde, 
tussohentijds ontbeffing van een abonnement 
verleend warden, indien hiervoor bijzondere 
redenen aanwezig zijn. Aan eene ontheffing 
van een ge,voon abonnetnent kan evenredige 
terugbetaling van abonnementsgelden en even
tueel jaarlijks verschuldigtle bijzcindere ver
goedingen worden verbonden ·over het aantal 
voile maanclen waarvoor de ontheffing geldt, 
en wa~,rover die ge!den, enz., reeds zijn vo!daan. 

4. Inclien en ,Toor zoolang een geabon
neerde meer clan 10 aansluitingen aan een-zelfde 

Rijks- of hulptelefoonkantoor of aan eenzelfde 
Rijksnet ten eigen behoeve in gebruik heeft, 
worclt van die meerdere aansluitingen eene 
verminclering van abonuement genoten van 1/3 
van den abonnementsprijs per jaar en per
aanslniting. 

5. Beboudens het bepaalcle in artikel 4, 
dertle lid, 1runnen zij, wier perceelen op de in 
dit ·artikel en de artikelen 26 en 27 bedoelde 
voorwaarden aan eenzelfcle Rijks- of hulp
telefoonkantoor of aan eenze!fcle Rijksnet -
zijn aangesloten, gedurende de openingsuren 
vn.n clat kantoor of clat net ontlerling kosteloos. 
gesprekken voeren. 

Eveneens kunnen nit de openbare spreek~ 
cellen of publieke telefoonstations locale .ge
sprekkcn worden aangevraagcl met de aan
geslotenen aan hetzelfde Rijks- of hulptel~
foonkantoor of aan hetzelfde locale Rjjksnet. 

Biizondere vergoedingen. 

29. Van Rijkswege worclen op verzoek 
van den geabonneerde, wiens perceel tegen de 
in dit besluit bepaalde bedragen aan een Rijks
of hulptelefoonkantoor of aan een locaar 
Rijkstelcfoonnet is aangesloten, in de aanslui
ting van zijn petceel neventoestellen ingescha
_keld of wijzigingen aangebracht tegen betaling 
van het tarief in onclerstaanclen staat vermekl. 

1. Tweedc en volgentl wandtelefoontoestel: 
a.. in hetzelfde perceel als het hoofdtoe

stel, per toestel f 10 per jaar. 
b. in een antler perceel, niet meer clan 

100 M. hemelsbreed verwijderd van 
het perceel, waarin 1.ich het hoofdtoe
stel bevindt f 15 p. jam·. 

c. in een antler perceel, meer clan 100, 
doch niet meer clan 500 M. hemels
breed verwijderd van het perceel, 
waarin het hoofdtoestel is geplaatst 
f 25 p. jaar. 

d. de vergoeding vermeltl oncler b en c 
wordt voqr het eerste jaar van inge
bruikgeving der toestellen _verhoogd 
met onderscheidenlijk f 5 en f 10 in 
eens. 

e. ingebruikgeving van neventoestellen. 
in een perceel, meer clan 500 M. 
hemelsbreed verwijclerd van- het per
ceel, ,yaa1·in het hoofdtoestel is ge
plaatst, kan geschieden volgens spe
ciale - voor elk geval door den Direc
teur-Gener~al der Posterijen en Tele
grafie met den aanvrager te sluiten. 
overeenk"omst. 

/. voor eene nevenaansluiting op. eene-
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andere nevenaansluiting is hetzelfde 
tarief van toepassing a.ls voor eene 
nevenaan,Sluiting op eene ho_ofclaan
slmting. 

!J. bij het aanb_rengen van neventoestel
len is steeds .ook de vergoeding voor 
den benoodigclen schakelaar verschul
digcl. 

':I. Voor een ta.fe!toestet ·- in plaats' van een 
wandtoestel - worden de kosten ver
hoogd met f 2._50 r- jaar. 
3. Exti;a-schel (verklikker) : 
a. in hetzelfde · perceel als het toestel, 

waarmed~ · de extra-schel verbonden 
is, per scliel i 1.50 p. jaar. -· 

b. in .een antler :perceel, ~iet meer clan 
100 M. hemelsbreecl verwijdercl van 
het perceel, waarin. het met de extra
schel verbonden toestel, is geplaatsf, 
per schel f 5 p. jaa;. 

<J. zijn · in e<,n perceel, . a]s bedoelcl in. 
punt b hiervoren, twee of meer met 
hetzelfcle toeste] verbonden extra
schellen geplaatst, clan is alleen op de 
eerste van deze extra-schellen het 
tarief volgens punt b _van toepassing, 
terwijl voor de overige op hetze!fde 
toestel geplaatste extra-schellen in dat 
perceel verschuldigd - is het in punt a 
genoemde bedrag. 

4. Schakelaar : 
a. uitschakelaar voor toestel of extra

schel f 1 per · jaar. 
b. omschakelaar (niet irigericht voor het 

voereii van onclerlinge gesprekken) 
f 2.'30 p. jaar. 

'c .. omschakelaar (ingericht voor het voe
ren, van onderlinge · · gesprekken. tus
schen twee toestellen) f '6. p. jaar. 

5, Tweede telefoon f 1 p. jaar. 
6. Voor elke aansluiting op een schake]bord 

- f 3 p. jaar. 
·7. Stopcontaden in hetzelfcle ·perceel per 

stopcontact f 7.50. p. jaar. 
8. Verplaatsing va11 een toestel : 

a. binnen hetze!fcle vertrek_ f 2.50 in eens. 
b. in het.zelfde perccel. naar· ·. een ander 

vertrek f 5 in eens. 
c. naar een ancler perceel binnen den 

eersten tariefskring, f 12.50 in eens. 
d. naar een antler perc_eel buiten: den 

eersten tariefskring, woPdt het bcdrag 
sub c, ad·f 12.50-in eens. 
voor elke 100 lVI., of gedeelte 
hemelsbreed gemeten van 
tariefskring nit de richting 

daarvan, 
af dien 
van het 

centraalbureol, verhoogd met f 2 
in eens. 

e. vervanging van wand- door een tafel. 
toestel, of omgekeerd; worclt als eene 
verplaatsing van een toestel binnen 
hetzelfde vertrek aangemerkt, .indien 
cle vervanging -niet gepaard gaat met 
verplaatsing van het toestel naar een 
andei· vertrek of ~aar een and er perceel. 
Is dit wel het geval, clan is verschul
digd het bedrag, zooeven ge noemd in 

punt b, c of d. 
/ gaat de verplaatsing van een hoofd

toeste] naar een· antler perceel gepaard 
met de verplaatsing van een nevento_e
stel of extra-schel, Jlan wordt voor elk 
der te verplaatsen neven toestellen en 
sohellen betaald, een bec!rag van f 4 
in eens. 

9. Verplaatsing van een extra-sohel: 
a. binnen hetzelfde vertrek f 1. 50 in eens. 
b. in hetzelfde perceel, ·naar een ander 

vertrek _f 2. 50 in eens. 
c • . naar een and~r perceel niet meer. clan 

100 i\f. _hemelsbreed _ verwijderd van 
_ het perceel, waarin ·oorspronkelijk de 
schel was geplaatst f 5 in eens. 

10 .. Verplaatsing van een uitschakelaar voor 
. toestel of extra-schel f 1 in eens. 

11. Verplaatsing van een omschakelaai· be
doeld in punt- 4b en 4c : 
a,. binnen hetzelfcle vertrek f 1.50 in eens. 
b. naar een antler vertrek, hetzij in het

zelfde, hetzij in een ancler pereeel 
_ f 2.50 'in eens: 

12. Verplaatsing van een schakelbor,;l pe·r. 
· aansluiting : 

a. biimen -hetzelfde: vertrek f ,1.5·0 ·in eens. 
b. naar.· eeri. antler .vertrek, hetzij in het

. zelfde, hetzij in · een ander perceel 
f 2.50 in eens. _. 

De in pnnten 10, _11 en 12 becloelde ta
rieven gelden zoowel_ wanneer. de daarin ge
noemcl~ apparaten zonder ineer worden ver
plaatst, · als wanneer de verplaatsing een ge
volg is van verhuizing van de hoofdaansluiting. 
13. Verplaatsing van een st~pcontact: 

a .. binnen hetzelfde vertrek f 1.50 'in eens. 
b. naar een ander vertrek, hetzij in het, 

zelfde, · hetzij in een and er perceel 
f 2.50 in eens. 

0 

Verplaatsing van een stopcontact naar 
'.een ander perceel kan ·alleen geschieden, 
indien dit andere perceel reeds aange-_ 
sloten is. 

14 .. Voorzieningen in_ gebreken aan geleidin. 
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gen, en toestellen, ,velke niet zijn te wijten 
aan gebrekkige constructie, aan de wijze 
van aanbrengen of aan onvoldoend onder
houd, alsmede tijdelijke of hiervoren 
niet genoemde voorzieningen. De kos
tende prijs in eens. 

15. Op verzoek van den aangeslotene kunnen 
oo·k andere toestellen of inrichtingen 
clan in bet algemeen -warden vcrstrekt en 

· hiervoren zijn bedoelcl, in gebruik war
den gegevcn, en zulks tegen betaling in 
eens, boven en behalve het volgens 
vorenstaancl tarief jaarlijks verschuldig
de, van het verschil tusschen den kosten
den prijs van bet toestel of de inrich
ting, in het tarief bedoeld, en van het
geen in gebruik wordt · gegeven. 

16. In:dien ten behoeve van aangesloten per
ceelen, terzake van de hierbovenbedoelde 
neventoestellen. of veranderingen, uit
keeringen aan derden of buitengewone 
kosten van aanleg of voorziening noodig 
zjjn, warden de werkzaamheden slechts 
ter hand genomen, indien belanghebben
de zich verplicht tot betaling van die 
uitkeeringen oi' kosten. 

. l 7. Voor neventoestellen, · extra-schellen, 
schake!aars, tweede teJefonen, aanslui
t-ingen op een schakelbord en stopcon
t.acten is tenminste gedurende een vol 
jaa.r vergoeding verschuldigd. 

Aansl1titingen aan een geconcessionneerd locaal 
telefoonnet van daarbuiten gelegen perceelen. 

30. 1. Do_or den belanghobbende is v_oor het
geen in gebruik wordt gegeven, aan het Rijk 
versclrnldigd een door den Minister van Water
staat goed -te · keuren jaarlijksch bedrag, al 
of niet met eene betaling van een bedrag in 
eens en voor eens. 

Buitengewone -kosten van aa:rileg en uitkee
ringen aan derden, alsmede eventueele kosten 
van wijziging en uitbreiding ·van de aanslui
ting, warden tot het werkelijk bedrag aan den 
belanghebbende in rekening gebracht. 
- Voor gebruik van neventoestellen, extra
schellen, enz., zijn verschuldigd de bedragen, 
berekend vcilgens de daarvoar geldende tarie
ven van het locale net. 

2. Het abonnement voor de aansluiting 
wordt voor elk perceeI iangegaan vaor den
ze!fden tijd, als waarvaor _ de concessionaris 
van het be;trokken telefoonnet de benaodigde 
dubbeldraden ter beschikking van het Rijk 
stelt. 

De gebruikstermijn, alsmede de termijn van 

1916. 

opzegging worden vooraf ter kennis van den 
belanghebbcnde gebracht. 

3. Alleen in -het geval dat storing, welke 
naar het acirclecl van den Directeur-Generaal 
der Poste rijen en Telegrafie niet aan de schuld 
van den gebruiker tc wijten is, langer clan 
eene maand mocht voortcluren, zal evenredige 
terugbetaling van het verschuldigde, genoe:iµd 
in deeerste alineavanditartikel, plaats hebben ; 
15 of minder dagen warden daarbij niet, 16 
of meer· dagen als eene. geheele maand berekend. 

Particuliere telefonen. 

31. Door · den Minis~er van Waterstaat 
wordt in elk bijzonder geval beaordeeld, welke 
voarwaarden aan de krachtens artikel 3 der 
Telegraaf- en Telefoonwct 1904 (Sta.atsblad 
no. 7) bedoelde machtiging zullen warden 
verbonden. 

Beschikbaarslelling van · interlocale geleidingen. 

32. l. Voor bet voartdurend vrije gebruik van 
eene telefoandubbelgeleiding is verschuldigd: 

a. een yast ·bedrag van f 7000.---' per jaar, 
welk bedrag wardt verminderd tot f 4500.-, 
indien de in artikel 8 bedaelde kantaren van 
elkander gelegen - zijn op een hemelsbreed · 
gemeten afstand van ten hoog~te 15 K.M. of 
zooveel meer als de ~Iinister van vVaterstaat 

hijzondere gevallen riaodig acht ; 
b. gedurende den eersten, vijfjarigen ge

bruikstermijn f 50:- per K.M. in gebiuik 
afgesj;ane dubbelgeleiding per jaar; elk vol
gend jaar f 25.- per K.M: in gebruik afgestane 
dubbelgeleiding. 

2. · Het gebruik van de geleiding _worclt 
verleend voor - vijf achtereenvalgende jaren, 
na afloop waarvan het stilzwijgend van jaar 
tot jaar wordt verlengd, indien het niet ten 
minste drie maanden voor het _eindigen van 
den gebruikstermijn aan, clan w_el door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie schriftelijk is· opgezegd. Deze termijn 
van vijf jaren gaat ·in op den dag, :waarop de 
geleidin·g ter beschikking is gesteld. 

De Directeur-Generaal der. Posterijen en 
Telegrafie kan op verzoek het gebruik met 
den laatsten dag van het loapende. gebruiks
kwartaal doen eindigen en belanghebbenden 
van - hunne verplichting ter zake ontslaan. 

-rn dit geval hebben belanghebbenden te valdaen 
een bedrag van: .f 250.- per K.M. afgestane 
geleiding over vijf jaren verschuldigd op 
grand van het bepaalde sub b hiervaren ge
-noemd, na aftrek van hetgeen ter zake door 
h;n reeds is- betaald. · 
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~- De ing~v:olge dit artikel verschuldigde 
· jaarlijksche bedragen iijn bij voornitbetaling 
per d1~e maanden te voldoen. · · 

Het hiervoren -sub. b verschuidigcle is in 
eens en voor .het geheel opvorderbaar,_ na a~
trek van hetgeen ter zake reeds mocht zijn 
betaald, zonder dat ee~ige ingebrekestelling 
wordt vereischt_ : 
· a. bij overlij den, faillissement of onder- · 
curateelestelling van een der belangliebberiden; 

b. ingeval e~nig bedrag, bij. v~oruitbe
taling te vo!doen, nietjs betaald ·biiinen· eene 
maand na aanbieding van de desbetreffende 
quitantie; 

c. ingeval eeri cler 
ver~eniging is, die · tot 

belanghebbenden ··eene 
·uqmdatie overgaat. 

642 

·: 3. · indien v66r de1, ·aanvang vttn het ge
sprek. blijkt, dat de_ attnvrager- een onjuis_t· 
oproepingsnummer (of letl;\lr) heeft opgegeven; 

.- 4. indien een gesprek ·wordt aangevraagd 
met iemand, ·die niet in de ,,Naamiijst YOOl' 

den Te!efoondienst" is opgenomen en ,:olgens 
de opgaaf van den aanvrager we! is aangfsloten, 
cloch ach~raf blijkt niet aangeslo_ten tc zijn ; 

d. ·voor interlocale gesprekken zijn geen .. 
kosten verschuldigd : 

1. indien de aanvraag wordt- ingetrokken 
alvorens deze door' be't kantoor van oorsprong· 
aan een ander kantoor is opgegeven ; · 
- 2. indien de te]efonische gemeenschap naar. 
het oordeel van het betrokken Rijkste!efoon- -
kantoor onvo!doende is. 
· e. Voor zooveel de gespreksaanvragen v~n 

Gesprekken en telefoon-opr,aepberichten. de· betrokken perceelen nit zijn opgegeven, 

· I'. .. Locale gesprekken. worden de dttttrv:oor verscbuldigde · kosten 

. 33. Locale gesprekken wo1:den kosteloos gev?erd per quitantie ingevorderd. 
met dien ve"rstande evenwel, !1-at voor · derge- De aanteekeningen van -het Rijkste!efoon
lijke _g_esprekken, aan_gevraagd uit· een open bare· of hulptelefoonkantoor omtrent. die kosten 
spreekcel. o_f uit een publiek telefoonstation zijn 'verbm:dend. 
per gesprek van drie minuten of mindec ver-.J- Bij nalatigheid in de. betaling -van cle · hier
schultligd ·is -f 0.10. - . · .· · · ·j bovcn .bedo!3lde quitantie op vcrtQqri, kan 

Wordt door den geabonneerde een gesprek· door den Dirccteur van het ,.betrokken kanto_oc 
·-1'-angevraagd met iemand in een_ openbare aan den geabonneerde- het ·verder voere~ -van 
spreekcel of publiek te!efoonsttttion, dan zijn interlocale gespr~kken anders dan in de open-
ge~n gesprekkosten :verschuldigd.. b;re -_~preekcellen, geweigerd worden: · < 

- · 2. · I nterlocale gesprekkei,. 

a. Voor een i~tedocaal. gesprek van drie 
minuten of minder is verachuldigd f 0.35: 

Voor een dringend interlocaal gesprek. van 
drie minuten of minder· is verschuldigd f 1. 

Indien de kantoren van attnvraag en bestem
ming van olkancllilr gelegen zijn op een hemels
breed_gemetenafstartcl·van ten _hoogste 15._K.M.
of zoo-veel ~meer als de Minister van Water
staat. in- ·bijzondere gevallen noodig acht,. is 
verschulcilgd : · 

voor een interlocaal ge·sprek, van arie minu, 
ten·:of minde~ f 0:25; 

voor een dijngend interlocaai gesprek ,ian 
drie minuten of minder f 0.65: · 

b. _Yoor elke verlenging _ gedurende drie 
minuten of minder worden eveneens de hi.er-_ 
vo~en· genoemde bedragen betaald. 

c. -Voor interfocale- -gesp-rekkeu is. slechts 
de helft v,a1i het tai-ief _ verschuldigd : 

l. indien aan eene oproeping geen· gehoor 
wordt gegeven door den -.aangevraagde; 

2. indien de intrekking ·van de gespreks
aan vraag geschiedt, _ua{lat cleze doo'r het; 
kantoor van oorsprong aan een antler. kantoor 
i_s opg!lgeven; 

3. · Abonnem,enl-sgesp!ekke-n. 

a . . Een abonnemerit voor een interlocaal 
ge°sprek ged uren.de ' vijfniaal 3 achtereen vol
gende minuteri : 

bjf vooruitbetaling per ~aand f 52.50, 
idem, per-· 3 minuten me_er bij , voop1ithettt

ling per maand f · 10;50. 
b: .. Indien de · twee aangewezen kant.oren 

van. elkaI1der gelegen_. zijr1 op een hemelsl:ireed 
gemeten afstand van ten hoogste 15 K.M. _of 
zooveel meer als de l\llinister van ,vaterstaat 
in bijzondere ge_vallen noodig acbt : _ ~ -; 
-:-voor .. een interlocaal gesprek gedurende 

· vijfmaal 3 achtereenvolgende_: minuten _ bij 
vooruitbetaliµg per maand f 37.50, idem, per-
3 -minuten meer bi] vooruitbetaling per maand 
f 7.50. . 

4. Telefoon-O'proepberichten. 
. ,• 

a. Voor een telefoon-_oproepbericht, · . tc 
bestEllien binnen den k.oste!oozen kring, waarin 
volgens bet Rijkstelegiaafreglemen_t _ de· . bezor- -

· gingvan telegrammenkosteloos gescjiiedt.f.0.10. 
b. _Buiten dezen ki-ing wordt dit ·bedrag 

.vermeerderd_· met ·de liodekosten, op de wijze 
als voor telegram,inen' is bepaald. 
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c. Voor zooveel de oproepberichten vall" d~ 
betroklqm perceelen uit zijn opgegeven, worden 
de. daarvoor verschuldigde kosten per quitan
tie gemd. 

d. Bij nalatigheid in· de betaling van 
deze quitantie op vertoon, kan aan den gea
bonneerde. het aanbieden _van oproepberich
ten van zijn perceel uit warden geweigerd. 

Overgangsbepaling. 

34. De in dit Reg!ement bedoelde taric-. 
ven worden van kracht : 

a. voor nieuwe · aansluitingeri aan Rijks
of hnlptelefoonkantoren · of aan locale Rijks
telefoonnetten, op 1 ,Tanuari 1917; 

b . . voor _ bestaande aansluitingen aan ; Rijks
of hulptelefoonkantoren of aan locale Rijks
telefoonnetten, zoo spoedig mogelijk · na het 
einde ·van den loopenden verbintenistermijn ; 
vo·or die aansluitingen bl~jven de oude tarie
ven verschuldigd totdat de loopende verbin
tenis in civereenstemming zal zijn _gebracht 
met de·· voorwaarden van dit Reglement. 

.Het bestaande abonnementvoor eene aanslui
ting aan e~n Rijks- of hulptelefoonkantoor, 
of aan een locaal Rijkstelefoonnet, kan echter 
op verzoek van den geabonneerde v66r het einde 
vari den loopende verbintep.i9termijn worden 
vervangen door eeil abonnement op de bij dit 
besluit hepaa!de voorwaarden, met ingang 
van den :eerstvolgenden betalingstermijn. · 

· Behoort bij .Koninklijk besluit van 20 No
. vember I916 (Suiatsbwd n°. 509). 

.i\'Iij bekentl, 
De JJfinister van Waterstaat, · C. LELY. 

20 Nov,;n,ber HJlti. BESLUIT,' tot nadere \Vij
zigi~g van het Ro:iJinklijk besluit -van 
18 J uni 1909 (Staatsblad n°. 189) laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk·besluit van 30 Mei 
1914 · (Staatsblad n°. 218), tot· vaststelling 
van· een algemeenen maatregel van be
stuur, als' bedoeld in artikel 31 der Onge-
vallenwet 1901. ~ 610. · · ' 

W !J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat vnn 17 October 1916; n°. 2717, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; · 
· Gezien artikel· 31 der Ongevallenwet 1901 

(Staatsblafl 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 11 .Februari"1911 (Staatsblad n°. 62); 
. · Den Raad van tltate gehoord (ad vies yan 31 

· October 1916, ·n°. 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 November 1916, n°. 
2908, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Qiet ingang van 1 J:rnuari 1917 te wijzigen 

Ons besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 
189), laatsteljjk ge~vijzigcl bij Ons besluit' Yan 
30 Mei 1914 (Staafsbiad n°. 218) en te bepalen 
als volgt: · 

Eeni,q artikel. 
In artikel 3 van Ons besluit van ·18 Juni 

1909 (Staatslilad n°. 189) wordt het nummer 447 
gelezen als volgt: 

,,Handelaars, (het bedrijf van) daaronder al 
<?f niet beg1·epen het winkelhoudersbeclrijf, 
met krachtwerktuig : 

wanneer -van het voor premieberekening in 
aanmerking komerid loon, clat in de ·oncler
iieming wordt uitbetaald, in den regel wor'dt 
iiitbetaalcl ·voor .administratieve werkzaam• 
h~den: 

1. niet meer dan 30 ten honderd . 40 
2; meer dan 30, maar niet meer dan 

66 ten honderd. ' 33 
3. rneer ¾n 56, maar niet ni.eo- dan 

76 te~ honderd . . . . . 23 
4. meer cla,n 75,. ·maar niet .meer dan 

90 ten honderd . . "18 • 
6, meer dan 90 ten honderd . 6". 
Onze Minister van Waterstaat is ·bela.st met 

de uitvoering van dit besluit, dat 'in het Staats-· 
blad zal worden geplaatst, e~.waarvan .afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1916. · 
. WILHELMINA. . 

JJe Minister van: l-Faters(aat, c. LELY . 
(Uitgeg. 30 Nov. 1916.) 

20 November l!Jl6; BESL.1]1'1',. houdende lieslis
sill'g dat: llit art. 94 der Gemeentewet 
volgt, dat het totaal nit te keeren bedrag 
aan presen tiegel1 steeds gelijk moet zijn 
aan het totaal van het bedrag; dat als vast 
inkomen' is te beschouwen ;. derhalve Burg. · 
(In Weth. van hun beheer niet kunnen 
worclen ·outlast wanneer in ·de rekening, · 
zooals zij· ·door den Raad voo.rloopig is 
vastgesteld, • tussehen· beide bedragen ver
schil voorkomt. 

W1j WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende. op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Nuenen c. a. tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Noord-Brabant 
van 17 Juli"l916 G, n°. 136, III• Afd., wuarbij 
is besloten : .. 

1 °. Burgemeester en W ethouders van N uenen 
c. a. niet te ontlasten ter zake van hun beheer · 
over 1914 alvorens door hell' in cle gemeente-

! _kas zal zijn g~stort een bedrag · van f 9.22½ en 
41 •• 
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2°. de rekening uer gemeente Nuenen c. a. over 
het dienstjaar 1914 te sluiten en vast te stellen : 
het --beclrag der· ontv.angsten op r" 19,676.22½ 
en dat cler uitgaven op f 18,625.73½, alzoo met 
een goecl slot van f 1050.52; • 

Den .Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van BeRtuur, gehoord, advies van 
18 October 1916, n°. 398; 

Op .de voordracbt, van Onzen Minister van 
"Staat, Minister van Binnenlanc1scbe Zaken 
van ]6 November 1916, n°. 8062, Afd. B. B.; 

Overwege11cle: dat nadat cle Raad der ge
meente Nuenen c. a: bij besluit van IQ Au
gustus 1915 bet bed rag· van de ontvangsten 
d·ier gerneente over het dienstjaar 1914 voor
loopig had vastgesteld op f 19 ,676.22½ en dat der 
uitgaven op f 18,636.96, Gedeputeerde Staten 
bij besluit · van 17 ,Juli 1916 G, n°. 186, heb
ben besloten : 
, 1°. Burgemeester en W eth0tiders van N ueuen 

c. a. niet te ontlasten ter zake van bun beheer 
over 1914 alvorens door hen in de gemeentekas 
zal zijn gestort een bedrag van f 9.2;4 ; 

"2°. de rekening .der gemeente N uenen · c.- a. 
over het clie~stjaar 1914 te sluiten en vast 
te stellen : het bedrag der ontvang-steu op 
f 19,676.22½ en dat der uitgaven-0p f 18,625.73½, 

. alzoo met een goed. slot van f 1052.52; _ 
dat Gedep~1teerde Stafon daa1 qij hebben_ over

wogen dat termeu zijn gevonden om ~ot slui
ting der rekening ove•· te gaan; dat op Hoofd
stuk II, Afdeeling I, art. 2. ten onrechte 
een bedrag ·van f 9.22½ te veel is nitbetaald; 
dat mitsdien het totaal der uitgaven met d'at 
bedrag behoort te w~rden verminderd ; dat van 
bet besluit ·van Gedeputeerde Staten de ge
meenteraacl van N uehen e. a. bij Ons in. beroep 
is gekomen, aanvoerende dat naar zijne meening 
art. IJ4 der Gemeentewet behoort te 'worden 
opgevolgd, zooals doo~ Burgemeester en ,vet
houder is gescbiecl bij bcvelschrift van beta
ling n°. 45 van 19 · ,Januari 1915, Bijlage der 
reke~ing n•. 5_; dat immers ar't. 94 der .Ge
meentewet zegt· dat aan de Wethouders eene 
jaarwedde, w.orclt toegelegd door Ged. Staten 
nada~ de Raad is gehoo_rcl, onder Koninklijke 
goedkeuring vast te stellen : dat zij de helft 
daarvan geni_eten . als vast inkomen; dat de 
~verblijvende helften worden bijeengevoegd en 
om de drie maanden tusschen hen verdeeld 
naar gelaug' van bet getal der vergaderingen 
door ieder in dien tijd bijgewoond; dat uit deze 
duidelijke woorden van de wet naar 's Raads 
meening volgt dat bet p~esentieg()ld der Wet-

. houders vaststaat, ais zijnde · vooraf bijeen ge
~oegd, _ en moet worden verdeeld naar gelang 

van bet getal der. vergade{·ingen door ieder iu 
de drie maanden bijgewoond; dat hij, die in ee_!l 
trimester geen enkele vergadering bijwoout, 
geen presen'tiegeld ontvaugt, t~rwijl dan de 
andere wethonder, al zou deze ook slechts eene 
vergadering hebben bijge,voond, bet geheele 
presentiegeld geniet ; dat wanneer nu de eene 
wetl,ouder overleden is -en dus geen enkele 
vergadering bijwoont, bet geheele presentiegeld 
aan den ande10n komt, die de vergaderingen wel 
bijwoont en hetzelfde verricht dat anders door 
de twee wethouders gedaa,n wordt; dat bet 
presentiegeld in de gemeente Nue·uen c. a. bier 
uitdrukkelijk bepaald en vastgesteld is en even
als elders, waar een presentiegeld is toegelegd, 
verdeeld wordt tusschen de tegenwoordig z\jnde 
leden en niet verminderd wordt al zouden ook 
leden afwezig of overleden zijn ; dat men bij de 
toelegging van presentiegeld blijkt uitgegaan 
te zijn van bet beginsel dat eene onvoltallige 
vergade1;ing dezelfcle macht he'eft en hetzelfde 
werk doet als eene voltallige vergaclering; 

Overwegende: dat zooals Gedeputeerde Staten 
va_n Noord-Brabant in _hunne nota van aan
merking van 17 November 1915 te recht heh• 
ben aangevoerd, uit pet voorschrift van art. 94 
der Gemeentewet krachtens hetwelk de wet
houders de helft hunner jaarwedde als· vast 
·inkomen genieten, · terwijl de overblijvende 
helften worden bijee~gevoegd en om de d,ie 
maanden tusschen hen warden verdeeld naar 
gelang van het getal der vergaderingen door 

i"n ,dien tijd bijgewoond, volgt,. dat .. het · 
totaal uit te keeren bedrag a:,.n presentiegeld 
steeds gelijk moet" zijn aan- bet totaal · van het 
bedi-ag dat als vast inkoinen is te besehouwen; 

dat in bunne nadere nota van 17 Juli 11!16 
·ieder van die beide totalen ove; het jaar 1914 
met het· oog op· de gedurel!de dat jaar van 
l April tot on met 22 Juli bestaan hebbende 
vaeature, met juistheicl is berekend op f 50.71, 
zoodat ter zalrn van de beide totalen te zamen 
in de rekening verantwoord behoorde te wore 
den f 101.42; 

dat in de rekening zooals zij door den Raad 
der gemeente Nuenen c. a. vo0rloopig is ·vast
gesteld, eabter is verantwoord als uitbetaald 
voor vaste wedden f 50.66½ en voor preeentie
geld f 60, dus te zamen f 110.66½ dat is f 9.24½ 
te veol ; - , 

dat derhalve Gedeputeerde Staten daartegen 
bij bun bestreden · besluit te reeht bezwaar 
bebben.c.gemaakt beboudens. dat zij f 0.02 te 
weinig terugstorting hebben geeischt : 

Gezien de Gemeentewet ; 
Heboen go~dgevonden en verstaan : 
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bet" beroep- ongegrond te verklaren en met 
bandhaving voor bet overige van bet bestreden 
besluit, te bepalen dat de daarin bevolen terug
storting rnoet gescbieden tot een bedrag van 
f 9.24½ en dat het cijfer van uitgaven wordt 
va;tgesteld op f 18,625. 71½ en bet goed slot der 
rekening op f 1050:54. 

Onze Minister van· Binnenlandscbe Zaken is 
belast enz. (W. v. d. B. A.) 

22 November 1916. BESLUIT, boudende wijzi
ging van artikel 11 van het Konihklijk 
besluit" van H December 1895 (Slaatsblad 
no. 222), tot uitvoering van onderscbei_de~e 
bepalingen der wet tot regaling der brie
venposterij, laatstelijk gewijzigd bij dat van 
1 ,Juli 1913 (Staatsblad n°. 321). S. 511. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de··voordracht van Onzen .Minister van 
Waterstaat van ·20 October 1916, n°. 11, Af0 

deeling Posterijen en Telegrafie ; 
·Gelet op artikel 2L der wet tot regeling der 

brievenposterij (Staatsblad 1908, no. 316), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van den 29sten 
Juli 1916 (Staatsblad n°. 364); 

Den Raad van State gehoord (advies van. 
den 3lsten October 19i6, n°. 35); 

Gezien bet nader rapport van Onzen. voor
noemden Minister van 20 November ,1916, 
no. 11, Afdeeling Posterijen. en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 11, § 1, eerste lid, van het 
Koninklijk beslnit van. den 14den December 
1895 (Btaafsblad 11°. :.!22), tot uitvoering 
onderscheidene bepalingen- der wet tot regeling 
der brievenposterij, laatstelijk gewijzigd bij 
dat van l Juli 1913 (Staatsblad n°. 321) wordt 
gewijzigd en gelezen, als volgt: 

.,In gebruik blijven of worden gesteld : 
,,postzegels van l, ·1, 2, 2l, 3, 5, 7½, ld, 

1:2½, 15, 20, 25 en 30 c,mt, f 1, f 2.50 en·f·l0; 
,,postzegelboekjes; 
,,postzegelrollen ; 
,,postbladen, voorzien van een zegelafdruk 

van 3, 5 of 12½ cent; 
·,,briefomslagen, voorzien van een zegel

afdruk van 5 of 12½- cent ; 
,,enkele. en dnbbele briefkaarten, elke kaart 

voorzien van een z,igelafdruk van 2, 3 of 5 cent; 
,,postbewijsformulieren, voorzien van een 

zegelafdruk van 2½ cent ; 
,,andere noodige fornrnlieren." 
Het eerste lid van § 2 van genoemd artikel 

wordt gewijzigd en gelezen, als volgt : 
,,De prijs van de postzegels, pos.tzegelboekjes, 

postzegelrollen, postbladen, gezegelde briefom
slagen en briefkaarten is gelijk aan de gelds
waarde door het zeg"el uitgedrukt, wat de post
zegelboekjes en postzegelrollen betreft, gelijk 
aan de totale geldswaard& van de zich daarin 
bevindencle zegels, benevens, postzegels en 
briefkaarten uitgezonderd, zoodanig bedrag 
als door Onzen Minister van Waterstaat, reke
ning houdende met de kosten van aanmaak, 
vastgesteld wordt." 

2. De in omloop zijnde postzegels van 1½, 
17½, 22½ en 50 cent en van f 5 worden buiten 
gebruik gesteld met ingang van' cen door 
Onzen Minister v[!n Waterstaat vast te-stellen 
tijdstip. 

3. Dit be·sluit treedt in werking met in
gang van dim tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staalsblad en van de Staats 
com·ant, waarin het is gepbatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met 
de uitvoering van ·dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in bet Staatsblad en in de· 8taal8co1t1·a,lf 
geplaatst en in afschrift ·aan_ den• Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten November 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, U. LELY. 
(Ui/_qeg. 2 Dec. 1916.) 

22 November 1916. BESLUIT, honclende wij
ziging van het verbod van uitvoer van 
alle v·isch, met uitzondering van zalin, aal 
of paliiig, gecontroleerde ansjovis, spiering 
grooter dan 9 c.M., alle week- en schaal
dieren en alle zoetwatervisch: S. 512. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van alle spiering 
en van gebakken _visch te vergieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad 11°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers 
van Oorlog, van Financ1en en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 20 November· 1916, 
Kabinet, Litt. T1•1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November 1916 11°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 November .1916 
Kabinet. Litt. W 185; 

Hebben gQedgevonden en verstaan, o·nder 
intrekking van Oris Beslnit van 31 Maart 
1916 (Stfl,aisblad 11°. 151), te bepalen: 

Het Eenig Artikel van Ons Besluit van 22 
Juni 1916 (Staatsblad 11°. 287), wordt gelezen 
als volgt: 
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De uitvoer van alle -visch, met uitzondering 
van zalm, aal'of paling, gecontroleerde ansjovis, 
alle week- en schaaldieren en alle zoetwater

. · visch, voor zoover deze vischsoorten niet 
zijn gebakken, is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit .. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen claar
van ontheffing te doen verleenen. 

Onze lHimsters van Oorlog; van Financien_ 
en · van Landbouw; Nijverheid en Handel 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van clit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan af
_schrift . zal , warden gezonclEin aan aen Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten November 1916. 

WILHELMINA. 

De 1vlinister van Oorlog, BosBOO~I. 

De JVlinister_ :Ctn Ji'inancii!n, ANT. VAN GIJN: 

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

( Uitgeg. 23 Nov. 1916.) 

25 1Yove-mber 1916. .BESLUIT, houdende. _ver
bod van .uitvoer van gruisglas. S. 513. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van gruisglas te 
verbieden; · 
_ Gezien de wet vau 3 Augustus 1914 (Staats
bl,ad no. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel yan 9 Noyember 1916, 
Kabinet, Litt. v1•9; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November f916, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze _voor
noemdc lVIioisters van :?3 November 1916. 
Kabinet, Litt. ]315J; 

Hebb~n goedgevonden en verstaan te. 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van grui..:glas is verboden van 

-den dag der afkondiging van dit _Besluit. 
· Wi,j 1:_ehoucle~ ops voor dif -verbod tijde

lijk op te heff<;ili of in bijzondere gevallen daar-· 
van ontheffi.ng te doen , erleene,n. 

_Onze Min'sters van Oorlog,. van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder. vocir 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 25sten November 1916. 

WILHELMINA_ 
De jJfinister van Oorlog, BosBOOM . 
De jJfinister van Financien," ANT. VAN GIJN, 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. POSTHUMA. . 
(Uitgeg. 27 Nov. 1916.) 

25 November 1916. BESLUIT, houdende ver-' 
bod van nitvoer van zi;jde, ,vaaronder 
kunstzijde, in elken vorm. S. 514.· 

· (Tekst als S. 513.) 

27_ November 1916,. BE~LurT; houe'ende nadere 
vo_orziening ten aanzien van de rente 

, cler schatkistbiljetten, bedoeld in het
Koninldijk besluit van 9 November 1916 
(Staatsblad n°. 497). S. 515. 

27 November 1916. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de-pest en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. · S. 516 . 

. WIJ WILHELlVIINA, ENZ, 
Overwegende, dat; onverminderd Ons be-

sluit v:an 2 October 1~15 (Staats_blad n°. _416), 
, nader buitengewon{l I)!aatregelen _noo::lzake-. 
kelijk zijn tot afwending der pest en tot we
ring harer uitbreid:ing .en gevolgen; . _ 

Op de voordracht vin Onzen Minister van 
Staat, Minister van Bin,nenlandsche Zaken, 
en van Onze Ministers van Financien, van 
Waterstaat en , van ·.Landboqw, Nijverheid. 
~n Handel van 14 September 1916, n°. 11871, 
afdeeling Volksgezondheid• en Armwezen, van 
22 September- 1916, -n°. 110,· afdeeling Invoer
rechteri; van 26 September 1916, La H ,. · 
afdeeling Spoorwegen; van ·28 September 
1916, n° 7945,, afdeeling Nijverheid ;· 

Gelet op de wet van 26.April 1884 (Staats 
blad n°. 80), laatstelijk aarigevuld en gewijzigd 
bii de wet van._9·Juli 1915 (Staatsblad n°.-314); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 October 1916, n°. -24); · 

Gel et op het nader rapport van OnzeJJ. Minister 
van Staat, .:Minister. van Binnenlandsche 
Zaken, en van Onze :Ministers van Financien, 
van ·Waterstaat en van Lanclbouw, Nijverheicl 
en Handel van 7 _ November 1916, no. 13741, 
afdeeling Volksgezondheid_ en. Armwezen; 
18 November 1916, n°. 90, afdeeling Invoer
rechten; 22 November 1916, n°: 282, afdeeling 
Spoorwegep.; en van 24 November 1916, 
n°. 10001, afflceling Nijverheicl ; 



Mi 27 ;>.; 0 V E M B E H. 1916 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te- bepalen : 

HOOFDSTUK I. 

Algem.eene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffende toepassi.ng van de bepalingen der wet 
van-± December 1872 (Staatsblad n°. 134), ge
wijzigcl bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 i\faart 1877 (Staalsblad 
11° 3(j), 1.5 April 1886 (Staalsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
B ,Jn]i 1910 (Staatsbla,d n°. 204), 17 Juli 191_1 
(Staalsblad n°. 208) en 27 April 1!)12 (S/aats
blad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst ·clier wet, voor 
zoover de bepalingen op pest toepasseHjk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens nit 
den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen i\linister van Binnenlandsche Zaken, 

·zoodm deze dit noodig acht, aan de gemee·nte-
hesturen verzonden, ten einde m elke gcmeente 
tc worclen aangeplakt. 

2. Een iecler is verplicht de inlichtingen, 
-door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van _dit 
beslmt, nauwkenrig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een iecler, die waarneemt, dat een per
soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke cloen vermoeden, dat hij door die ziektc 
is besmet, is verplicht daarvan onverw~jld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 

•meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in bet bijzonder 
op Jiouders van vei·voermidde]en en daarbij 
geemp\oyeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, . op de 
personen, die aan pest lijden of op grond van 
een ingewonnen advies van den ambte
naar van het Staatstoezicht op de .;,.o!ksge
zondheid _ of van een geneeskundige, doen 
verrnoeclen clat zij door cbo ziekte besmct zijn 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen, de door hem noodig geachte m·aatre
gelen van ondcrzoek, afzondering en ontsmet
t,ing te doen toepassen en hen naar eene open." 
bare ,inricbting of andere verblijfplaats in de 
gerneente ter verpleging te doen overbrengen, 
wanncer hun toest11nd overeenkomstig de ver-

klarihg van den behande!ei1Clen geneeskundige 
dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige ali
nea bedoelde maatregelen worden toegepast, 
zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder

' werpen en mogen zich met zonder yergunning 
van den burgemeester-naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burgerneester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besinetting 
vatbare 'voorwerpen van welken aard ook, 
uit het huis, erf, voer- of vaartnig, waar een 
geval of een verdacht geval van pest voorkwam, 
am\crs clan met inachtne~ing van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieclen. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de 
bestuurders van R~jksinrichti.ngen, voor zoo
ver de dicnst in lnmne inrichting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van een bnrgemeest-er 
aan dyze onmiddellijk te doen toekomen of 
ten gebruike af te staan tot hun.ne inri.chting 
behoorend materieel, noodig voor_ behandeling, 
verpleging; afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pest of ctaarvan verclach
ten, of voor ontsmetting - waaronder 1s be
grepen het onschadelijk rnaken van besmct of 
van besmetting verdacht ongedierte - 6f voor 
vervoer van besmette goecleren of voorwerpcn. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 

_Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. · 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkenrig bijhondcn van het in arti-. 
kel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementcn, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op doze inrichti.ngen en op 
de 

I 
aldaar nachtverblijfhoudende re1z1gers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
genecskundige 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 
allc verlangde inlicl1tingen ter zake . van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij riiondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij · 
kuni1en aar>toonen binnen de laatste vijf 
da.gen niet in eene met pest bcsmctte plaats 
vertoefd te heh ben. 

De burgemeester doet van hetgeen door bem 
ter bestrijding der pest of van verdachtc ge
vallcn clicr ziektc wordt of is vcrricht, ten spoe-
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digste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondhe1d. 

HOOFDSTUK II. 

§ -1. Van ket toezicht op landverh11izers en 
dergelijlcen. 

8. In de aan de gronzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Mmisters van Binnen
land_sche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
warden : a. landloopers en zigenners (bohe
miens ), 6. landverhuizers en personen, die bij 
troepcn reizen of de grens overtrekken, niet 
-toegelaten, dan na gcneeskundig ori:derzocht 
te zijn en zoo noodig, na ontsme'tting der klee
deren en reinigLng der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het 
eerste lid worilen niet toegestaan, clan met 
inachtneming van de voorschriften, claarom
trent door Onze Ministers van Binnenlandsche 
-Zaken en van Financiiin gegevev. 

Onze Ministers van Biimenlandsche Zaken, 
van Financien, van ,vaterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, berloeld sub b. van het eerste 
lid van dit artikel, in Ncderlancl slechts woi·den 
toegelaten, langs de wegen en casn. qno met 
de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen _tot aanwijzing van be
doelde · gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worclen in de - N ederlandsche Staatscourant 
geplaatst ten. minste een clag, voordat zij in 
werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het g~ens
station of den eersten Nederlanclschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoe!de 
personen- aankomen, door eenen gcneeskun
dige, die daartoe door Onzen MiniPter van Bin
nenlandsche Zaken met toekenning van een 
_door deze te bepalen vergoeding tot ·weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtne
ming van het bepaalde in -de art1kelen 10, 11 
en 12 van dit besluit. 

10. Het onclerzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het - douane--oncterzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige het meest doeltreffond wordt 
geoorclee!d. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aai:J.
wezige · ambtenaren van de Invoerrechten en 
Acc\jnzen, eP, indien het · onderzoek geschiedt 
op een -spoorweg- of tramstat10n, tevens 
met den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskunclige 
bevonden worclen ·niet aan pest te lijclen, 

' noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, claj; zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet warden aangehouden, maar 
warden terstoncl tot voortzetting van · hunne 
rei s toegela tev. 

Aan de vergunning tot voortzettmg ,-an de 
reis kunnen voorwaarden warden verbonclen. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binl).enlandsche Zaken 
vastgesteld inoclel, veimelclende dat zij, Ne
derland binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, wclke het bestaan van pest 
cleden vermoeclen. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bcvondon warden aan pest te lijden, ,vorden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872' (Staatsblad 
no. 134), overgebracht naar eene door den 
bnrgemeester der -gre~sgemeente, ·waarin 
het onclerzoek plaats heeft, volgens artikel 
20 van dit besluit aan te wijzen inrichting 
voor verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekte en daar ·afgezonderct en verpleegd. ' 

Gelijke maatregelen warden genomei1, in
dien de geneeskundige clit noodig oorcleelt,' 
ten opzichte van personen, die verschijnselen 
vertoonen, we!ke cloen vermo.eden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging warden 
door- de ~erpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen warden op 's Rijks 
kosten vervoercl of . verpleegd. 

Perscinen, -wier liehamen of kleccleren besmet 
moeten worden geacht, warden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, clan na reini
ging e.n ontsmetting, waaroncler het -011scha
delijk maken van ongeclierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer.-

13. In de aan de 'grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze iVIinisters van -Bin
nenlandsche Zaken .en van Financien aan te 
wijzen, worclen geen personen toegelaten, 
komende uit door ·onze genoemde Ministers 
aangewezen naburige, met pest besmette, 
buitenlandsohe gemeenten, clan na genees
kundig onderzocht en ·zoo noodig ontsmet 
te zijn. 

De _beschikkingen tot aanw\jzing van be
doelde gemeenten warden in de Nederlanclsche 
Staatscourant geplaatst tenminsto een dag v66r
ciat zij- in werkmg treden. 

-uitzonderingen op het bepaalcie in het lste 
lid- warden niet· toegestaan, dan met inaoht
neming van de _voorsohriften, daaromtront door 
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Onze ·Ministers van Binnenlandsche Zal(en 
en· van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaal
de in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van,dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande be'pa
lirigen omtrent. het verbod van in-, door- en 
vervoer van lompen,. gebruikte kleedingstuk
ken ell' .ongewasschen lijf- en beddegoed ,uit 

_- landen en plaatsen, door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financien aan · t~ 
wijzen, ·,is v~rboden in-, door- en verv;er van 
onbewerkte wol ·en haar, huiden, bo'utwerk 
en andere vopr 1:J.et overbrengen van besmet: 
ting vatbare voorwerpen, uit landen of plaat
scn, niede door Onze genoemde l\ilinisters aan 
te wijzen .. 

, De aanw\jzingen warden door _ plaatsing 
in de Nederla.ndsche Staatscourant ter alge
meene kennis gE;bracht. 

Bij · aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die" toegetrederr zijn tot 
de op 17 Jairnari 1912 te Parijs gesloten en 
bij de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad 
no. 57) goedgekeurde internationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde llfi-. 
nisters zich 'naar de bepalingen van die over, 
eenkomst. 

15. ' Een ieder, die w~arneemt·, dat. van 
goederen, waarvan'- in-," door- of vervoef ver
boden is, in-, ·door- of vervoer plaats heeft,. 
is verpliclu; daarvan _ on verwijld -kimnis te 
geven ·aan den burgemeester , of den meest 
nabij zijnden ambtenaar vari:' Rijks- of ge1irnen
tepolitie of van 's Rijks belastingen. 

Deze ,verplichting rust .in het bijzonder 
.op handers van vervoermiddelen en daarbi 

· geemployeerden. 
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 ·Dece1~ber 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, druk: 
werken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 

- (postpakketten niet inbegrepen) warden aan 
geen enkele. belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland bin-. 
nenkome11de, warden aan de - grenzen. niet 
aangehouden, beh~udens dat wagens, waarin 
pestlijders of personen, die verdacht warden 
aan pest · te lijden of waarin besmette of 
van besmetting verdaehte goederen aan-

-gebracht zijn - indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt -· van den · trein , warden 
gehaakt _en op de wijze door den geneesknn
dige voorge~chreven, wo.rde1, . ontsmet en zoo 
noodig van ongedierte warden gezui,verd. 

18. Bagages en lijfgoederen van pe.rsonen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoel/1 in genoemde 
artikelen. . f . 

Deze bagages en lijigoederdn warden niet 
aangehonden dan voor zoover en voor, zoo
lang dit ter on tsmetting nooa ig is. 

Bagages en ·lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden,. worden desverlangd aan de _ 
eigenaars op hunne kosten door. den burge-
meester na.gezonden. · 

19. Koopm:ans_- en andere goederen, uit 
het bniteri.land -aargevoer_d, waarvan de in
of doorvoer riet verboden is, warden niet 
.aargehonden en 'aan ontsmetting · onderwor
pen, tenzij zij,, naar het oordeel yan -den met·· 
het onderzbek bela.sten· geneeskuµdige, ge~cht 
kunnen warden besmet te zijn. · 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. Do burgemeester van elke grei1sge- _ 
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit -
.hesluit is bedoela, zorgt, zoo _spoedig. mogelijk. 
op Rijkskosten, in overleg met, den· ambte
naar van het Staatst~ezicht op de volksge
zondheid .of met den krachtens artikel 9 'aan
gewezen. deskundige: 

a, voor de inrichting. van- een gelegenheicl 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van _dit besluit bedoelde 
persqi1en, lijdende aan of verdacht van pest; 

b. -voor een geschikte plaats_ voor de 
ontsmetting · - waaronder is begrepen het 
onschadelijk m:aken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - van de in de 
artikelen 18. en 19 van dit besluit bedoelae 
goe<leren; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij he· onderzoek, de - afzonc'ering, 
de ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of het 
vervoer van personen of van goederen, bedoeld 
in de artikelen 8, 13, 18 en 19 van ctit besluit; 

d. voor de noodige gerieesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
delijk maken van besmet of v_an besniecting 
verdacht ._ongedierte, vervoermiddelen, meu
belen en antler noodig materieel. 

Zoo ge,bruik gemaakt wordt van. de inrich
ting van gemeentewege tot stand 'gebracht 
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ter voldoening aan artikel 7 van de wet Vfl-11 

-4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

-cle som deswe'ge aan de gemeente te vergoeden. 
21. De amhtenaren van Rijks- en gemeen

tepolitie, de ambtenaren der invoerrecMen 
-en accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
·eerden aan et;n spoor- of tramwegonderiieming 
zijn, voor zooveel run clienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot 
cle uitvoering van cie door den krachtens arti
kel 9 van ait besluit aangeweien geneeskun

·dige voorgeschreven maatregelen, betreffende 
het onderzoek, de afzondering; de ontsmet
ting - waaroncler is begrepen het onschadelijk 
maken .van' besmet of van besmetting verdacht 
ongedierte - behandeliug _ en verpleging en 
I1et vervoer van personen of van goeclcren. 

Onverminderd bet bepaalde in artikel 3, 
z ij n cond ucteurs van elken ui t he t bui ten
land binnenkomenden trein of tram verplicht, 
den geneeskunaige zoo spoedig nwgelijk 
na aankomst van den trein of tram aan bet 
·3tation, kennis te geven van de verdachte 
verschijnselen, die zij bij personen, als bedoe!cl 
in de artikelen 8 en 13, hebhen waargenomen en 
,·an hunne beviuding omtrent de aanwezigheid 
an den trein of tram van voor bet overbrengen 
,an besmetting vatbare voorwerpen: 

22. De kosten, vallende op de maati'egelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, J 1, 12, 13, 
18 en 19 van dit· beslnit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde -artikelen 
niet _anders is bepaald, en die kos'ten ;1iet 
ingevole,e eemge andere wettelijke bepaling, 
ten laste van andere moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezeu geneeskunaige volgt in de uitoe
fening va.n zijn ambt de aanwijzingen, die 
-Onze Minister- van Binnenlandsche Zaken 
-of de ambtenaar va11 het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
:Zijne standplaats be_hoort, hem geven. 

Hij staat den burgen1eester, elken a.1nbte

rn1,ar van R\jks- of gemeentepolitie, of van 
;nvoefrecbten en accijnzen, de Etationschefs 
en de overige geemployeerden liij eene spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij uit behoeven bij de uitvoe
ring van wettelijke voorschriften betreffende 
de wering of bestrijaing der pest. 

Ontdekt h\j clreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, oan geeft hij claarvan, onver
mindcrd art1kel 16 der wet van 4 December 
lS72 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 

aan den bnrgemeester en a.an bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de ·volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsclw 
Za\rnn is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze lVIinisters van Financien, 
van Waterstaat en va11 Landbouw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetti.ng van 
pest, toezicht te doen houden op schepen, 
die la11g binnenwateren het land binnenvaren, 
en zulks met toepassing, voor zoover mogelijk 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 en 
20 tot en met 23 van <lit beslujt. 

25. Schippers van vaartuigen, komende 
nit landen of plaatsen door Onzen Minister 
_van Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval dier 
ziekte tijde1IB de j ongste zeereis is voorgekomen, 
mogen geen andere Nederlandsche havens 
of reeden clan die van Vlissingen, -Ho~k van 
Holland, JJinuiden, Helder, Harlingen, Delf
zijl, H ellevoetsluis of N euzen of die nader 
door Onzen lVIinister van Binnenlandsche Zaken 
zullen zijn aangewezen, aandoen, of elders 
in Nederland landen, ctan na hun schip in eene 
der genoemde havens 01 op eene der genoemcle 
reeden het gezondheidsonderzoek; voorgeschre
ven bij de wet van 28 l\Iaart 1877 (Staatsbla.d 
no. 35.), te hebben cloen ondergaan. 

De schipper van een · yaartuig, na aankomst 
Pit zee in Neder/and elders liggende, clan in 
een van _bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waa.rop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste 
aanzegging van den burgemeester van de haven
plaats, waar hij ligt, of van ,de gemeente, 
die- het naast aan zijn ankerplaats ligt. naar 
eene der genoemde havens of reenen te ver
trekken, tenzij hij verkiest weder zee te kiezen. 

Outler ,,reede" wordL verstaan elke anker
plaats voor nit zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

26. Aan elk cler door Onze lVIinisters van 

Binnenlandsche Zaken en van 1Vaterstaat 
aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of anctere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezwht gehouclen 
op de daariangs varencle schepen en hunne 
opvarenden door een of meer genee"kundigen, 
die claartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoedil1g, tot weclerop, 
zegging worclen aangewezen. 

De beschikking tot aa11wijzing van bedoelcle 

i 
-1 
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plaatsen worcit in de Nederlandsche Staals
conrant geplaatst ten minste cen clag v66rclat 
zij in werking treeclt. 

Onverminclerd het bepaalde in de beide 
voorgaancle leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen cler pest bevoegcl, · ten 
koste van de gemeente geneeskunclig toezicht 
te doen houden op de opvarenclen van de 
in de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, waarop dit toezicht worclt nitge
oefencl, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 Denernber 1872 (Sta.atsblad n°. 134), zooals 
dat lnidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staalsblctcl n°. 36), word~ elk sehip, varende 
Jangs of aankomende aan eene der in art,kel 
26 rn.n dit bes!uit bedoelde plaatsen, oncter
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en a!daar zoncter gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven. totdat het gezondheidsonderzoek en 
de naar. aanleiding daarvan bevolen gezond
heidsmaatregelen toegepast zijn. 

Op dit verboa van gemeenschap met den 
wal is toepassolijk het tweede lid van artikel 
lO cler wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooa!s dat luidt volgens de wet .;,an 
28 )Iaart 1877 (Staatsblacl n<>. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
sehikking staaride mictdelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver
plicht, de vragen, hem door of namens den 
met het gezondheidsonderzoek belasten ge
neeskundige gcdaan, nauwkeurig en ·11aar 
waarheid tc beantwoorden. 

28. De geneeskundige verncht bet ge
zondsheidsonclerzoek van het schip, van de 
opyarenden en van de lading of andere op 

· het schip aanwezige goederen, op de wijze, 
die hem, na overleg met den· burgemeester, 
bet meest doeltreffend voorkomt. 

Inaien het blijkt, dat het schip binnen de 
\aatst·e 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorscbriften van clit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onclerzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onclerzoek overigens geen aanleid ing geeft. 

29. De geneeskundige, die bet onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
blngemeester vcrplicht is onverwjj!cl gcvolg 

te geven, bebondens beroep O}) Onzen l\iinis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op ctezc maatregelen vallende, 
komen ten· laste van het Rijk. 

Ontsmetting waaronder ;s begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verclacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, krachtens 
artikel 25 der wet van 4 December 1872 (Staats· 
blad n°. 134) vastgesteld. 

30. Het sehip wordt dadelijk tot den 
vercleren doortocht toegelaten en bet verbod 
van gemeenschap met den waJ· opgeheven, 
hetzij na afloop van het gezondheidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzjj, :nadat aan de maatre• 
gelen naar aanleiding van het gezondheids-. 
onderzoek voorgeschreven, uitvoering is ge
geven. In het laatste geval kunnen evenwel 
de opvarenden, die bij het gezondheidsonder
zoek bevonden worrlen, niet te lijden aan 
pest, noch verschijnselen van die ziekte te 
vertoonen, met toestemming vai1 · den met 
het onderzoek belasten geneeskundige, ter
stond onbelemmerd aan den wal warden toege-
laten. Vooraf heeft ontsn1etting der kleederen 
en reiniging der personcn plaats, inclien dit door. 
den gtmecsknndige nooclig ,vordt geoordeeld. 

31. Ten bcwijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten. en het, verbod 
van gemeenschap met, den wal is opgcheven, 
ontvangt de schippcr van den met het gezond
beidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke . verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, vag. 
dien der opvarenden en van dien der iadi.im 
of andere op bet- schip aanwezige goederen, 
benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring worclt ook door 
den geneeskundige afgegeven i.i1 het geval, 
bedocld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besiuit, in welk gcval daarvoor ook de 
bevestiging van eerc vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin cene plaats ligt, als in artikel 26 van 
clit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den arnbtenaar 
van het Staatstoezicht op de vollcsgezondheicl 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel, dat de geneeskundige voor het 
gezondheidsonderzoek behoeft en dat· noodig 
is voor de uit-voering van de naar aanleiding 



1916 27 .NO-VEMB,EH. 652 

van het gezon<lheidsonclerzoek voorgesehrcven 
maatregelen. 

33. Op de krac];itens artikel 26 van dit 
besluit aange~ezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerstc en derde lid _;an artikel 
23 van dit bealuit.. 

Zij staan <leii burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter -zijde; wanneer dezen <lit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pes_t. 

De ambtenaren van Rijks- en gemet>nte
politie zijn, 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 geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 

34. O~ze 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. 

35. "\Vaar in dit besluit- sprake is van den 
ambtenaar. van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, wordt daaronder verstaan 
de Inspecteur, kraehtens de Gezondheidswet 
belast met het toezicht op de handhaving 
van de wettelijke bepalingen betreffende be-
smettelijke ziekte_n. , ' -

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een .jaar v~n kracht 
blijft, treedt in 'werking met ingang van den 
tweeden dag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscoiirant, waarin 
het geplaatst is, 

Onze Ministers van BinneP landsche Zaken, 
van Financien, van "\,Vaterstaat en van Lancl
bouw, Nijverheid en Handel zijn bPlast 1~1et 
de- uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage,_ clen· 27sten November 1916. 
WILHELi\iINA .. 

De 111 in. van Staat, 111 in. van 'Binnenl. Zaken, 
CORT V, D. LINDEN. 

De .Minister van Financien, ANT. YAN GIJN •. 

De lYiinister van Waterstaat, C. LELY. 
IJe Min. van Landboitw, Nijverhe·id en Handel, 

POSTHUlllA. 

· ( Uitgeg. 22 Dec. l 916.) 

27 November 1916. BESLUIT, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van vlektyphus en tot wering zijne1· 
uitbreiding en gevolgen. S. 517. 

WIJ WILHELMINA, "ENZ. 
Ove;_.,vegende, dat toepassing der wet van 

26 April· 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevulcl 
door ak wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigcl b~j art. 19 van cle wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en bij ·de wet van 9 Juli 
l9l5(Staatsblad n°. 314) tot vaststelling van 
buitengewone ·maatregelen tot afwencling van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer
uitbreiding en gevolgen, nooclzakelijk is wegens
,het voorkomen van vlektyphus in het bui
tenland; 

Op r].e voorclrac_ht van Onzen Minister van 
Staat, , :Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
en van- Onze :Ministers van Financi911, van 
"Taterstaat en van Lanclbouw, Nijverl1eid 
en Ha;,del van 14 September 1916, n°. 11872, 

· afdeelip.g Volksgezondheid en Armwezen, van 
22 September 1916, n°. 109 afdeeling Invoer
rechten; van 26 September 1916 La. G. afdee
ling Spoorwegen; van 28 September 1916, 
n°. 7916 afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de wet van 2G April 1884 (Staats-
blad n°. 80) ; . 

Den: Raad van State gehoord (ad vies van 
27 October 1916, ·n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken,' en van Onze :Ministers van Financien, 
van 1v'aterstaat en van Landbom;, Nijverh~id 
en Hahdel van 7 November 1916, n°. 13742 
afdeeling Volksgezondheicl en Armwezen; 
18 November 1916, n°. 89, Invoerrechten, 
22 Nov;ember 1916,_n°. 281 Spoorwegeri; en·van 
24 November 1916, n°. 10000 afdeeling Nijver
heid; : 

HJbben _goedgevonden en verstaan 
te bepalen : 

HOOFDSTUK' l. 

,Alge1neene bepalingen. 

Art. , 1. De gemeentebesturen en de bnrge
meesters, ieder . voor zoove_el hun aangaat, 
clragen' nauwlettend zorg- voor cene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der ~et 
van 4 peceinber 1872 (Staatsblad n°. 134), ge• 
wijzigd: bij de wetten van 3 ·December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 .Maart 1877 (S(aatsbla<l 
n°. 36), 15-April 1886 (Staatsblad no. 64),. 8 April 
1893 (Staatsblad ri0 • 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
J.1°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblc,d no. 157), 
14 ,Juli 1910 (S(aatsblad n°. 204), 17 Juli, 1911 
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(Stcwtsblacl n°. 208) en 27 April 1912 (Staats
blad no. 165). 

Uit.treksels uit den tekst c110r wet, voor 
zoover de bepalingen op vlektyplms toepas: 
selijk zijr, en de herinnering daarvan aan de 
ingezetenen van be1ang moet worden geacht, 
benevens nit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen l\finister van Binnenlandsche 
Zaken verzonden aan de besturer der ge
meenten, waar dit noodig wordt geacht, ·ten 

. einde in elk van die gemeeriten te worden 
aangeplakt. 

2. Een ieder i~ verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskuncligen vltn hem 
verlangd ter z,1ke van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijJd te geven. 

:.S. Een ieder, die waarneemt, dat een 
persoon aan vlektyphus Iijdt of verschijn
selen v·ertoont,, welke doen vermoeden dat 
hij door die ziekte is besmet, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven altn den 
burgemeester of den meest nabij zijmlen 
ambtenaar van Ri_ik:,- of gemeentepolit.ie. 

Deze verp]ichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermidclelen en op het daar
bij werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de 
personen, die aan vlektyphus l,ijden of, op 
grom! van een ingewonnen aclyies van den -
ambtenaa:r ·van het Staatstoezicht op· de volks
gezontlheid of van een geneeskundige, d-0en 
vermoeden dat zij door die ziekte zijn besmet 
of de besmetting op anderen kunnen over-. 
brengen, de door hem noodig geachte maat-

- regelen van onderzo,ek, afzondering en· ont
smett,ing te doen toepassen en hen naar eene 
open bare inrichting of andei-e verblijfplaats 
in de gemeente ter verpleging te doen over
brengen, wanneer hun toestand overeenkom
stig de verklaring van den behanclelenden 
geneeskundige clit geq.oogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich· aan

1 

die maatregelen te onder
werpen en- mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
bege;ven. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
w6nnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting 
vatba-re voorwerpen van welken aard ook, 
nit het huis, erf, voer- of vaartuig,. waar een_ 
geval of een verdacht geval van: vlektyphus 

voorkwam, anders clan met inachtneming 
van cle door hem te geven voorschriften, te 
verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover · 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester a·an 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten· 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
_hoorend materieel, nooclig voor .behancleling, 
verpleging, afzondei'ing, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan vlektyphus of daarvan ver
dachten1 of voor ontsmetting of voor vervoer 
van besmette of van besmetting verdachte 
goede~en of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement,, waaronder de inrichting 
ressorteert. · 

-7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in artik<::l 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en 
doet voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht hou:den op deze inrichtingen en op 
de aldaar nachtverblijfhoudende reiz1gers, . 
zoomede op woonwagens en woonschepe·n 
en op de claarin verbl,jfhoudende personen. 

Intlien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoe!de 
personen belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij hem te ontvangen en h.em 
alle verlangcle inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te ve'rschaffen. 

De burgemeester d~et van hetgeen door hem 
ter. bestrijding van vlektyphus of van verdachte 
gevallen dier ziekte word t of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. YAN HET TOEZICHT OP .LANDVERHUIZERS 

EN DERGELIJKEN. 

8. In de aan. de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en personen die met 
woonwagens reizen, b. landverhuizers en per
sonen, die bij troepen reizen of de grens over
trekken, niet. toegelaten dan na geneeskundig 
onderzocht te zijn en, zoo noodig, na ont
smetting . 
. Uitzonderingen op het bepaalde in het, 

eerste lid worden niet toegestaan, clan met 
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inachtneming van de voorschriften, daarom- De: kosten van vervoer en-Verpleging worden . 
trent door Onze iVIinisters van Binnenlanclsche door 'de verpleeg_den of erfgenamen vergo~d:· 
Zaken en· van Financien gegeven. Behoyftigen worden ·op 's Rijks kosten. vervoercl 

Onze l\'Iinisters van Binnenlandsche Zaken, ! of verpleegd. · 
van Financien, van Waterstaat en van Land- ' 12.' Personen, .wier ·lichamen of kleederen 
·bouw, Nijverheid en Hanc1el kunnen bepalen, dat besmet moeten worden geacbt, worden niet 
personen, bedoeld sub ·b_. van het eerste lid tot ~oortzetting hunner reis toegelaten, dan 

·. van dit artikel, in Nederlana slechts ":orden na oritsmetting. 
toegelaten, langs de "'egen en met de treinen, Pe~sonen, die door den geneeskundige be-
daartoc door hen aan te wijzen. · vondi,n worden niet aan vlektyphus te lijclen, 

De beschikkingen tot aanwijzing van be- noch verschijnselen vertoonen, · welke doen 
doelde gemeenten, wegen en treinen, worden 'I vermoeden, clat zij door die ziekte zijn ·aange,_ 
in de N ederlandsche Staatscourant geplaatst I tast 'of de besmetting op anderen kunnen 
tenminrte een dag, voordat zij in . "'.crking I over~rengen of behept _zijn met ongedierte 
tred'en. of daarvan verdacht, mogen niet wprden 

9. Het onderzoek geschiedt .aan het grens- aangehouden, maar worden terstond tot voort-
station of den eersten Neclerlantlschen 'grens- zetting van hunne reis toegelaten. · 
post, waar de· in het vorig artikel bedoelde Aa:h tle vergnnning tot . voortzetting Yan 
personen ·aankomen, door ee:hen geneeskun- de rejs kunnen voorwaarden worden verbonden. · 
dige, die daartoe door Onzen- Minister van Aa:h hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
l;linnenlandsche Zaken met toekenning van een -schrutelijk · bewijs afgegeven, volgens door 
door deze te· bepalen vergoeding tot wederop- Onzen Minister van Binnenlandsche Zakim 
zeggens wordt aangewezen, met inachtnellling ·vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
van bet bepaalde in de artikelen 10, 11_ en 12 land· binnengekomen; ·geen ziekteverschijn
van dit besluit. 

1 
selen ,vertoonden, -welke het bestaan van :vlek-

10. Het onderzoek valt steeds. zooveel typh.;.s deden vermoeden. 
mogelijk samen· met het douane-onderzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige, met inachtneming van het 

· bepaalde in. het eerste lid van artikel 23, het 
meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in 
overleg met den ·hoogst in rang zijnden der 
aanwezige ambtenaren van de Invoerrechten 
en Accijnzen, en, indien het onderzoek ge
schiedt op een spoorweg- of ti-a.mstation·, 
tevens met den chef daarvan .. 

11. Persone_n, die door deri geneeskun
dige bevonden worden aan vlektyphus 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 hee~, voigens 
artikel 20- van dit besluit aan te wijzen inrich-

. ting voor verpleging van lijders aan besmet
telijke ziekten en daar. afgezonderd en ver-' 

. § 2_. VAN HET GRENSVERKEER. 
i ~ ' -

13.i In de aa_n de grenzen des lands ·gelegen 
gemeenten, door Onze .Ministers van Binnen
landJche Zaken en van Financien a_an te wijzen; 
word~n geen ·personen ·toegelaten, komende 
uit d~or Onze genoenide l\llinisters -aangewezen 

:naburige, met vlektyphus besmette, buiten
lands~he gemeenten, dan na geneeski:mdig 
ondeizocht, en zoo· noodjg ontsmet te zijn. · 

De 1 beschikkingen · tot aanwijzing :van 
bedoelde gemeenten worden in de Nederland
sche Staat.scourant geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking trecle_n. 

Uitzonderingen · op het bepaalcle in het 
lste :lid worden· niet·- toegestaan, clan met 
inach,tneming van • de ·voorschriftenp daar
omtrent door Onze Ministers · van Binn en-· 
landsilhe Zaken en van Financien ·gegeven. 

Op' dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

_pleegd. -
Mede worden maatregelen van afzondering i § 3· VAN HET GOEDERENVERVOER. 

en ontsmetting genomen, indien de genees- 14.
1 

Onverminderd- de bestaande bepalingen 
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte · omtrent het verbcid van in·-, door- en vervoer 
van personen, die· verscbijnselen vertoonen, · van 'lompen, gebru1kte kleedingstukken en 
welke ·doen_ vermoeden, dat zij door die ziekte. onge~as,schen lijf- en beddegoed mt landen en 
zijn aangetast of de besmetting op anderen ·p]aatsen, door Onze 'Ministers van Binnen
kunnen overbrengen of behept· zijn met onge- .

1 

iandsche Zaken en . van Financien aan te 
dierte of daarvan verdacht. wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 

r 

----·--------' --
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van ontewerkte wol en haar, hujden, hont-1 aangehouden en aan ontsmetting onder 
werk · en andere voor het overbrengen- worpen, tenzij zij, naar het oordeel van den 
van voor besmetting vatbare voonverpen, uit met het onderzoek belasten geneeskundige, 
landen oi plaatsen, mede door Onze genoemde geacht worden besmet te kunnen zijn. 
Ministors aan te wijzen. 

De aanw11zrngen warden· door· plaatsing 
in de Neder/a11dsche Staatscoura11t ter algClmeene 
kennis gehraoht. 

15. Een ieder die wanrneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boclen is, in-, door- of ;ervoer plaats beeft, 
is verplicht daarvan onverwijla kennis ·1e gevcn 
aan den burgerneester of den meest nabij zijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie 
of van 's Rijks belastingen. 

Daze ,·erplichting rust in het bijzonder 
op houders van vervoermidclelen en op bet 
daarbij werkzame personeel._ 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer ve.rtodon is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 
5_ der wet van 4 December 1872 (8/aatsblad 
n°. 134) toepasselijk. 

16. Brieven en corresponaentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inb!}grepen) warden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tmmwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
kornende, wordcm aan de grenzen niet aange
houden, behoudeus clat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personeri, c!je verdacbt 
worden aan vlektyphus te lijden of doen 
vermoeden, dat zij ~de ziektc op anderen 
kunm,n overbrengen, of behept zijn _ met 
ongedierte of daarvan verdacht, of waarin 
besmette of van besmett,ing verdachte gc:,ederen 
aangebracht zijn - indien de geneeskund1ge 
het noodig oordee]t - van den trein warden 
gehaakt en op de wijze, door den genees
kundige voorgesohreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 on 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemcle 
art,ikelen. 

Deze bagages en lij{goederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en ,oor zoo
Jang · dit ter ontsmetting nood1g is. 

Bagages en lijfgoecleren, voor ontsmetting 1 

aangehouden, worden deeverlangd door den I 
burgemeeS!{lr op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

19. Koopmans- on andere · goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de in
of doorvoer niet verboden is, warden niet 

§ 4, VRRDERE BEPALIN<;JEN. 

20. De burgemeester van elke grens
gemeente, als in artikel 8 en artikel 13 van 
dit bes]uit is bedoeld, zorgt,, zoo spoedig 
mogelijk, op Rijkskosten, in over!eg met den 
ambtennar van het Staatstoezioht op de 
volksgezondheid of met den krnchtens arti,kel 
9 aangewezen geneeskundige : 
- a. voor de inrichting van c,en gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging 
van de in de artikelen 8 en 13 van dit besluit 
bedoelde personen, lijdende aan of_ verdacht 
van vlektyphus, zoomecle van ecn gelegen
beid tot huisvesting van gezonde verclachte 
persouen en tot het reinigen van personen ; 

' b. voor een geschikte plants voor de 

I 
ontsmetting van de in de artikelen 18 en 19 van 

, dit besluit bedoelde goederen ; 
' c. voor het personeel, noodig tot , bulp of 

opzicht bij bet onderzoek, de afzondering, 
de verpleging, _ de ontsmetting, of het vervoer 
van personen of win goederen, bedoeld in de 
ar.tikelen 8, 13, l!l en 19 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont-. 
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meu. 
belen en ander noodig materieel, en voor 
alles wat noodig is voor een behoorlijke verL<'>r
ging van hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt worclt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebmoht te!' 
voldoening. aan artikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (Staal.sb/ad n°. 134), bcpaalt Onze 
Ministe"'; van Binnenlandsche Zaken de so~ 
deswege itan de· gemeente. te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie, de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, de stationschefs en het personeel 
workzaam aan een spoor- of tmmwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicbt met a.I de hun ten dienste staa.nde 
middeien, onveq,vijld mede te werken tot de 
uitvoering van de -door den krachtens artikel 9 
van dit be.sluit aa.ngewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffencle het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, d!'> -
behandeling en verpleging en het vervoer 
van personen of van goederen. 

Onverminclerd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elke~ uit hetbuitenland 
binnenli;omenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na Mn-
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lrnmst van clen trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
;;elen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
,utikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen 
van voor besmctting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallencle op de maatregelen, 
,·oorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van clit besluit, komen ten laste 
van het Rijk, voorzoover in genoemcle artike
len niet anders is bepaakl en die kosten niet, 
ingevolge eenige andere wett~lijke bepaling, 
teu laste van anderen moeten worden ge
bracht. 

23. De krachtens artikel !l van clit besluit 
aange~vezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onzc :Minister van Binnenlandsche Zaken 
of de a-mbtenaar van het Staatstoezicht op 
de vollrngczonrlheid, tot wiens dienstkring 

· zijne stanclplaats behoort, hem geven. 
Hij staat den burgemeester, elken ambte

naar · van R(jks- of gemeentepolitie, of van 
in voerrechten en accijnzen, de stationschefs 
.en het ovcrige personeel werkzaam bij eene 
spoor- of tramwegondernenring met zijn advies 
ter zijde, wanneer zij dit behoeven bij de 
uitvoering van wettelijke voorschriften be
treffencle de wering of bestrijding van vlek
typhus. 

O11tclekt hij clreigencl gevaar voor de open
})are gezondheicl, clan geeft hij daarvan, o_nver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onver,vijlcl kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
a-mbtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. YAN HET SCHEEPVA.ARTVERKEER. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is ·bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
yan Onze :rvlinisters van Financien, van Water
.staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot wering van de besmetting door vlektyphus, 
toezicht te doen houden op schepen, clie langs 
binnenwateren het land binnenvaren, en zulks 
met toepassing voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk den door Onze l\'Iinisters van 
Binnenlandsche Zaken en van w·ater~taat 
aan te wijzen gemeenten, gelegen aan stroomen, 
rivie~en, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouclen op de 
daarlangs varende schepen en lumne opva-

renden door een of mecr geneeskundigcn, die 
daartoe door Onzen l\'Iinister van Binnenland
sche Zaken, met toekenning van cen door deze 
te bepalen vergoecling, tot wederopzegging 
worden aangewezcn. 

De beschikking tot aanwijzing van becloelcle 
gemeenten wordt, in de Neder/andsche Staals
coura11t geplaatst ten, minste een dag v66rdat 
zij in werking treeclt. 

On verminclercl hei; be pa aide in de beicle 
voorgaancle leden, is de burgemeester bjj hct 
verschijnen of clreigen van vlektyphus bevoegd, 
gen_eeskunclig toezicht t-e doen houclen op de 
opvarenclen van de in de gemeente vertoe
vende vaartuigen. De personen, waarop dit 
toezicht wordt uitgeoefencl, zijn vcrplicht 
zich claaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 cler wet van 
4 December 1872 (Staatsbla.cl 11°. 134), zooals 
dat luidt volgens cle wet van 28 Maart 1877 
(Staat<1blad n°. 36), worclt elk schip, varende 
langs, of aankomende aan e·ene der in artikeJ 
25 van dit besluit becloelde gemeenten, onder
worp!Jn aan een gezonclheidsondcrzoek. 

De' schipper is verplicht 1ri.et zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsomlerzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezonclheids
maa~regelen toegepast zijn. 

Op dit verbocl van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luiclt v:_olgens de wet van 
28 i\faart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande midclelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de. ~agen 
hem door of namens den met het gezondheids
onderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid' te beantwoor
den . 

27. De geneeskundige ve1Ticht, behoudens 
het bepaalde in artikel 23, lste lid, het gezond, 
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, di~ hem, na 
overleg ·met den burgemeester, het meest 
doeltreffencl voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van vercler 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 

--- - -~-----
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onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 
28. De geneeskundige, die het onderzoek 

verricht heeft, geeft den hurgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
hurgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende ko
men ten laste van het Rijk. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den 
verderen doortocht toegelaten en het verbod 
van gemeenschap met den wal opgeheven, 
hetzij na afloop van het.gezondhei!fsonderzoek, 
indien _dit tot geen verdere maatregelen aanlei
ding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, 
naar aanleiding van het gezondheidsonder
zoek voorgeschreven, uitvoering is gegeven. 
In het laatste geval ·Juinnen evenwel de opva
renden, die bij het gezondheidsonderzoek 
hevonden wotden, niet te lijden aan vlekty
phus, noch verschijnselen van die ziekte te 
vertoonen, noch doen vermoeden dat zij de 
hesmetting op anderen kunnen overbrengen, 
noch behept zijn met ongedierte of daarvan 
verdacht, met toestemming van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige terstond 
zonder verdere belemmering aan den ~al 
worden toegelaten. V:ooraf heeft ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den _geneeskundige noodig 
wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegela~en en het ver
bod van gemeenschap _ met den wal is opgehe
ven, ontvangt de schipper van den met -het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen l\finister van Binnenlandsche 
Zaken vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
di.en der opvarenden en van dien der lag.ing 
of andere op het schip a·anwezige goederen, 
benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring 
in de plaats kan treden. 

31. De burgemees~er van elke gemeente, 
als in artikel 25 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 20, zoo 
.spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van liet Staatstoezicht 
op de volksgezond_heid of den krachtens 

1916. 

eerstgenoemd artikel aangewezen geneeskundi. 
ge, voor het personeel en het materieel, dat 
de geneeskundige voor -het gezondheidson
derzoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het ge
g~zondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

· 32. Op de krachtens artikel 25 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelij k het eerste en derde lid van artikel 
23 van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dij; beh~even 
bij de . uitvoering van wetteiijke ;oorsoh~ift~n 
betreffende de wering of bestrijding van 
vlektyphus.-

De am]?tenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste 
staande middelen, onverwijld mede te werken. 
tot de uitvoering van de voorgeschrev'en maat-
regelen. · 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen: 

33. Q_nze in dit besluit genoemde l\'finis
ters zijn bevoegd de door hen krachtens dit 
bes!uit · genomen beschikkingen of gedane 
aanwijzingen, zoo dikwijls de omstandigheden 
dit ge_doogen of noodig maken, op dezelfde 
wijze als zij zijn tot stand gekomen, te·wijzigen
of in te trekken. 

34. w'aar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid wordt daaronder verstaan 
de Inspecteur, krachtens · de Gezondb.eidswet 
belast met het. toezicht op _ de handhaving 
van de wettelijke bepalingen betreffende be
smettelijke ziekten. 

Waar in <lit besluit sprake is van 01itsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede verstaan 
het verdelgen van ongedierte. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het - eerder 
wordt ingetrokken, gedurende een jaar _ van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien der dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscou
rant, waarin het geplaatst is. 

Onze l\'finisters vari Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscouranl zal 
worden geplaatst en waarvan afschrfft zal 

42 
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worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 27sten November 1916. 

. - WILHELMINA. 
De 1lfin. van Staat, Min. van Binnenl .. Zalcen,. 

CORT Y. D. LINDEN. 

De 111inister van F'inancien, . ANT. VAN GIJN. 

De 1Winister van Waterstaat, C. LELY. 

De Min. vq,n Landbouw, Nijverheid en Jlana,el, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1916.) 

28 Noi,ember 1916. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog houdei:ide aanvulling van 
zijne beschikking van 29 8eptem ber 1915 be
treffende vorderingen van legerbehoeften. 

In aansluiting aan L. 0. 1915, B. 294 (I) wordt 
b~paald, dat wanneer de eigenaa'r of recht
hebbende van eenig goed, woont in een andere 
gemeente clan waar het goed zich bevindt, de 
militaire commandant zich bij vordering van 
dat goed heeft te wenden tot den burgemeester 
van de gemeente, waar het goed zich bevindt: 

28 November 1916. MISSIVE van den Minister 
van Waterstaat aan de Oommissarissen 
der Koningiii in de. provincien, betreffende 
arbeidskaarten in Prnisen. 

Bij schrijven van 1 Februari 1909, n°. 891, 
afd. B. B.,·werd door den Minister van Binnen
Jandsche Zaken aan U toegezonden eene ,,Ken· 
nisgeving aan N ederlandsche arbeiders in 
Pruisen", met verzoek, den burgemeesters van 
deze kennisgeving mededeeling te doen,' en 
hen uit te noodigen, zooveel mogelijk belang
hebbenden op doelmatige wijze er mede in 
kennis t.e stellen. 

In overleg met miJnen ambtgenoot van Bin
nenlandsche Zaken is bepaald, dat dElrgelijke 
.kennisgevingen · voortaan zullen. uitgaan van 
mijn Departement, waaronder thans de arbeids
bemiddeling ressorteert. 

Dientengevolge heb ik de eer, er Uwe aan
dacht op te vestigen, dat in bovenbedoelde 
kennisgeving wijziging is aangebracht, terwijl 
een gewijzigd exemplaar hierbij gaat. 

U H. KG .. gelieve den burgemeesters der 
gemeenten in Uwe provincie van 1eze kennis
geving mededeeling te doen en hen nit te 
noodigen, zooveel. mogelijk belanghebbenden 
op doelmatige wijze ermede in kennis te stellen, 
zoo noodig door een afdruk ervan te verstrekken. 

Ook ware door U H.E.G. een afdruk van 
de kennisgeving te voegen bij Alk bewijs van 

-·--
(1) Zie 29 September 1915. 

N ede~landerschap, zoo. de betrokkene vermoe
delijk in Duitschland zal gaan arbeiden. 

Gaarne zal ik ommegaand vernemen, hoeveel' 
exemplaren van de keimisgeving U H.E.G. ter 
voldoening aan het voormelde wenscht te ont
vangeji. 

De \rnnnisgeving luidt: 
Sedert 1 Februari 1909 moe.ten de N eder

landsche ev:enals alle and ere vreemde ar beiders 
of arpeidsters in Pruisen zich voorzien van 
een Pruisische arbeiderskaart, genaamd 

Arbeiter-Legitimations-Karte, 
waarin hun naam en verdere gegevens omtrent 
hun persoon benevens naam en. woonplaats 
van hun werkgever (patroon) worden vermeld. 

De kaarten voor de Nederlandsche arbeiders 
zijn blauw. 

Vri;fgesteld zijn de arbeiders, welke dagelijks. 
in Pritisen gaan werken, doch buiten Pruisen 
won.en. 

1 

Bedoelde kaarten zijn te bekomen bij de. 
plaatselijke politie .iri Pritisen. De aanvraag 
moet v66r of uiterlijk binnen 8 dagen na :rnn
vraag: der dienstbetrekking geschieden. , 

Bij I aanvraag moet worden overgelegd een 
geldig paspoort dan wel een geldig b·ewijs van 
Nederianderschap. Hun, die zoodanig stuk niet 
moch~en bezitten, ·kan van de overlegging 
slechts bij wijz.e · van uitzondering voor het 
eerste ,jaar vrijstelling worden verleend. 

Voor de kaart moet de arbeider twee Mark
betaleµ. Voor een vedoren kaart kan een 
nieuwe worden verkregen voor een Mark. 

De 'kaart is sleehts ge.ld{g voo,· het kalender· 
jaa,•, ;Naarin ze is vei-strekt. Zij, die in Pruisen 
blijven wonen, kunnen een volgern;l jaar een 
nieuwe kaart kosteloos bekomen, mits de aan
vrage ,in Jamtari geschiede. Bij aanm·age na 
31 Januari, is twee Mark te beta/en. -. 

Bij pet verlaten van ee,;e dienstbetr~kking be
hoort de arbeider, om in eene andere betrek
king !in Pruisen. te kunnen. gaan, op zijne 
arbeiderskaart door de plaatselijke politie de 
beeindiging van zijne verlaten betrekking en 
den naam van zijn nieuwen werkgever (patroon} 
te doen. aanteekenen. Die overschrijving ge· 
schiedt alleen, i<oo de arbeider zijne dienstbe
trekking op regelmatigc wijze heeft verlaten, 
d. w.z., zonder verbreki11g van een der voor_waar· 
den vim de arbeidsovereenkomst. W ordt tegen 
de O".erschrijving van de kaart bezwaar ge
maakt wegens beschuldiging van contract
breuk\ dan zal de politie terstond de beslissing 
van den ,,Landrat" inroepen. 

De 'arbeider, die in, dienstbetrekking wil. 
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gaan of reeds is aarigegaan zonder · de ver
eischte arbeiderskaart te bezitten en deze niet 
kan bekcimen, zal iej,t Pruisen naar zijn vader
land worden uitgezet. 

De. uitzett.ing zal echter niet geschieden, zoo 
een· arbeider, die zich aan contractbreuk heeft 
schuldig gemaakt, in de laatste door de arbeid.ers
kaart aangeduide dienRtbetrekking t~rugkeert. 

Verki·ij_qen· van. werk in Duif.ych/and. 
Aan Nederlanders, die zich naa~ Duitschland 

willen begeven, en inlichtingen wenschen tot 
het verkrijgen van werk of van eene betrek
king dan.r te lande, word_t dringend aangeraden, 
zich te wenden tot den directeur -der arbeids 
beurs voor het district, waarin de gemeente 
hun!ljlr inwoning is gelegen. 

Welke die arbeidsbeurs is, zal aan de belang
hebbenden op aanvrage worden medegedeeld 

· door, den plaatselijken correspondent der inter
communale arbeidsbemiddeiing. 

\,Vanneer men reeds in Duitschland is, en 
inlichtingen or voorlichting wenscht:moet meri 
zich wendei:i tot ·de Nederlandsche. A.rbeidsbeurs 
te Oberhausen, Sedanstrasse 51 am N eumarkt. 

28 No1!ember 1nm. · Mr_ssrvi: van den Minister 
van Binnenlan(lsche Zaken aan de Gede
puteerdc Staten der provincien, betreffende 
verpleging van krankzimi.igen. 

D_e inspecteur voor het staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten; Dr. 
J. H. Schuurman Stekhoven te Utrecht, heeft 
mij medegedeeld het-wenschelijk te achten, dat 
onder de aandacht van de gemeentebesturen 
wordt gebracht, dat aan. hem, als meer in het 
bijzonder belast met het toczicht op de bet~ef
·fende inrichtingen, is opgedragen den Minister 
van Binn. Zaken met het oog 0p het bepaalde 
in art. 4, lid 3 en iid 4 v.an het .Kon. besluit 
van Hi Juni 1916, n°. 23 (1), zoodanige inlich
tingen te verschaffen als voor de toepassing 
van dat a,·fikel noodig zal zijn en dat uit dien 
hoofde de gemeentebestu~en worden uitgen:oo
digd zorg te dragen, dat hij terstond bij den 
aanvang der verpleging en voorts tijdig voor 
het treffen van verdere maatregelen. dienaan
gaande worde ingelicht. 

De inspecteur voegde daaraan toe, dat de be-
- rich ten der gemeentebesturen ·op de meest een

voudige wijze kunnen wor.len ingericht, maar 
dat eene verz'ending in een g~sloten omsfag 

(1) De aangehaalde bepalingen. betreffen het 
verleenen van tijdelijke rijksbijdrage voor ver
pleging van behoeftige krankzinnigen en zwak
zinnigen ter observatie en tijdelijke genees
kundige behandeling. 

noodig wordt geacht en dat 'dus van open 
dienstkaarten geen gebruik behoort te worden 
gemaakt. 

-Ik ·zoude het op prijs stellen, zoo Uw college 
het bovenstaande ter kennis wilde brengen van 
de gemeentebesturen in Uwe provincie,-met 
verzoek-dienovereenkomstig te willen handelen. 

' (Gem -stem.) 

29 November 1916. · BESLUIT, hqudende vaet
stelling van een nieuw reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf, S. 518. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18_ Augustus 1916, n°.- 13, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ·en van 
11 October -1916, n°. 19, afdeeling Posterijen 
en Telegrafie ; · 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. -75; 

Gelet op het Koninklijk besluft van den 
14den Juni 1913 (Staatsblad n°. 275), houdende 
vaststelling ·van een reglement voor den dienst 
djlr Rijkstelegraaf, alsmede op het Koninklijk 
besluit van 27 April 1914 (Staatsblad n°. ]88), 
waarbij dit reglement werd gewijzigd ; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid 
om over te gaan tot vaststelling van een nieuw 
reglement voor den dienst, der Rijkstelegraaf ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 7den November 1916, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 24 November 1916, 
n°. 15, afdeeling Posterijen en Telegrafie ;. · 

, Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1917 te bepalen ~ 

-1. het reglement voor den dienst der Rijks
telegraaf wordt va~tgesteld, zooals het aan 
het _ tegenwoordig besluit is gehecht ; 

2. de Koninklijke besluiten van 12 October' 
1899 (Staatsblad n°. 217), 24 Juni 1901 (Staats
blad n°. 169), 9 October' 1905 (Staatsblad 
no. 285), 9 April 1913 (Staatsblad no. 127), 
21 November 1913 (Staatsblad n°. 416), 30 
December 1907 (Staatsblad.no. 374), 30 Decem
ber 1907 (B_taatsblad n°. 375), voor zooveel 
dit telegraafgeleidingen betreft, 25 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 143), 14 Juni 1913 (Staatsblaa 
_n°. 275), 27 April 1914 (Staatsblad n°. 188} 
eli van 19 September 1916 (Staatsblad n°. 444); 
voor zooveel den telegraafdienst betreft, wor
den ingetrokken. 

Onze voornoemde Minister is belast met de· 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worderi geplaatst en waarvan afschrift zal 

42'' 
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warden gezonden aan den Raad van State. · . I 
's-Gravenhage, den 29sten November 1916. 

WILHELMINA. 
De Minister van JVaterstaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1916.) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RI.JKSTELEGRAAF. 

Kantoren. 
Art. 1. De .Mmister van \Vaterstaat_ be

paalt waar Rijkstelegraaf- of hulptelegraaf
kantoren worden gevestigd of opgeheven. Van· 
de vestiging en de opheffing wordt mededee
ling gedaan in de Staatscourant. 

De. voornoemde Minister is bevoegd den 
dienst van Rijksradiotelegraafkantoren te be
perken tot het verkeer met door hem aan te 
wijzen k~ntoren. 

Hulptelegraafkantoren. 
2. Hulptelegraafkantoren wo_rden geves

tigcl op verzoek van het betrokken gemeente
bestuur en onder de· volgende bepalingen : 

a. De gemeente stelt ter beschikking en 
~nderhoudt ten genoegen van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie eene 
volcloend ruime en behoorlijk gemeubelde, 
verlichte en verwarmde localiteit voor het 
uitoefenen van den clienst. Deze !ocaliteit 
kan dezelfde zijn als die, waarin eventueel 
de dienst van het hulptelefoonkantoor ter 
plaatse wordt uitgeoefend. 

b. De gemeente zorgt voor hare rekening 
en ten genoegen van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie voor de bediening 
van de voor den telegraafdienst bestemde 
inrichtingen. 
. Zij wijst aan en bezoldigt de personen, 

bestemd om als kantoorhouder en vervangend 
kantoorhouder inet den telegraafdienst te 
warden belast. 

De door de gemeente voor de uitoefening 
van den· telegraafdienst aangewezen personen 
verbinden zich tegenover het Rijk, bij eede of 
belofte, tot getrouwe dienstwaarneming en 
tot be,varing van het geheim der telegrammen. 

De kantoorhouder is rekenplichtig aan het 
•Rijk. 

c. Door en voor rekening van de gemeente 
wordt voorzien in de bestelling van de telegram
men ·binnen den kring, waarin de bezorging 

· kosteloos geschiedt. 
d. De gemeente is gehouden, de hiervoren 

vermelde verplichtingen na te komen, _zoo]ang 
het kantoor niet door den Minister van Water
staat is opgeheven. 

e. De aanvraag om vestiging van een hulp-

telegraafkantoor moet de verklaring inhouden, 
dat de gemeente bereid is om te voldoen aan 
de bepalingen van het reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf. 

/. Indien op plaatsen, waar geen post
kantoor is gevestigd, het aantal behandelde 
telegrammen, eventueel vermeerderd met he.t 
aantrul interlocale en inte~nationaie telefoon
gesprekken over het laatst verloopen kalen
derjaar meer bedraagt dan acht en twintig 
honderd (2800), keert het Rijk aan de gemeente 
uit eene som van vijf en twintig gulden (f 25.-) 
voor elke duizend (1000) behandelde telegram
mcn, respectievelijk telegrammen en telefoon
gesprekken, boven het vorengenoemde aantal 
en zulks tot een maximum bedrag van vijf-
honderd guide~ (f 500). • 

g. De gemeente ontvangt voor de bestel
ling van de telegrammen, · bedoeld sub c van 
dit artikel, van het Rijk eene vergoeding van 
10 cent per telegram, tenzij het Rijk op zijne 
kosten in de bestelling voorziet. 

h. Burgemeester en Wethouders der ge
mel/nte regelen ten genoegen van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie den 
duur van den dienst op de werkdagen en op 
Z_on-' en feestdagen en den kring, bedoeld 
sub c van dit artikel. 

i. De toestellen en de formulieren of be
scheiden, benood1gd voor de behandeling van 
de telegrammen en voor de verantwoording 
van 'de ontvangsten en uitgaven, warden van 
Rijkswege geleverd en onderhouden. 

{I'erugbrenging tot hulptelegraajkantoor. 

3. Rijkstelegraafkantoren op plaatsen, waar 
naar het oordeel van den Minister van Water
staat een hulptelegraafkantoor voldoende is, 
kunnen tot hulptelegraafkantoor warden terug
gebracht. Alsdan wordt, met afwijking van 
het bepaalde in het voorgaande artikel, · in 
de uitoefening van den te!egraafdienst van 
Rijkswege voorzien en draagt bet Rijkde kosten. 

Geheirrihouding, 

4. Den ambtenaren, met den te]egraaf
d_ienst belast, is elke · mededeeling omtrent 
telegramnien, anders dan aan hen, die tot 
kennisneming bevoegd zijn, overeenkomstig 
h_un' ambtseed verbod~n, op de in het Wet

. boek van Strafrecht bepaalcle straffen. Ook 
mogen zij middellijk noch onmiddellijk, anders 
clan ambtshalve, nieuwstijdingen aan · dag
bladen bezorgen of met de redactie dier bladen, 
tenzij met uitdrukkelijke vergunning van den 
Minister van ,v aterstaat, in eenige betrekking 

I staan. · 
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Toegang tot de dienstkamers. 

5. De toegang tot de dfonstkamers is 
alleen geoorloofd aan het dienstdoende perso
neel en voorts aan hen, die daartoe door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie zijn .gemachtigd. 

Openstelling van de lcantoren. 

6. De l~antoren worden naar den tijd, 
gedurende welken zij voor de aanneming en 
overbrenging der telegrammen open · zijn, 
verdeeld in drie_ klassen, namelijk : 

a. kantoren inet doorloopenden <lag- ennacht
dienst; 

b. kantoren met doorloopenden dagdienst ; 
deze zijn open ten minste van 8 uur des mor
gens tot 9 uur des avonds ; 

c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De uren van openste!ling der Rijkstele

graafkantoren warden door den Directeur-Gene
raal der Posterijen en Telegra,fie vastgeste!d. 
Op Zon- en feestdagen en in bijzondere gevallen 
kunnen die uren warden beperkt of uitgebreid. 

De uren van openstelling der kantoren _ 
worden in de- Staatscourant medegedeeld. Zij 
warden op een aan de buitenz~jde van het 
kantoor zichtbare plaats . bekend gemaakt. 

De wettelijke tijd in Nederland ge]dt voor 
al de Nederlandsche kant0ren. 

7. D_e Minister van Wat<c>rst.aat is bevoegd, 
aan door hem aan te. ,.-ijzen autoriteiten, 
machtiging te geven om onder bepaalde om -
standigheden tijdelijke wijziging of uitbrei
ding van den diensttijd der Rijkstelegraaf
en ·hulptelegraafkantoren te gelasten. 

'l'elegrafische verbindingen met Rijkstelegraaf-
kantoren. 

8. Op verzciek van belanghebbenden kunnen 
telegrafische verbindingen ttisschen perceelen 
en door den Directeur-Generaal der Post,e-
1·ijen en Telegrafie aan te wijzen Rijkstelegraaf
kantoren, van Rijkswege warden aangelegd 
en voor eigen gebruik ter beschikking gesteld 
onder de· biema omschreven voorwaarden en 
bepalingen. 

In <lit artikel warden onder v~rbindingen 
verstaan de geleidingen met toestellen en 
verdere technische inrichtingen en onder Rijks
telegraafkantoren mede hulptelegraafkantoren. 

Onderhoud, wijziging en uitbreiding van de 
verbindingen geschieden van Rijksw°ege. I 

Het gebruik van de verbindingen wordt v~r
]eend. voor vijf achtereenvolgende jaren, Ja 
afloop waarvan het stilzwijgend van jaar tbt 
jaar_ wordt verlengd, indien het niet ten minste 

drie maanden voor het eindigen van den ge
bruikstermijn aan, dan we! door den Directenr: 
Generaal der Posterijen en Telegrafie · schrif
telijk is opgezegd. · De termijn van vijf jaren 
gaat in op den dag, waarop de aangevraagde 
verbinding ter beschikking is gesteld. · 

Ter zake van hetgeen overeenkomstig het 
vorenstaande wordt aangelegd en in gebruik 
gegeven, is aan het Rijk het volgende verschul-
d~d: . 

a. gedurende de eerste vijf jaren twintig 
teri honderd per jaar van de door den Direc
teur-Generaal der Posterijen · en Telegrafie 
vastgestelde kosten van aanleg ;, na verloop 
van deze vijf jaren wordt· de vergoeding gesteld 
op tien ten honderd per jaar van deze kosten 
·van aanleg ; 

b. de uitkeeringen ter zake van de ver
binding door het Rijk aan derden verschuldigd ; 

c. voor wijziging en uitbreiding, ter be
oordeeling van den _voorno~mden Directeur
Generaal op verzoek- van den be!anghebbendc 
te verrichten, de door den Directeur-Generaal 
vastgestelde kosten ineens. 

Bijaldien eenige hiervoren bedoelde ver
binding - met een Rijkstelegrnafkantoor wordt 
gebmikt ten behoeve van het telegrafeeren 
naa.r voor gelijk doe!· met dit kantoor vei:-
bonden perceelen, is hiervoor v'erschuldigd 
tien gulden per maand, bij vooruitbetaling 
te voldoen. Evenredige terugbetaling van 
het in dit lid bedoelde bedrag vindt plaats 
in geval ·van storing. bijaldien-de storing 11aa1· 
het oordeel van den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie· niet aan de schu!d 
van den aanslotene is te wijten en !anger dan 
dertig dagen heeft geduurd. 

Dl'l verschuldigde bedragen zijn bij vooruit-· 
beta ling per halfj aar te vo!doen : met dien 
verstande, dat het bedrag versclmldigd over 
den gebruikstermijn ine6ns en voor het geheol 
opvorderbaar is, na aftrek van hetgeen reeds 
ter zake mocht zijn betaald, zonder dat eenige 
ingebrekestelling wordt vereischt : 

I. bij overlijden, fail!issement or onder
curateelestelling van· den belanghebbende ; 

2. ingeval eenig bedrag, bij vooruitbeta
Iing te vo!doen, niet is betaald •binnen ,eene _ 
maand na aanbieding van de- desbetreffende 
quitant,ie ; 

_ 3. ingeval de belanghebbende eene ver
eeniging is, die tot liquidatie overgaat. 

De Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie is bevoegd om, indien naar zijn 
oordeel hanrlelingen van den belanghebbende 
daartoe aanleiding geven, de geleidingen en 
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.toestellen der verbinding t,e doen wegnemen, 
zonder dat · de belanghebbende reoht heeft 
op eenige verrekening van het reeds betaalde 
of op eenige sohadevergoeding. 

Door den Direoteur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie worden vastgesteld de 
bepalingen,,welke in het belang van den dienst 
worden noodig _geacht. 

Beschikbaarstelling van telegraafge!eidingen. 

9. Op verzoek van belanghebbenden kan, 
ter beoordeeling van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie, · ten behoeve 
van het telegrafisoh verkeer tusschen twye 
reohtstreeks 'met Rijkstelegraafkantoren · ver
bonden perceelen, tussohen deze kantoren 
eene telegraafgeleiding voor eigen ge bruik 
ter voortdurend vrije besohikking worden 
gesteld onder de hierna omschreven voorwaar
den en bepalingen. 

In dit artikel wordt onder Rijkstelegraaf
kantoren mede verstaan hulptelegraafkan
toren. 

Het gebruik wordt verleend voor vijf ach· 
tereenvolgende jaren, na afloop waarvan het 
s~ilzwijgend van jaar tot jaar _wordt verlengd, 
indien het niet ten minste drie maanden v66r 
het eindigen van den gebruikstermijn aan·, 
dan wel door den Directeur-Generaal der Pos
terij~n en Telegrafie schriftelijk is opgezegd. 
Deze termijn van vijf jaren gaat in op den 
dag, waarop de geleiding ter besohikking 
is gesteld. ·. · 

Door den Direoteur-Generaal · der Poste
rijen en Telegrafie kan op verzoek het gebruik 
met den laatsten dag van het loopende gebruiks
kwartaal geeindigd worden verklaard en kunnen 
belanghebbenden van hunne verplichting ter 
za1lie wordeii ontslagen, met inachtneming van 
het bepaalde bij het achtste lid van dit artikel. 

Voor het gebruik van eene telegraafgelei
ding is aan het Rijk verschuldigd : 

a, een vast bedrag_ berekend naar f 7000 
per jaar; 

b. gedurende den eersten · vij£jarigen ge
bruikstermijn f 20 per kilome_ter in gebruik 
afgestane geleiding per jaar ; elk volgend 
jaar · f 10 per kilometer in gebruik afgestane. 

. geleiding. · 
De verschuldigde bedragen zijn bij vooruit

betaling per drie maanden te voldoen. 
Het ingevolge sub b verschu!digde is in ·eens 

en voor het geheel opvorderbaar, na aftrek 
van hetgeen ter zake reeds mocht zijn betaald, 
zonder dat eenige ingebrekestelling wordt· 
vereisoht: 
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I. bij overlijden, faillissement of onder
curateelestelli\?-g van een der belanghebbenden ;. 

2. fogeval eenig bedrag, bij vooru'tbeta
ling te voldoen, niet 's betaald binnen eene 
maand na aanbie4ing van· de desbetreffende 
quitantie; 

3. ingeval een der belanghebbenden eene 
vereeniging is, die tot liq uidatie overgaa t. 

Bij toepassing binhen den . vijfj aarlijksohen 
gebruikstermijn van het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel, hebben belanghebbenden ·te 
voldoen een bedrag van f 100 per kilometer 
afgestane geleiding over vijf jaren verschuldigd 
op grond van het bepaalde sub b, ·ua aftrek van 
hetgeen ter zake door ren reeds is betaald. ' 

Bijaldien door omstandigheden, onafhanke
lijk van den wil van belanghebbenden, het 
gebruik van de telegraafgeleiding is gestoord, 
heeft desverlangd wisseling van· telegrarilmen 
tusschen de hiervoren bedoelde perceelen 
kosteloos plaats, volgens de algemeene wette
lijke voorschriften. 
· Door den Directeur-Generaal der Postei;ijen 
en Telegrafie ~ord en vastgesteld de bepalin
gen, welke in het belang van den dienst worden 
noodig geacht. 

OR het gebruik bedpeld in <lit artikel zijn 
niet van toepassing de· ·tarieven· vermeld in 
artikel 19 van dit reglement. 

Hoe de telegrammen zijn te onderscheiden. 

10, De telegraminen worden ondersohei
den in regeerings-,dienst- en bijzondere tele
grammen. 

Onder regeerings~elegrammen worden ·ver-
staan: · 

a. 'telegrammen van. de Koningin en van 
van ·de leden van het Koninklijk Ruis ; 

b, telegrammen van de Ministers, boofden 
van Departementen. van algemeen bestuur, 
van den Vice-President van den Raad van · 
State en van de Commissarissen der Koningin 
in de provinoien ; 

c. telegrammen van den directeur van het 
Kabinet der Kon_ingin ; 

d. telegrammen van de hevclhehbers in 
de militaire afdeelingen, linien en stellingen 
en van de oommanda:hten der maritieme d1reo
tiiin, alsmede telegrammen van de Direct.euren 
van 's Rijks werven en van · het l\fa1ine-Eta
blissement te A1?1,sterdam aan den 11-finister 

. van Marine en die van de bevelvoerende of-
fioieren van ·Harer l\fajesteits schepen aan 
den Minister van Marine en aan de oomman-
danten der maritieme· direotien ; · 

e. telegrammen van de Nederlandsche en 
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vreemde diplomatieke en consulaire agenten, 
met aien verstande, da.t. wanneer consulaire 
agenten handel drjjven, hunne telegrammen 
niet als regeeriPgstelegrammen worden be
schouwct, tenzij die ·aan een offic1eel perf.oon 
gericht zijn en over dien~tzaken handelen. 
-Intnsschen worden de ,,elegrammen, welke 
aan de laatstgenoemde voorwaarclen· nict 
voldoen, wel door de kantoren aangenomen 
en als regeeringstelegrammen overgeseind, maar 
-0nmidclellij k ter kennis gebracht van den 
Directeur-Gencraal cler Postcrijell' e/1 1:ele
grafie; 

/. telegiammen van de Voorzitters en grif
fiers der bcide kamers der Staten-Generaal 
over aangelegenheden, de kamers betreffenct ; 

g. telegrammen van de voorzitters der 
hoofdscembureaux, betreffende den uitslag 
der verkiezingen, aan den 1\-linister van Binnen
Ianclsche Zaken of aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincieri. ; 

h. telegrammen van burgemeesters, betref
fende verstoring der openbare orde, aan de 
Regeering, aan de Commissarissen der Ko
ningin in cle provinmen, aan de officieren van 
justitie, aan commandanten van de gewapel).de 
macht of aan de rjjksveldwacht, alsmede te!e
grammen van provinciale adjudanten en van 
plaatselijke en garnizoenscommandanten, be
trekking hebbcnde op het verleenen van mili
tairen bijstand ; 

,:. telegrammen over dienstzaken, wanneer 
de· behandeling als regeeringstelegram bii de 
aanbieding afzonderlijk word/, verzocht, van de 
procureurs-generaal der gerechtshoven, van 
,den advocaat-fiscaal van de zee- en landmacht, 
van de officieren van justitie, van de burge, 
meesters in hunne hoedanigheid van hulp
officier van justitie, van de auditeurs-mili
tair, van de rechters-commissarissen, van· de 
kantonrechters, van de officieren en onder
officieren der marechaussee en van de ciom
riiissarissen van politie ; 

j. telegrammen van den agent van , het' 
Mini~terie van Financien te Amsterdam aan 
den Minister, alsmede die, gewisseld tusschen 

. ·de direc~ie der Nederlandsche Bank, de bij
bank te Rotterdam en de agentschappen; 

k. telegrammen nopeils den toestand der 
rivieren van of aan waterstaatsambtenaren, 
in tijden, clat de buitengewone riviercorrespon
dentie is ingesteld, alsmede telegraminen 
van den' · daarhij betrokken hoofdingenieur 
van clei1 waterstaat · omtrent den dienst van 
het kanaal te N euzen ; 

l. telegrammen van de hoofden der kust-

wachtposten omtrent al wat betrekking heeft 
op de kustbewaking, aan de reddingmaat
scha ppijen, slce.pdiensten en bergingrnaa t
schappijen, aan de commissarissen der loodsen 
en inspecteurs van het loodswezen, aan de 
commandanten der marine en andere autori-' 
teiten en aan elkander onderling, a!smec\e 
telegramm,;;1. betreffende den kustwachtdienst 
van de inspecteurs van het loodswezen, de 
commissarissen der !ooclsen en den chef der 
militaire lmstwacht (wat dezen ·1aatste be
treft, na ins telling van den ,, voor!oopigen 
inilitairen kustwachtdicnst") ; 
- 1n. telegramnien van den chef van · het 
!oodswezen te Vlissingen aan· zijn ambtgenoot 
te A 1itwerpen ; 

n. telegrammen gewisseld tusschen den raad 
van toezicht op de spoorwegd.iensten en de 
amhtenaren, onder de bevelen van den raad 
geplaatst, alsme.de de telegrammen gewisseld 
tussche9- den raad en de claaronder behoorende 
ambtenaren eenerzijds en de bestuurclers 
van spoorwegdiensten anderzijds ; 

o. telegrammen van burgemeesters betref
fende de bestrijding van veeziekten, gericht 
aan den :Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel; aan den Directeur-Generaal van 
den Landbouw en aan ambtenaren van het 
veeartsenijkundig Staatstoezicht ; 

p. telegrammen betreffende het buitengc
woon militair vervoer. over de ~pooi·wegen, 
van den directeur ·van het etappen- en, ver
keerswezen, de officieren en oucl-officieren, 
dienstdoende bij_het bureel voor buitengewobn 
militair vervoer, de leden cler stationscomniis
sien, de bestuurders van spoorwegcliensten, -
benevens de · op voordracht van genoemde 
bestuurders door den chef van· den generalen 
staf, of den directeur van bet etappen- en ver
keerswezen, aan te wijzen spoorwegambte

.naren, zonder dat dit uit eenige· aanwijzing 
op het telegram behoeft te blijken ; a!les vanaf 
het tijdstip, waarop de vordering der spoor
wegen is ingegaan, krachtens artikel 50 va1i 
de wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 
- q. militaire telegrammen met spoecl, welke 
worden verzonden, hetzij in geval van oor!og, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standighedcn, hetzij in geval eenig grondge
bied van het Rijk in staat van oorlog of van 
beleg is ver)tlaard en dan van en naar dat 
gebied, uitsluitend door of aan den .Minister 
van Oo~log, door of aan den .. Minister van 
Marine, door of aan den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht, of door of aan door 
dezen daartoe gemachtigden ; 
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r. militaire telegrammen, · mede in de onder 
q genoemde gevallen, verzonden - door mili-
ta-ire COlll.mandanten ;. -

-s. telegr~mmen, aan welke door -den .Mini;-_ 
ter van_ Waterstaat tijdelijk de rai:i-g -vaji re
geeringstelegrammen wordt ,toegekend ·; 

t. antwoorden op regeeringstelegrammen, 
met dien verstande, dat h:ij, die een telegram 
als antwoo:rd op een regeeringstelegram wenscht 
te zien beschouwd, bij · de aanbieding daarvan, 
desverfangd, het ontvangen ·regeeringstelegram 
vertoone. 

Als dienstt-elegrammen.· worden beschouwd 
tel~grammen, welke den · dienst _ van de ·.tele- -
graaf, · van de ·te]efoon, van het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie of den vereenigden 
post- en_ telegraafdienst betreffen. 

Bijzondere telegrammen zijn die, welke · 
niet -tot de regeerings- of diensttelegrammen 
behooren. -

Kenteekenen van regeeringstelegrarnrnen. 

11. Regeeringstelegrammen moet_en, ten 
blij~e der be-voegdheid van . den afzender 
en van · zijn verlangen om het berieht als -
regeeringstelegram te -_ doen behandeleri in 
den regel.en behoud~ns het geval, dat omtrent 
een en antler g(!en --twijfel bestaat, van een 
zegel of stempel zijn .voorzien. 

Gebruik van talen_. · Telegrarnrnen zonder inhoud. 

12. De telegrammen worden, in het _bin
nenlandseh verkeer,- aangenomen in elke taal, 
wa__a,rvan de letters door . de voorgesehreven 
seinteekens kunnen worden overgebracht. 

In het -verkeer met het -buitenland mogen 
de telegrammen worden ge~teld ·m de. talen, 
voor dat verkeer aangewezei:i. · Noehtans ·ge
brnike men bij voorkeur Frarisch, D11itsch 
of Engelsch. 

Zoowel in het binnenlandsch ·als in - het 
buitenlandsch· verkeer kunnen radiotelegram
men_ gesteld worden· in de_seinletters· van het 
internationaal seinboek -ten dienste van alle 
natien. 
- Tel~grammen zonder inhoud worden aange: 

_nomen._ 

peh_eini s~hrifi. 

13. Het gebrnik van geheim sehrift wordt toe, 
gelaten in het binnen1andsch verkeer, alsmede 
in het buitenlandsch verkeer, voor -;mover .dit 
nie1i is verboden door het iand van bestemming. 

De inhou.d van telegramnien kan gedeeltelijk 
urt. verstaanbar{,) taal en gedeeltelijk uit geheim 

_ schrift bestaan. 

Het· geheiin Bchrift wordt - onderscheiden 
in overeengekornen taal en cijferschrift. 
-· a. De overeengekomen taal . bestaat -uit 
woorden, welke ge~n begrijpel:ijken zin vormen 
in een of meer der in het vorige artikel hedoelde 
talen. Die ~woorden, hetzij bestaaµde of 
kunstmatig gevormde, moeten ·zijn samen
gesteld uit lettergrepen, welke in de Duitsehe, 
·Engelsche, - Fransche, Italiaansche, Latijnsehe, 
Nederlandsehe, Portugeesehe of Spaai:isehe taal, 
ov'ereenkomstig het geldend· gebrnik, uitge-
sproken kunnen w'orden. --
. De kunstmatig - gevormde' woorden mog1;,n · 
niet de van aeeenten voorzierie letters a, a,_ a, 
e, n. o en ii bevatten. 

De woorden van de _ overeengekomen taal 
mogen. niet langer zijn dan tien letters volgens 
het alphabet_ van Morse, waarbij de samenvoe
ging1m ae, aa, ao, oe en ue elk geteld word~n voor 
twee letters.·· De samenvoeging eh wordt in 
kunstmatig- gevormde woorden· e.veneens -voor 
twee letters geteld. 

Samenstellingen, welke niet aan deze voor
waarden bearitwoorden, worden besehouwd als 
tot- letterschrift m,et geheirne beteekenis_ te ·be
hooren. N?ehtans is de met het ta_algebrnik 
strijdige samenvoeging _ van woor4en niet toe
gelaten. De voor de beriel:itenwisseling . in 
overeengekomen _taal. 'hestemde coden kunnen 
worden onderworpen aan _het oordeel ·van de_ 
daartoe. aangewezen telegraafadministratien, ten 
einde belanghebbenden de gelegenheid te openen 
om zekerheid te verkrijge.u, dat de in die eoden 
voorkomende woorden aan de bepa.lingen van 
dit artikel voldoen. 

b. Tot. het cij ferschrift worden geacht te 
behooreri: 

1. op ziehzelf sta,ande en groepen o_f r~eksen 
-van Arabische cijfers met eene g~heime betee
kenis, alsmede op : zichzelf staande en groepen 
of l'!)eksen van letters met een geheime betee
k-enis, met dien verstande, dat de van aeeenten 
voorziene. let"ters a, a, ~. 6, ii, o en ii niet zijn 
toegelaten ; 

2. woorden, 11ameri, uitdrukkingen of samen
voegingen vaµ letters, welke niet beantwoo_rden 
aan de eischen voor d_e 'vers~aanbar.e _of vqor -
de overeengekomen taal gesteld. 

Het gem_engd gebruik_ in dezelfde groep van 
- eijfers en letters, met geheime · beteekenis, is 
verboden. ' 

Telegramadressen; de letters tot -aanduiding 
van handelsmerken, beurskoersen;_ deindegewone 
of liandels-correspondentie- gebruikelijke ver
kortingen als : fob, cif, ea£, svp en dergelijke, 
alsook de seinletters -van het Internationaal 
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' seinboek te dienste van alle natien, voorkomende Alie adressen mededeelen. 
Bestelgeld b_gtaald . . . . 
Telefoun ....... . 

of CTA 

"D1i'-in radiotelegrammen en kustseintelegrammen 
worden niet als letters<ihri~ met geheime be'. 
teekenis beschouwd. 

Duidelijk schrift., Waarmerlcingen. 

14. · Elk te verzenden telegram moet duide
lijk geschreven zijn in letters of cij.fers, ·welke 
door . de vo.orgeschreven seinteekens . kunnen 
worden overgebracht. Uitschrappingen, -ver
wijzingen; doorhalingen, bijvoegingen of over-. 
scbrijvingen worden alleen - toegelaten, indien 

Schrijft men· aan bet hoofd van buitenlaucl
' sche telegrainmen de aanwijzingen voluit, -clan 

m9eten zij in het Fransch gesteld zijn. 

zij' behoorlijk zijn gewaarmerkt. · 

Volgorile. Verkorte aanwijzingen. 

15 . . Bi{ de .samenstelling van een. telegram 
moet de ,onderstaande volgorde worden·in acht 
genomen: 

a. de bijzondere aanwijzingen ; . 
b. het adres ; 
c. de inhoud ; 

- d. de onderteekeni.ng. 
De onder a bedoelde bijzondere aanwij-

zingen zijn de volgende : 
·Dringend ..... ·. . of D. 
Antwoord_ betaald x (woorden) ,, RPx. 
Antwoord 'betaald gl.x . . · . . ,, RP.gl.x. 
Reponse payee fr.x ._ . . . . ,, RP.fr.x. 
(Deze aanwijzing .wordt alleen gebezigd voor 

radiotelegrammen, bij· welke]'., verzending niet 
uitsluitend Nederlandsche kantoren betrokken 
zijn.) 

Dringenct antwoord betaald x 
· (woorden). . . .. . . qf RPDx. 

Collationneering . . . 
Kennisgeving ontvang _ 
Dringende kennisgeving ontvang ._ 
Kennisgeving ontvang post . 
Naseinen .. 
Open._ ... 
Eigenhandig. 
Dag ... . 
Nacht .. . 
Pqst aangeteekend. 
Bode .•... 
Bode betaalg 
Bode betaald x . 
Bode betaald telegraaf . 
Bode betaald post 
Telegraaf restant 

· Post ...... . 
Poste restante. . : 
Poste restante aangeteekend 
x dagen ....... . 
x adressen . . . . . . ·. 
x overneming(\n telegraaf. 
x overnemingen brief . . 

TC. 
PC. 
PCD. 
P<JP. 
FS. 

PR. 

XP. 
XPx. 
XPT. 
XPP. 
TR. 

GP. 
GPR. 

TMx. 

Adressen. 

16. ·De adre~sen moe~en volledig en duide
lijk zijn met vermelding, zoo mogelijk van straat, 
buurt eµ _huisnummer of· wel. van het beroep 
van den geadresseerde of andere dergelijke 
aanwijzing, in dier voege, dat de bestelling 
zonder zoeken of navragen kan pl~ats hebben. 

Elk adres moet _ten minste ii.it twee woorden 
bestaan, waarvan het eerste den geadresseerde, 
het tweede den naam van het telegraafkantoor 
van bestemming aanduidt. 

Indien de opening van eeri kantoor nog niet 
·is medegedeeld, is de afzender verplicht · het 
adres aan te vullen met den naam van b.et 
land· van bestemming of van· het betrokken 
onderdeel daarvan, dan wel met elke andere 
aanwijzing, welke hij voldoende acht om de 
goede verzencling van zijn telegram te verze
keren, hetwelk nochtans slechts op zijne verant

, woordelijkheid wordt aangenomen. · 
· De aanneming van telegrammen, waarvan 

het adres niet aan de iri ·de twee vorige zin
sneden gestelcle eischen beantwoord t, word t 
geweigercl. . 

Telegrammen, geadresseercl ;,poste restante", 
,,telegraaf restant" of ;,poste restante aange
teekeiid", zijn toegelaten ; in het buitenlandsch 
verkeer ,~orden de telegrammen geadresseerd 
;,pos_te restante" -of ,,telegraaf restant" met 
een adres, bestaande uit betzij op zi~h · zelf 
staancle letters. of cijfers, betzij letters en cijfers 
aangenomen, voor zoover bet land van bestem
ming deze_. soort adressen toelaat. 

Indien het telegram gericht is aan iemancl, 
die verblijf houdt bij een derde, clan behoort 
cle naam · van laatstgenoemcle te wordeJ! vooraf
gegaan door de. vermelding van ,,bij", ,,chez", 
,,per adres", ,,aux soins de" of eene andere 
derg'elijke aanwijzing. 

De adressen kunnen in een tusscben cle 
belanghebbenden overeengekomen of in een 
verkorten vorm (telegram-adres) worden ge
schreven. Voor het gebruik van _elk telegram
aclres is een recht van twintig gulden 's jaars 
verschuldigd, bij vooruitbetaling te volcloeri. 
door den geadresseerde, clie zich onder clat · 
adres telegrammen doet seinen. 

Het aclres der- telegrammen, naar andere 
dan Nederlandsche kantoren, moet worden 



1916 ·29 NOVEMBER. , 666 

gesteld in het Fransch of in de taal van het land 
van bestemming. . 

Het· laatste woord van het adres moet in- het 
algemeen .de naam van het kantoor van .bestem_ 
ming zijn, geschreven zooals deze · vo9rkomt 
fo de officieele naamlijst der kantoren. Die 
naam kan gevolgd worden door dien van het 

. land van bestemming of van eenig onderdeel 
daarvan of van beide. In het · laatste ' geval 
moet de naam van het onderdeel onmiddellijk 
-op. <lien van het kantoor van bestemming volgen. 

Telegrammen, aan reizenden gericht; worden 
slechts op verantwoordelijkheid van den afzender 
aangenomen. 

Het adres van radiotelegrammen naar schepen 
moet bevatten : 

a. den naam of de kwaliteit van den,geadres
seerde, met de. aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn ; 

b. den naam van het schip, zooals die voor
kom t in de eerste -kolom van de officieele naam
jjjst der radiotelegraafstations van het Inter
nationaal Bureel t'e Bern : 
· c. den naam van het kuststation, zooals 

die voorkomt in de officieele naarillijst, b~doeld 
sub b. 

Echter kan de naam van het schip op ver
antwoordelijkheid van den ·afzender worden 
-vervangen door de aan'.duiding van den door 
het schip gevolgden weg, aangegeven door de 
namen van de havens van afvaart en van be
stemming of door eenige gelijksoortige aanwijzing. 

De afzender van ;een radiotelegram naar 
een s_chip op zee ;kan den termijn aan~even, 
gedurende welken <lit telegram door het kust
station ter beschikking van het scheepsstation 
moet worden gehouden. Hij schrijft clan boven 
het adres de aanwijzing ..... : dagen. In 
het te vermelden aantal dagen_ is de dag van 
aanbieding te .begrijpen. 

Behoudens het bepaalde in· de vierde.zinsnede 
van dit artikel, worden telegrammen, waarvan 
de adressim ·in eenig opzicht onvolledig zijn, 
slechts aangenomen· op verantwoordelijkheid 
van. den afzender. De gevolgen van een onvol

. doend adres komen steeds. voor zijne rekening. 
Latere . aanvulling of verbetering van een 

-onvolledig of gebrekkig adres, of· van eene 
onvoldoende aanwijzing voor bezorging buiten 
den bestellingskring, geschiedt bij een betaald 
diensttelegram aan het ·kantoor van bestemming, 

. op kosten van den afzender (zie art. 42), 

Onderteekening. 

17. Onderteekening yan ·een telegram in 
een· vcrkorten vorm of met een telegram-adres 

is geoorloofd. Zij kan ook geheel wegblijven. 
Van den afzender kan echter worden verlangd, 

dat hij zijne identiteit bewijze, en de ambte
n~ar _kan vorderen, dat de naam van den af
zender op het telegr;i,m worde gesteld; en dat 
de_ woonplaats _of_ het adres van den afzender 
worde opgegeyen; , , _ 

De afzender is· beyoegd de . yerklaring der 
echtheid: ,_;.an zijne handteekening in het- tele
gram op te nemen. 

Hij kan die verklaring doen overbrengen 
na de 'onderteekening; hetzij. woordelijk, hetzij 
in dezen vorrn : ,,Onderteekening bekraclitigd 
door ............• ". 

De ambtenaar overtuigt zich van de deug
delijkheid der bekrachtiging. Tenzij de onder
teekening aan het kantoor bekend is, wordt 
die niet als deugdelijk erkend, clan voorzien 
van het zegel of ·den stempel der autoriteit, 
die de bekrachtiging hee,ft onderteekend. 

Woordenstelling. 

Alg em e ene re gelen. 

18. a. Met uitzonctering van de in artike1 
39 van dit ·reglement genoemde aanwijzJ.Pg_ 
van den verzendingsweg, 1clsmede van de in 
artikel 3S van dit regl(:ment bedoelde aanwijzing 
,,ractio", worden alle woorden, bestemd om te 
worden overgp,s~ind, in- de woordentelling be
grepen. De strepen,_ alleen dienende om de v~r
scbillende woorden of groepen van een telegram 
van elkander te scheiden, worden noch mede
getel<l, no_ch medegeseind. 

Zinteekens; apostrophen en kopp'elteekens 
wordert slechts overgebracht op uitdrukkelijk 
verzoek van d,i afzende~ en clan in de prjjsbe
rekening begrepen. 

Zinteekens, . welke niet in. hunne eigenlijke 
beteekenis worden gebruikt, d0<;h groepsge
wijze in een telegram voorkomen, worden 
als cijfergroepen. geschat · volgens punt i van 
dit artiliel. 

De teekens, welke de telegraaf niet kan 
overbrengen en ·welke de afzender mitsdien 
door woorden moet omschrijven, worden voor 
zooveel woorden, als er gebruikt zijn, berekend . 

b. Met het taalgebruik strijdige samen
voeging of verandering van woorden is niet 
geoorloofd. Intusschen kunnen de namen van 
steden en landen, de familienamen aan eenzelf
c1en pe:rsoon toebehoorende, de namen van ge
meenten, plaatsen, pleinen, boulevards, straten 
en andere benamingen tot aanduiding van . 
openbare wegen, de. namen van schepen, de 
geheele getallen, de breuken, de in letters 
geschreven tiendeelige · of gewone - breuken, 
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alsmede de Enp;clsche en Fransche samenge
stelde woorden, welke naar het taalgebruik door 
een koppelteeken of streep zouden zijn te schei
den, elk als een woord aaneengeschrev\)n warden. 

c.. Tndicn een telegram samenvoeging of 
veranderingen van woorden in de taal van het 
land van bestemming of in een andere taal 
dan die van het land van oorsprong· bevat, 
welke tegen bet gebruik van die taR.l strijden 
en ni~t vallen onder toepassing van punt b van 
dit artikel, wordt het telcg(am niet afgeleverd, 
tenzij de. gl':adresseerde het door den afzender 
te weinig betaalde voldoet. Weigert de geadre~
seerde deze betaling, clan wordt daarvan ambts
halve kennis gegeven _aan den afze·nder, die 
-het verschuldigde alsdan kan bijbetalen, ten 
eincle de latcre aftevering te verzekeren.-

Betreft het radiotelegrammen, clan heeft 
het kautoor of scheepsstation van bestemming 
de bevoegdheid om het. door den afzender te 
weinig betaalde op den geadresseerde te ver
•halen, indien deze telegrammen, bij bestemming 
naar een schip, samenvoegingen of verancle
ringen van woorden bevatten, strijdig met 
een der talon van het Janel, waartoe het schip 
behoort, en, bij afzencling door een schip, samen
voegingen of • verancleringen van woorden 
bevatten strijdig met een der talen van het 
land van hestemming. Wordt betaling gewei
gercl, clan kunnen bedoelde radiotelegrammen 
in 1nm loop warden gestuit. 

'l'ellen van woorden. 

d. Als ecn woord warden gesteld : 
l. i-n het adre.s van al/e telegra1nmen : 
I. de nuam van het kantoor van bestemming, 

mits ~eschreven zooals die voorkomt in de 
.eersle folom van de officieele naamlijst der 
kautorcn van het lhternationaal Bureel te Bern, 
zelfs indien hij gevolgcl wordt door tlien van het 
Janel van bestemming of eenig onderdeel daar
vari, zoo cleze eveneens in die ko_lom zijn opge
nomen; 

II. respectievelijk de namen van het Janel 
van best'emmiil.g of van eenig onderdee] daarvan,. 
indien die geschreven zijn, zooals zij voorlco
men in de tweecle kolom van de gemelde naam
lijst1 of overeenstemmen met de in de inleiding 
van dio l~jst gevolgde. schrijfwijze ; · 

2. i;n het adres van radiotelegrarnmeri : 
bovendien de naam van hct schip, zooals 

die voorkomt in de eerste kolom van de offi
cieele naamlijst der radiotelegraafatations van 
het Internationaal Bureel te Bern ; , 

3. in telegrafische postwissels : 
de namen van de postkantoren van :tfzending 

en van· uitbetaling, alsmede die van de woon
plaatsen cler geadresseerden ; 

4. op zich zelf staande letters of cijfers, 
ond~rstrepingen, aanbalingsteekens {,, ") en 
haakjes ( ), alsmede zinteekens, apostrophen 
en koppelteekens, welke op verzoek van den 
a.fzender zijn over te brengen ; 

5. de in artikel 15 genoemde ·verkorte aan
wijzingen, behalve Rp.fr.x. 

Indien de verschillende deelen, waaruit de 
sub 1-3 aangegeven benamingen kunnen 
zijn samengestelcl, niet als een woord geschre
ven zijn, warden zij door den aannemenden 
ambtenaar aaneengevoegd. 

e. In telegrammen, waarin de inhoud gebeel 
nit verstaanbare taal bestaat, wordt elk woord, 
dat niet meer clan 15 letters bevat, voor een 
woord geteld. Bij langere woorden. gelclt elk 
vijftiental letters, alsmede de overacbietende 
letters, minder clan 15, voor een woord. 

Ch, a (ae), \i (oe) en ii (ue) warden bij cleze 
telling als een letter aangemerkt. 

/. Behoudens liet bepaalde sub g van clit 
artikel warden de woorden der verstaanbare 
taal, voorkomende in telegrammen, waarvan 
de inhoud gedeeltelijk uit . verstaanbare taal 
en gecleeltelijk ~it overeengekomen taal bestaat, 
voor een woord geteld, indien ze niet meer clan 
10 letters bevatten. Bij langere woord()n -
geldt elk 10-tal letters, alsmede de overschie
tende letters, minder clan 10, voor een woord. 
Is gedeeltelijk verstaanbare taaJ· en .gecleeltelijk 
cijferschrift gebruikt, clan warden de woorden 
van de verstaanbare taal volgens punt e en die 
van het cijferschrift volgens punt i van clit 
artikel berekend. 

g. Het adres van telegrammen, waarvan 
de inhoud geheel of gedeeltelijk in overeenge
komen taal is gesteld, worclt volgens het bepaal
de bij de punten d en e van clit artikel geschat ; 
de onderteekening wordt geschat overeenkom
stig de punten d sub 4 en e van dit artikeL 

h. Woo;den of woorddeelen, door een apo
strophe gescheiden of door een koppelteeken 
verhonden, warden elk voor een woorcl getelcl. 

Tellen van cijfer- en lettergroepen. 

i. Elke groep, welke niet meer clan 5 · cijfers 
of 5 letters bevat, wordt voor een woorcl geteld. 
Bij groepen van meer clan 5 cijfers of letters 
geld t elk vijftal, alsmede de overschietende 
cijfers of lettera, minder clan 5, voor een woorcl. 
Bij hanclelsmerken warden de bijeengevoegde· 
letters en cijfers als cijfergroepen geteld. Elk 
cler samen voegirigen ae, aa, ao, oe, ue en eh geld t 
voor twee letters. 
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'Punten, komma's, ·dubbele. punten, strepen 
en. breukstrepen tellen in de groep, waarin 
zij voorkomen, als een cijfer of letter mede. 
Hetzelfde is van toepassing op letters bij. rang-_ 
schikkende geta,llen, als 25sten, 20ieme·, alsmede 
op de . letters en cijfers, welke in • een adres, 
zelfs al komt dit in den inhoud of de onder
teekening van een telegram voor, bij huisnum-· 
mers zijn gevoegd. 

Tai-ief. 

19. De seinkosten voor- telegrammen tus
schen twee Nederlandscbe kantoren in verschil
lende plaatsen 'bedragen : 30 cent voor de eerste 
10 woorden of minder ; 5 cent voor elke volgende· 
5 woorden of minder, van 11 tot en met 50 
w~orden en 5. cent voor elke volgende 10 woorden 
of minder, voor de woorden boven de 50. 

l)e seinkosten voor telegrammen tusschen · 
een Rijkskantoor en de binnen den bestellings: 
kring (art. 45) van dat kantoor gelegen bijkan
toren en spoorwegkantoren alsmede die _voor 
telegrammen, welke door het kantoor van aan
.bieding moeten warden afgeleverd (locaal
telegrammen ), · bedragen 20 cent voor de eerste 
10 woorden of minder; doch warden voor de 
woorden boven 10 berekend als in het eerste 
·lid van dit artikel v~or de gewone telegrammen 
is bepaald. 

Laatstgenoemd- t,;,rief geldt _mede voor te
legrammen tusschen kantoren in plaatsen, 
welke aan . elkander grenzen, zoo de locale 
gesteldheid . daarvoor naar het oordeel van 
den Minister van Waterstaat reden geeft. 

Wanneer de adressen van de hiervoren in 
dit artikel bedoelde telegrammen uit meer 
clan 2 woorden bestaan, warden: de boven dit 
aantal gebezigde woorden kosteloos overge
bracht tot een aantal van ten hoogste clrie .. 

Het t,arief voor telegra=en naar plaatsen 
buiten Neclerland wcirdt door den voornoemden 
Minister volgens de gesloten of nacler te sluiten 
overeenkomsten vastgesteld. 

Het tarief voor radiotelegrammen omvat 
naar omstancligheden : · .. -

a. 1. de kusttaks, toekomende aan het kust
station; 

2. de scheepstaks, toekomende .aan het 
scheepsstation ; 

b. de kosten voor de verzending langs de 
1ijnen van het telegraafnet, berekend niar de 
gewone regelen, met dien verstande, dat, met 
afwijking van het bepaalcle in het eerste, tweede; 
derde en vierde lid van dit artikel, deze kosten 
vo~r telegramm~n, ~fkomstig van of bestemd_ 
voor Nederlandsche kantoren te land en te 

wisselen door tussche1ikomst van Rijkskust
stations, bedrageri 2 cent per woord met een 
minimum van 20 cent per telegram en dat geen 
kostelooze overbrenging van adresaanduidingen, 
.als bedoeld in het vierde lid, plaats vindt ; 

c. de transittaksen voor de overnemende 
kust- ·of scheepsstations en de kosten voor 
de bijzondere diensten, welke door den afzen
der warden· vetlangd. 

De transittaks voor_ een radiotelegram wordt 
voor elk overnemend station slechts eenmaal 
in rekening gebracht. 

De kust- en de trai:isittaks ·van de· Rijkskust
stations, alsmede de scheeps- en de transittaks 
van de · Rijksscheepsstations bedmgen tien 
cent per woord met een· minimum van een gul, 
den.' per·· telegram. Worden echter de tele
grammen, hetzij rechtstreeks, hetzij door· tus
schenkomst van andere radiotelegraafstati
ons, tusschen de be!loelde Rijksstations ge
wisse]d,' dan warden de kust- of scheepstaksen 
niet afzonder!ijk berekend, doch voor de beide 
betrokken Rijksstations te zamen een algemeene 
taks toegepast van tien cent per woord met 
een minimum van een gulden per telegram, 
in yoorkomende gevallen vermeerderd met de 
kosten en taksen, bedoeld sub b•en c hierboven. 

Op elk kantoor zijn tarieven 'tor inzage 
voor het pul>liek voorhanden. 

Vrijstelling van .seinkosten. 

20.. Alleen diensttelegrammen warden kos
teloos ·overgeseind, met dien · verstancle, 
dat diensttelegrammen, uitsluitend betrekking 
hebbend op den gewonen telegraafdienst, geen 
vrijdom genieten in den radiotelegraafclienst 
en omgekeerd die, uitsluitend ve:rband houdend 

· met den radiotelegraafdienst, geen·vrijdom heb
ben in den gewonen telegraafdienst. 

_v ooruitbetaling. 

21. Behoudens de bij dit reglement verm~lde 
uitzonderingen, warden de seinkosten van den 
afzender geheven. Deze· kan ecliter verlan
gen, dat ·zijtie telegra=en zorider cladelijke 
betaling • worden aangenomen, mits vooraf bij 
het kantoor van afzending eene toereikende 
som is gestort tot .nadere verrekening · vaI/-. de 
verschuldigde seinkosten. 
· In de gevJJ,llen, dat heffing van kosten bij 
aankomst moet geschieden, wordt het telegram 
den geadresseerde niet dan tegen betaling :van 
het verschuldigde . beclrag afgeleverd. 

- Onfuist berekende kosten. 

22. Indien later mocht blijken, clat den 
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afzender van een , telegram te wermg kosten 
zijn berekend, is hij tot bijbetaling van het 
te weinig gevorderde verplicht. 

Te veel ingevorderde kosten worden hem 
terugbetaald. , -

Vijf cent of minder bl\jven onverrekend: 

Bij- en nabetaling door den afzendei·. 

23. Behoudens het geval -van naseining 
bedoeld in artikel 30, sub b, is de afzender 
verplicht tot betaling van de kosten, welke 
-de geadresseerde verschuldigd is, maar niet 
vergoedt, of die van dezen niet kunnen worden 
_ingevorderd, oindat hij niet te vinden is. 

Ont·vangbewijzen voor aangeboden telegrammen. 

24. Indien de afzender zulks verlangt, 
kunnen voor aangeboden telegra~en en voor 
geheven ·kosten ontvangbewijzen worden af, 
gegeven tegen voldoening van vijf cent voor. 
elk bewijs. 

Tefogram-telefoondienst. 

25. Wegens de aanbieding of aflevering 
van telegrammen per telefoon worden ten bate 
van het Rijk aan de belangbebbenden geenedei 
kosten boven het gewone telegramtarief in re
kening gebracht. 

Van de per telefoon aangeboden of afgele
verde telegrammen worden op verzoek afschrif
ten uitgereikt tegen betaling van - 7½ cent 
voor elk afschrift. Het betrokken telegraaf
kantoor zendt die afschriften per post -of op 
andere wijze vrachtvrij aan den belanghebbende, 
tenzij deze verklaart, ,ze te zullen doen afhalen. 

Dringende telegrammen, 

26. · De afzender van een- bijzonder t~legram 
in het binnenlandsch 'verkeer of bestemd voor 
een l!md, in het verkeer waarmede dit is toege
laten, kan vorderen, dat zoodanig telegram 
v6_6r andere telegrammen van dezelfden rang 
worde overgeseind en ,besteld. Hij stelt dan 
boven het adres van het telegram het woord : 
Dringend of D. · 

Voor overbrenging van een dringend tele
gram wordt het drievoud van den. gewonen 
tariefsprijs geheven. , 

Radiotelegrammen kunnen alleen a.Js, drin
gende telegrammen worden verzonden, voor 
zoover betreft den afstand, langs · de lijnen 
van het telegraafnet te door!oopen. 

Vooruitbetaling van antwoord. 

27. Ieder afzender kan het antwoord,· dat 
hij zijn correspondent vraagt, vooruitbetalen. 

Hij, die verlangt vooruit te betalen, stelt 
boven )let adres van zijn telegram de woorden : 
Antwoord betaald of RP, gevolgd door de aan
wijzing van het aantal, waarover hij zijn corres
-pondent wehscht te laten beschikken, bijv. : 
Antwoord betaald 10 of RP 10. 

Indien de afzender een dringend antwoord · · 
wenscht vooruit te betalen, schrijft hij boven 
het adres de aanwijzing,: Dringend antwoord · 
betaald x (woorden) of RPDx (woorden). 
· Geldt het ·een radiotelegram, dan zijn boven 
het adres te piaatsen ae woorden: Antwoord 
betaald gl. x of RP gl. x, indien bij de behande
ling slechts Nederlandsche kantoren betrokken 
zijn, en in · alle overige gevallen de woorden : 
Reponse payee fr. x of RP fr. x. 

Door het kantoor van bestemming wordt 
aan .den geadresseerde een · antwoordbewijs 
uitgereikt, waarvoor bij alle kahtoreil binnen 
Nederland de kostelooze overbrenging kan , 
worden verlangcl van een telegram, onverschil- _· 
lig - voor we Ike bestemrning, mits -de kosten 
dier overbrengiug het op het bewijs uitgedrukte 
bedrag niet overtieffen. Een antwoordbewijs 
echter, afgegeven door een antler. scheepssta
tion dan een Rijksscheepsstation, kan slechts 
dienen voor de betaling van een radiotelegram 
aangeboden op het station, dat het bewijs 
afgat. Wat het - telegram meer kost moet 

· worden bijbetaald, doch wat .het minder kost 
wordt niet . teruggegeveri, tenzij het verschil 
tusschen de verschuldigde seinkosten en de 
waarde van het antwoordbewijs 50 cent of meer 
bedraagt, in welk geval dit verschl!, aan den 
afzender van het oorsprbnkelij]fe telegram 
wordt tetugbetaald, wanneer dit gevraagd wordt 
binnen een tijdsverloop van drie maanden, te 
rekenen van den dag ·van uitgifte van het 
antwoordbewijs. 

Het antwoorclbewijs is geldig gedurende 
twee en ve_ertig dagen, · gerekencl van den dag 
volgende op dien der uitgifte. · 

Bijaldien de geadresseer'de geen gebruik 
heeft gemaakt van het antwoordbewijs, kan, 
terugbetaling van de antwoordkosten aan den 
afzender geschieden. Tot 'dat einde · moet 
de geadresseerde in het binnenlandsch .'verkeer 
binnen twee en veertig clagen, en in. dat met 

. buitenlandsche kantoren binnen drie maand~n, 
eene: aanvraag om terugbetaling ten bate van 
den afzeIJ,der, vergezeld van het antwoordbewijs, 
overleggen a11n het kantoor van hetwelk hij. 
het ontving: 

Weigert de geadresseerde liet antwoordbe
wijs, clan worclen de kosten daarvan aan cleri 
afzencler, op verzoek, terugbetaald. · 
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Bij onbestelbaarheid van een telegram met 
vooruitbetaalii antwoord wordt daarvari, vol
gens _de artikelen 48 en 49 kennis gegeven. 
Indien het telegram gedurende twee en veertig 

. dagen onbestelbaar blijft, worden de gestorte .. 
antwoordkosten, ambtshalve, aan den n,£zender 
terugbetaald ; wat het buitenlandsch verkeer : 
betreft, -slechts voor zoover zij ten minste 
vijftig cent bedragen. 

Nochtans kunnen die kosten, v66r het ver-. 
strijken van clien termijn, aan den afzencler, 
op zijn ·verzoek, worden terugbe~aald. 

Collationneering. 

28. Teder afzencler kan zijn telegram doen 
collationneeren.. Hij schrijft qan hoven het adres 
de aanwijzing Collationneering , of TC. Die 
collationneering wordt door al de kantoren, 

·die j;ot de, overbrenging medewerkep, tot het 
/ geheele telegram nitgestrekt, de ambtelijkc 

ipleiding daaronder begrepen. 
De kosten van de collationneering heclragen 

een viercle gedeelte van die der. overseining 
van een gewoo11 telegram van hetzelfcle aantal 
woorden, over clenzelfden afstancl. 

De regeeringstelegrammen, welke geheel of 
gedeeltel1jk in geheim schrift zijn gesteld, worden 
ambtshalve en kosteloos gecollat.ionneerd ·op 
de wijze, vermeld in .. het eerste lid van dit 
urtikel. 

Kennisgeving van ontvang. 

29. De afzender van een telegram kan zich· 
den t~jd van aflevering aan zijn correspondent of 
den t,ijd va:n aflevering aan de post; per telegraaf 
of per gefrankee_rden brief cloen mclclen, 

Hij. stelt clan boven het adres cle aanwijzing 
Kennisgeving ontvang of PC, of Kennisgeving 
ontvang post of POP. 

Indien de kennisgeving ' van ontvang per 
teJe~raaf worclt ver!angd, zijn de kosten .gelijk 
aan die van een gewoon telegram van vijf woor
den v:oor dezelfde besbemming; per post geschied t 
zij in het binnenlandsch verkeer tegen betaling 
door den afzender van vijf cent en in dat met 

· het huitenland van twaalf en een halven cent. 
In het binnenlanclsch verkeer en in bet ver

keer met de landen, welkc dringende telegram
men toelaten, kan ook voorrang voor de over
brengingvan de kennisgeving van ontvangworden 
verlangd. Tot dat einde schrijft ·c1e afzencler 
boven bet aclres vrin zijn. telegram de arinwij
zing Dringende kennisgeving dntvang of P CD,. 
en betaalt daarvoor den prijs van een clrjngencl 
telegram van vijt woorden voor clezelfde bestem
ming. 

De kennisgev·i;gen van . ontvang van regee
ringstelegrammen genieten denzelfden voorrang
rils deze. · 

Is het telegram onbestelbaar, clan wordt 
zullrn door het kantoor van bestemming aan dat 
'van afzending bericht, hij de in dP artikelen 
48 en · 49 bedoelcle rimbtclijke kennisgeving, 
eventueel de opgaven bevattenclc, welke de 
afzencler kan behoeven om bet telegram zijne 
bestemming te d oen . bereiken. ' 

Leiden tleze tot opsporing vrin den· geaclres
seercl e, drin worclt 'de ·kennisgeving vrin ont,vring 
alsnog verzonden; in het tegengestelcl geval 
worclen µe kosten van die kennisgeving na twee 
en veertig dagcn ambtshalve arin den afzencler 
van het- telegram terugbet,aald. 

Bij- de ontvringst van . eene kennisgeving 
van ont\·ang, betreffencle een nageseind telegram, 
heft het ka,ntoor, rlat, het oorspronkelijke tele
gram-verzoncl, vrin den afzender c.q. het vcrschil 
tusschen het aanvankelijk voor de kennisge
ving - van ontvang geheven hecli:ag en dat, 
hetwelk, in verband met den werkelijk door
loopen afstanrl, door hem verschulcligd is. 

Inclien laatstbedoekl bedrag te minste vijftig 
cent lager is clan clat, hetwelk aanvankelijk werd 
geheven, clan wordt het verschil aan den a.fzen
der op diens verzoek terughetaald. 

De bii'palingen van clit' artikel zijn op radio
telegi-ammen alleen vrin toepassing, inclien 
cleze bestemd · zijn voor schepen op zee. De 
kennisgeving van ontvang wordt dan verzonden 
door het kuststation en vermelclt dag en uur, 

·waarop het telegram naai het schip is overge-
hracht. 

Naseinen van ·telegram-men. 

30: a. Op verzoek 1.1an derJ, a/zender. 
. De afzencler van een telegram lrnn vorderen, 

dat dit door het kantoor van bestemming worcle 
nageseind. Boven hct aclres moet clan door hem 
cl\) arinwijzing Naseinen of FS worden gesteld. 

Na aan het opgegeven adres te zijn a.ange
boclen, worclt het event,wel terstond aa,n het 
nieuwe adres, d.at vanwege den geadresseerde 
opgegeven wordt of in het aclres is aangegeven, 
nageseind .. 

Bij het ontbreken van cen nader adres of 
. bij het niet terecht komen aan een cler nadere 
aclressen, worclt het bij het kantoor van bestem
ming bewaarcl, oncler .kennisgeving noehtans 
.van de niet-uitreiking volgens artikel 48. 

De rtfzencler ·van een na te· seinen telegram 
betaalt alleen de seinkosten nriar bet eerste 
kantoor van bestemming. Het verder verechnl
cligde moet de_ geadresseercle voldoen. 
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· . De kosten van een nageseind telegram met 
de aanwijzing Naseinen of Ji'S, dat blijkt onbe
stelbaar-te zijn, worden op den afzeii.der verhaald. · 

Heeft de afaender van een telegram met de 
aanwijzing Naseinen of Ji'S teven~ het antwoord 
daarop vooruitbetaald, dan wordt, bij nasei-
nirig buiten· de gren:ien van den Staat van 
bestemming, de aanwijzing RPx (woorden) ver
vangen doo_r eene opgaaf van het door den afzen
der gestorte bedrag, bijv. : = RP fr. 0.60 =. 

Moet een telegram met eene aanWJJzmg 
voor kenhisgeving van ontvang w_orden nage-. 
seind buiten de grenzen van het Europeesch 
verkeer, dan. haalt het ·kantoor, dat naseint, 
die aanwijzing door en verzendt eene kennis
geving a11n hot kanto_or van afzending; houdende 
bericht van de naseining. · 
· Voor radiote]egrammen is de aanwijzing Na-

seinin (Ji'S) niet toegelaten. · 
b. Op verzoek van den geadresseerde. 
De. geadresseerde van een telegram en voorts 

ieder, die bevoegd is een telegram namens · 
den geadresseerde in ontvang te nemen, kan 
verlangen, dat dit aan_ een op te geven adres 
worde nageseind. In plaats-van de aanwijzing 
Naseinen of Ji'S wordt het telegram voorzien 
·van de bijzondere aanwijzing Nageseind iiit 
• ..... , welke in de woordertelling wordt 
begrepen. 

De verzoeken om naseining · moeten schrif-· 
telijk of per telegraaf ingediend warden .(zie 
art. 42), en sluiten de verantwoordelijkheid 
in tot betaling van de naseiningskosten, indien 
deze niet van den geadresseerde b:mnen wor.· 
den ingevorderd. 

De nageseinde telegrammen wo·rden niet 
aan den geadresseerde afgegeven clan na be
betaling der kosten van naseining. 

Bij onbestelbaarheid of weigering warden 
deze kosten verhaald op den persoon.of, bij-her
haalde naseining, op de personen,. die de nasei
ning hebben verzocht. 

In het Europeesch verkee~ wordt de kennis
geving van ontvang van een nageseind telegram 
door het laatste kantoor van- be~temming ver
zonden aan dat van afzending. 

Ingeval eoen telegram, voorzien van de aan: 
wijzing Kennisgeving ontvang of PO. in het 
bui)ten-Europeesch verkeer 

1
wordt ·na.geseind, 

alsmede indien telegrammen, welke de aan. 
wijzing Antwoord · betaald x (woorden) of RP x 
(woorden) dragen, buiten de grenzen van den 
Staat van bestemming worden nageseind, clan 
wordt gehandeld als onder a van _dit a.rtikel 
is bepa.ald. 

De onder b eersto zinsnede van dit artikel, 

genoemde personen kunnen de kosten van 
naseining, doch slechts voor een bestemming, 
vooruithetalen. Ook kan . de behandeling als 
dringend telegram bij de naseining worden 
verlangd, doch clan moeten de daartoe betrek
kelijke naseiningskosten · altijd vooruitbetaald 
worden. Het telegram verkrjjgt alsdan het 
dienstbijvoegsel : kosten betaald. 

Indien vanwege den geaclresseercle van ecn 
telegram, niet voorzien van de aa1:nvij:dng 
Naseinen of FS, het nieuwe adres worclt 
-opgegeven, zonder evenwel bepaaldelijk na
seining t,e verlangen, clan· verzendt het kantoor 
van hestemming een afschrift van het telegram, 
eventueel onder bijvo.eging van het daarbij 
behoorend antwoordbewjjs, per post aan het 
nieuwe adres,. tenzij verzocht is geworden om 
het telegram te bewaren of dat er aanleiding. 
bestaat, om tot ambtshalve. naseining over te 
gaan. 

M: eervoicdige telegramrnen. 

31. De afzonder . kan -verlangen, dat een 
telegram door hetzelfde kantoor.van besteinming 
aan meer clan een adres wonlt afgeleverd. Hij 
ste]j; clan boven het adres de aanwijzing ..... 
adre,ssen of T°J}Jx. De naam van het kantoor 
van beste_mming behoort s!echts eenmaa.l in. 
het aclres voor te- komen. 

Aanwijzingen omtrent de plaats van bestel
ing, zooals beurs, stat,ion. markt, enz. moeten 
achter elk adres herhaald worden of, indien 
die aanwijzingen gelden voor eene achtereen
volgepcle reeks van adressen, achter het laatste 
adres van zoodanige reeks. 

De ov:erige aanwijzingen, hedoeld in art. 15, 
moeten boven elk adres worden herhaald, met 
uitzonclering evenwel van de aanwijzingen 
Dringend of D, Oollationneering of TO, x over
nemingen telegraaf en x overnemingen brief, 
waarvan de vepnelding v66r het eerste adres. 
voldoende is en met inach~neming van het 
hepaalde in het· laatste lid van dit artikel. 

Van meervoudige telegrammen warden de 
seinkosten, naar het gezamenlijk aantal woorden 
van den tekst, de onderteekening en de 'ver-
schillende adressen, ~lechts eenmaal berekend. 

Voor de uitreiking van elk afschrift van een 
meervoudig· gewoon telegram is de afzender 
verschuldigd; in het hinnenlan<;lsclr verkeer· 
vijftien cent en in het verkeer met het buiten
land vijf en tivinti:g cent voor elk honderdtal. 
woorden, met dien verstande, dat minder ·c1an 
honderd woorden voor honderd -woorden wor
den berekend. De kosten van elk afschrift 
van een meervoudig dringend telegram zijn 
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het, clubbel van die van gewone telegramrnen. 
Elk afschrift worclt alleen voorzien va.n het 

adres, waaraan het is te bezorgen, tenzij de 
afzender het tegencleel verlangt, in welk geval 
hjj de aanwijzing a/le adressen rnededeelen of 
CTA stelt boven elk adres, waarop die aanwij
zing van t.oe passing is. 

Kustsein-telegra,mnen. 

32. Het aclres der door tusschenkomst 
van een kustseinpost naar schepen in zee over 
te brengen telegrammen moet bevatten : 

a. de~ imam van den geadresseerde met de 
aanwijzinge.n, welkc vercler noodig mochten 
zijn; 

b. den naam, a]smede de uationaliteit van 
het schip en, zoo noodig, bet oncierscheidings
teeken van het Internationaal Seiuboek ten 
clienste v,m alle natien ingeval er meerdere 
.~chcpen van cleuze'ifden naa~ zijn ; · 

c. den' naam van den kustseinpost, zooals 
deze voorkomt in de offici~ele naamlijst der 
kantoren van het Internationaal Bureel te Bem. 

De telegrammen moeten gesteld zijn in de 
taal van bet land, waar de kustseinpost is 
_gevestigcl, of in de seinletters van het Intpr
nationaal Seinboek, ten dienste van alle natiiin. 

Voor een telegram naar een schip in zee 
betaalt de afzender, en voor een telegram van 
een schip uit zee betaalt de goadre~s_eerde, 
boven het gewone tarief, vijfti'.g cent per ~elegmm. 

De afzender van eeu telegram bestemd voor 
-een schip in zee, kan den termijn aangeven, 
gedurencle welken de overbrenging · door de 
kustseinpost moet worden beproefd. Hij schrijft 
-clan boven het adres de aanwijzing ..... dagen. 

Indien het telegram niet binnen den gestel
den termijn, den <lag van aanbieding _mede
gerekencl,- aan het opgegeven schip kan worden 
geseind, of indien, bij hot ontbreken van eene 
clergelijke aanwiJzmg, de overbrenging niet 
binnen 2S dagen plaats heeft kunnen vinden, 
clan wordt daarvan ambtshalve per telegraaf 
.aan- den afzender kennis gegeven. Deze kan 
clan, per betaald dienstte!egram (art. 42) of 
per post, door tusschenkomst van het kantoor 
van afzending, een en anderrnaa!, verzoeken, 
,dat de overbrenging telkens gedurende een 
nieuw tijdvak van dertig dagen beproefd worde. 
,vordt zoodaJ!ig verzoek niet ontvangen, clan 
wordt het, kustseintelegram als onbestelbaa~ 
ter zijde gelegd aan het einde van den dertig
.sten dag na de aanbieding, den dag van_aan
bieding niet inbegrepen. · 

Indien echter de lmstseinpost zekerheid 
heeft, dat het schip zijne waarnemingssfeer 

heeft verlaten, v66rdat het telegram kon wor
den overgebracht, dan wordt van de onbestel
baarheid onmiddellijk aan den afzender medc
deeling gedaan. 

Bij kustsein-telegra=en is vooruitbeta
ling van antwoord slechts toegelaten, indien 
deze bestemd zijn voor sehepen op zee. 

Kennisge:ving van · ontvang kan van kust
sein-telegrammen alleen worden verkregen, in
dien deze bestemd zijn voor schepen op zee. 
De kennisgeving wordt dan verzonden door 
den kustseinpost en vermeldt als tijd van af
levering het tijdstip, waarop de telegrammen 
naar de sehepen zijn overgebrach't. 

Over den afstand, langs de lijnen van het 
telegraafnet te doorloopen, kunnen kustsein
telegrammen als dringende telegrammen worden 
verzonden en kunnen betaalde diensttelegram
men worden gewisseld, op kustsein-telegrammen 
betrekking -hebbende. 

Voor kustsein-telegrammen is collationneering 
niet toogelaten. 

Evenmin ku~nen deze telegramm~n worden 
voorzien van ,de aanwijzing Naseinen (FS) en: 
van de aanwijzingen tot bezorging per bode 
of per post. 

Zijn kustsein-telegrammen afkomstig _van 
schepen op zee, dan wordt in de inleiding als 
kantoor van afzending vermeld de naam van 
den kustseinpost, gevolgd d·oor <lien van het 
schip. Als tijd van aanbieding geldt voor 
deze telegrammen ·het tijdstip, waarop zij door 
den kustseinpost zijn ontvangen. 

33. De afzender van een radiotelegram 
kan, tegen betaling van de daarvoor verschul
digde transitkosten, vorderen, dat, zoo noodig, 
verzending van zijn telegram plaats vindt door 
tusschenkomst van een of ten hoog~te twee 
overnemende radiotelegraafsta.tions. 

Wordt zulk een telegram aangeboden op een 
kantoor te lltnd, dari geschied t verzending 
slechts op verantwoordelijkheid van c~en af
zender. · Deze voorziet dan het telegram v66r 
het adres van de in de woordentelling te begrij
pen aan,vijzingen ,,x ove1·ne1ningen tel,egraaj,' 
of ,,x overriemingen brief", indien verzending 
via een Nederlandsch kuststation, clan we!, 
,,x retransrnissions telegraphe" of .,:c retransmis
sion.~ lettre", indien verzending via een buiten
lantlsch kuststation moet plaats vinden (x aan
gevende het door den afzender verlangde aan 
ta! overnerningen). Wensclit hij de opgaaf 
van · de overnemingskosten per telegraaf, dan 
betaalt hij daarvoor den prijs voor de verzen -
ding van' een telegram van vijf woorden, over 
te brengen van het kuststation naar het kant.oor 
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van afzending, behalve in het geval de opgaaf 
moet geschieden door een Nederlandsch kimt
stati.on, als wanneer cteze ambi~hal?!e plaats 
vinclt. 

Tot clekking van de later te verrek.encn 
kosten van overneming st,~rt hij voort-s een 
door het, kantoor van afzending ·vast te stellen 
~edrag. 

Bezorging buden den bestelling8kring. 

34. Is in c).e plaa.ts van bestemming geen 
te]egraafkantoor gevestigd, of verlangt de 
afzender, dat zijn telegram niet tot c!c plaa.ts 
van bestemming of tot het naastbijgclegcn 
kant,oor door de telegmaf za.l worden overge
bracht, clan ges..J1iedt de verdere bezorging van 
het door den afzender aangewezen telegraaf
kantoor, · door de post of door boden, _ volgens 
opgaaf van den afzencler. 

De bczorging per post· geschiedt binnen de 
grenzen van het Rijk, waarin het kantoor van 
bestemming gelegen is, zonder kosten voor den 
afzenrler of den geadresseerde, terizij de af 
zenrler het telegram beeft ·voorzien· van de 
aanwijzing Post aangeteel(end of PR of Po.ste 
re.stante aangeteekenrl of GPR, in welk geval 
de verzending per post geschieclt op den voet 
van riang0teekenclen brief, tegen beta.ling van 
lien cent. 

De telcgrammen bij een Nederlanclsch kan
toor aangeboden en bestemd voor ccne plaats 
aan gene zij 0le van de Neclerlarn1sche grenzen; 
cloch waarv.an c le overseining naar een N ecler-
1andsch kantoor is vcrzocht, om van claar per 
post vercler te worden verzonden, worclen door 
het telegraafkantoor van bestemming als een 
·gefrankeerde brief tcr post gedaan. In dat 
geval heeft de afzencler de kosten van e8n 
binnenlandsch · telegram en van de · postver
zend ing naar het land van bestemming te be
talen. 

Moet de postbezorging door een kantoor 
van een vreemden Staat naar een ancler land 
worclen uitgevoercl, clan betaalt de afzencler 
voor zulk eene postverzencling twaa.lj en een 
halven cent, bij aangeteekende verzending twee en 
t1i,intig en een ha/Den c,ent. 

Indien bij nazending buiten de grenzen va.n 
den Staat, waal'm het telegraafkantoor vrin 
bestemming gelegen is, de kosten niet, zijn voor
nitbetaald, clan worden de telegrammen als 
gewone ongefrankeercle brieven ter post bezorgd. 

In het binnenlandsch verkecr kunnen de 
kosteu · van bezorging per bode door den afezn
der betaald of voor rekening ,,an den geadres_ 
seerde· gelaten worden. 

J\Jl(j, 

Geschiedt de betaling door den afzencle, ,_ . 
clan schrijft hij boven het adres Bode betaald 
of XP, en betaalt voor die bezorging een vast 
beclrag van v(i/tig cent. 

Worden de kosten voor rekening van den 
geadresseercle gclaten, clan betaalt deze de door 
den telegraafrlienst voor de bezorging uitgege
ven so1n. 

Inclien de geadresseercle vrocger de beta
ling van kostcri wege·os bezorging per borle 
beeft geweigerd, worclen volgencle telegrammen 
hem per post als gefrankeerde brief gezonden. 

St.flat ge_en sneller middel ter beschikking 
van he~ eindtelegraafkantoor, zoo is het tot 
verzending per post verplicht. 

In het verkecr met landen, welke die wijze 
van bezorging toelaten, kan de afzencler de 
kosten eener boclebezorging vooruitbctalen tot 
het werkelijk uit t.e geven bedra5, indien hem 
dit bekencl is. Hij stelt clan boven het aclrcs 
de aanwijzing Bode betaald x ...... of XPx 
. . . . . . . Blijkt cle gestorte som ontoereikend, 
clan wordt het ontbrekencle van den geadreRseer
cle gelceven ; van eventuecle overschotten ge • 
schiedt geene terug:betaling. 

De afzencler,. die het bed mg van cle werkelijk 
uit- te geven kosten cener boclebezorging _niet 
kent, kan den geadresseerde vn,n de betaling 
vrijstellen, door eeiie tooreikende borgstelling 
t,e stort,cn. De. verschu!uig:cle kusten worden 
a!sdan, tot naclore verrekening, door het kan
toor van bcstcmming opgegeven an,n dat van 
afzencling:, naar keuze van den afzender, pnr 
telcgraaf of per gefrankeerclen briei. De af
zender bctaalt voor cle. opgaaf van de bodc
kosten den prijs van ecn gewoqn telegram VI.Lu 

vijf woorclen over denzPlfden afotanct, inclien 
bij opgaaf per t.elegra,lf verl~ngt, in welk 
gev,il bij boven hct adres de aanwijzing· Borle 
bet@ld telegranf of X PT moet schrijven, t-er
wijl hi.i ecne som van t,avilf en een halven 
cent betaalt, indien hij opgan,f ·per gefrankeer
den brief verlangt,, in welk geval hij boven 
hot adres de aanwijzing Bode betaa/rl post of 
XPP stelt. 

Indien het land van bestemming voorof de 
kosten voor bodebezorging: heeft opgegevon, 
is cle afzencler verplicht die kosten voon1it te 
bet.alcn. Hij stelt clan v66r hot aclrP.s cle aan
wijzing Bode beta.aid of XP. 

De in clit artikPI genoemde aanwijzingen, 
betreffende bczoriiing per bode buiten den 
bestellingskri:ng, zijn op radiotelegrammen van 
toepassing' voor zoover cleze. afkomstig zijn 
van Rijlrnscheepsstations cm gericht aan Necler
lanclsc.:he kaii.toren t" land, met. clien verstando 
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echte.r, dat cle aanwijzingen XPT en XPP voor 

:d~ze radiot~legra~m~_n niet, z1in toegela.ten. - _ 
_ Andere radiotelegrammen kunnen aileen clan_ 

per bocle buiten clen _ bestellingskring bezorgcl 
worden, inclien: -de vers~imldigtle boclek~sten 
v.:i,n den- geaclTI:sseerde zijn· in te vorderen en 
h!lt land van· bestemming radiote_legrammen 
met bodebezorging toelaat. Zijn even.we! _de 
ra~iotelegrammen bestemcl voor het land, waar 
het betr9kken kuststatioh JS·_ gevestigd, clan -
knnnen cle verschuldigcle kosten ook door den 
afzender worclcn betaald. 

-- 35. Radiotelegrammen . kunnen door -- een 
· kuststatio~ naar een schip of van een ·schip naar 

een antler schip worden overgebracht, ten einde 
per post te word_im · vei_:der gezoncl('\n van een 
h,iven uh, welke het schip, d_at het telegram 
ontvangt, aandoet. 

Voor deze _radiotclegrammen is overnemmg 
d_oor een radi9telegraafstation niet toegelaten: 

. Het adres van deze radiotelegrammeU: moet 
b~v~tten: : · · · · -

, .. 
. a. de in . de woordentelling te begrijpen 

~amvijzmg Post, gevolgd door den naam ~an 
de haven, waar het radiotelegram moet worden. 
ter post bezorgd ; 

b. cleii. naam en -het volledig adres van d_en' 
geadresseerde ; 

.c. den naam v~n het scheepsstation, ·dat 
b.et radiotelegra.m ter post moet- bezorgen ; 

·a. in voorkomende gevallen ·den naam van 
het kuststation. 

Het tarief o·mvat, ·bebalve de radiotaksen 
en de kqsten · voo~ de verzending langs de lijnen 
van het telegraafnet, een bedrag ~an twaalf 
e;. een ·halven ce,;i voor cle postverzending, -

Weigering van telegrammen. 

36. -Indien eerst na cle- aanneming, doch_ 
nog v66r de overseining van een telegram, of. 
ook _na het overseinen daarvan,_ blijkt, clat 
de inhoud strijding is met clo veiligheicl van den 
Staat, de openbare .orcle of de goede · zeden 
(art. 14 van cle Telegraaf- en-Telefoon\vet 1904,, 
Staat.sblad n°. 7) wo_rdt bet, met opgaaf van 

redenen, per telegraaf, -ter kennis vari den Di
recteur-Gencraal. der Posterijen en Telegrafie 
gebracht. · 

Ten aanzien van reeds overgcseincle telegr~m
men beboort bet betrokken kantoor zicb vooraf 
te overtuigen, dat de besteliing claarvan nog 
kan 'worden gestuit .. Het kantoor van bestem- · 
ming geeft aan eene aanvraag tot stuiting der 

. bestellmg, onder zoodanige om·stancligheden~. 
gevolg. 

In bet internationaal verkeer wordt cle niet-

u_itrei_king van eeD telegram· onverwijld aan het
kantoor van afzencling medegedeeld. 

·Gelijke kennisgeving geschied1, indien cle niet 
uitreiking he~ gevolg is van scborsing van het 
telegrafisch verkeer, tenzij _zo~danige mededee
ling, met het oog op d·e veiligheid van_ den Staat. 
µiet wen,chelijk worat gearht; 

Overkomst _van de telegramrnen. 

37. Den afzender van een telegram wordt _ 
geene toezegging gedaan omtrent den tijd, 
waarop het zijne bestemming zai' bereiken. 

Inclien zich e~hte; _ bij cle aan bieding ~f na 
de aanneming van een telegram aanmer
kelijk vertra:ging laa_t voorzie.h, ~oet de afzen
der, voor zooveel ·mogolijk, daarvan verwii-tigi 
en hem, inclien h~i zulks verlangt, het telegram 
met de daarvoor betaalde kost0n teruggegeve,n_ 
worden. 

M ededeelingen· a-rnbtshalve . 

· 38. D~ naam van het kantoor of van het 
radiotclegraafstation van. afzencling, 

0

bet volg- · 
numi:ner van het · telegram, de dagteekening 
en de tijcl ·van aan bieding worden den geadres
seerde ambtshalve medegecleeld. . _ 

Aan den naam van bet radiotelegraafstation 
van afzending wordt in voorkoniende gevallen 
toegevoegd in cle eerste plaats d~,naam van het 
laatste , tation . van overneming en vervolgens 
die van het betrokken k11ststation. 

Alie radiotelegrammeil moeten de aanw~jzing 
Radio dragen, welke ambtshalve _wordt mede-· 
geseind,. 

VerzendingsweiJ. 

39. lndien de afzender omt.rent den ver
zendingsweg vo_or telegranimen l aar het bui
tenland, waarvoor verschillende wegen open_
staan, geene aanwijzing heeft gedaan, .wordt 
de minst kostb>ire van de beschikba:re wegen 
gek:ozen, of, bij -gelijl!:en prijs, gehantleld over
eenkomstig de tlaaromtrent door· den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie te 
stellen regelen. 

Verlangt de afzender een _ bepaalden weg·te 
zien gekozen, zoo stelt hij eene daartoe strekkende · -
aariwijzing a.an: den- vo~.t .van het telegram; 
welke aanwijzing kosteloos wodt overgebr~cht. 

Verzen_ding van telegrammen bij .storing. 

40. Bij storing van de gemee'nschap tuosehen 
t\vee Nederland~che kant-oren. wordt, zqo moge
lijk, de verzending van de telegrammen .langs 
de lijnen van een. aangrenzend land ·beproefd, 
zonder dat nit dezen hoofde den afzencler 



675 29 N O V E 1\1 l3 E R. 1916 

eenige kosten, boven het gewone hinnenlandscb 
~a-rief, in rekening worden gebracht. 

Bij stor\ng. van den goeclkoopsten weg _ in 
het buitcnlandsch verkeer worclt den a±zencler 
cle prijs van don minRt. kostbare"n der overblijven
de wegen in rekening gebracht,, tenzij door 
hem van_ de bevoegdheid, bedoeld in de tweede 
zinsnede van art. 39, is gebrnik gernaakt, 
om zelf den weg voor de verzending ·van zijn 
telegram aan te wijzen, iP wel)r geval hij het. 
daarvoor gPldende tarief moe-t hctaien. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de 
gemeenschap is a.fgPs!oten, verzendt h()t t,el0-
gram per geadvisecrden dirmstbrief aan het 
naaste telegraa.tlrnntoor, dat tot verdersl)ining 
1n staat i's, bPl10udens het bepaalde bij art,ikel 43. 

van oorlog of van he leg is verklaarct en d an 
van en naar dit gehied, volgen cle regeerings
tclegrammen, verzonden door of namens den 
Opperbevelhebber v~n Land- en Zeemacht 
op de regeeringstelegrammen onder " bedoeld ; 
de in artikel 10 oncler q berloelde m.ilitaire te
legrammen met spoecl hehben alsdan voorrang 
boven alle ~egeeringstelegrammen. 

In de hierbecloelde omstancligheden moet 
voor milit.aim_ telegrammen met spoed, wanneer 
zu lks door den afzender bepaald · noodzakelijk 
wordt geacht, desverlangd de overseining van 
telegrammen van partikuliArcn wor:len omler
broken. 

Betaalde diensltelegrammen. 

Voigorde der ~verbrengi11g. 
42. De a.fzender en de gead~esseercle van elk 

telegram of de gcm3ichtigde van een hunner 
41. I. De overseining van telegrammen ge- lrnnnen binnen · den voor de bewaring cler te

schiedt in gewone tijden in de volgcncle orcle : legrammen gestelclen termijn (art. 53), daac
a. de noodseinen, alsmede de telegrammen, omtrcnt per tolegraaf aanwijzingen geven of 

welke in verband claarmede worclen gew.isseld; .inlicht-ingen vragen. Zij betalen clan nevens 
b. regeeringst,elegrammen van de Koningin de gewonc kost.cn van het telegram; die van het 

en van de leden van het Koninklijk Huis; antwoortl, indien dit verlangd worclt. 
c. reget'ringstelegrammen van de Ministers, Zij kunnen ook een telegram, clat zij verzon-

hoofden van Departementen_ van algemer.n dC'n of ontvangen hebben, gelwel of gerleeltc-
hestuur; lijk doen herhaleo. 
· d. regeeruigstelegr,tmnien van den Vice-Presi- Geklt het eene herlmling, door den geadres-

clent van den Raad van- State ; seercle gevraagd, dan moet clcze voor elk te 
e. regeeringAtelegrammen van de Commis- berhalen wo()rd het vastgesteldc ta.;ief hetalen 

sa.rissen clor Koningin in de -provincien; met. in· het binnenlan,fach verkeer, een mini-
/. regccringstelegrammen van den direc- mum van dertig cent en, in het Europeescb 

teur van het Kabinet der Koningin ; verkeer, van vijft,ig cont ·per telegram. 
g. regeeringstelPgrammen van de bevelheb- - Het aldus verkregen hedrag omvat tevens 

bers in de militaire afdeelingen en van de corn- de kosten van het antwoord. 
manclanten van de rlirectien der marine ; Deze telegrammen en in het alg{lmeen elke 

h. regeeringstelegrammen van den raad van medecleeling omtrent- een geheel of gedeeltelijk 
toezicht op de sr,oorwegdiensten; overgeseind telegram, -welke aan een telegraaf-

i. regeeringstelegrammen van <le Nederlanv- kantoorwordtgericht, wonlen tusschen de betrok-
scli.e en vreemde gezanten en consuls ; ken kantoren in den vorm van betaalde dien,t-

:i- de overige regeeringstelegrammen ; telegrammen gew:isseld. De w:isseling van be-
k. diensttelegrammen van dringernlen aarcl taalde diensttelegrammen. wa/J,rbij e\)ne- her'. 

en betaalde diensttelegrammen; haling· of eene inliehting wordt verzocbt, is 
l. dringende bjjzonderc tclcgrammen; langs racliotelegra.fischen weg · niet toegelaten, 

m. niet rlringencle hijzondere telegrammcn, en bchalve in het onderling verkeer tusschen 
- n. diens'.Lelegrammcn, welke geen bijzonde- Nederlandsche kantoren te land en Rijksscheeps-
ren s poecl vereischen. 8 tations. 

Overigcns wordt de volgorde voor telegram- De kosten van betaalde diensttelegrammen 
men van gelijken rang, zooveel mogelijk en be- warden terugbetaald, indien blijkt dat cl<> afzen
houdens naclcr door den Directeur-GenP~aal ding noodig was ten gevolge van verminking 
der Fosterijen en Telcgrafie vast te ~t.ellen nit- van het oorspronkelijk telegram, of in het alge
zoncleringen, bepaald door den tijd, waarop zij meen ten gevolge van eene dienstfeil, met dien 
door de afzenders zijn aangeboden. verstande, dat bij die tot herhaling geene terug-

II. In gev[l,l van oorlog, oorlogsgevaar of i betaling geschiedt van de kosten voor die 
andere J-uitengewone omstandigheden en in I woorclen, welke uitsluitend hetrekking hebben 
geval cenig gronclgehied van het Rijk in staat I op de jnist overgebrachte woorclen. 
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Nochtans kunneri de kosten van betaalde 
diensttelegrammen tot herhaling ten volle worden 
terughetaald, indien blijkt, dat door _de vermin
king van enkele woorden in het oorspronkelijk 
telegram, hetzij clit gestelcl is in· verstaanbare 
taal dan. wel in geheim schrift, de zin van het 
geheele bericht onverstaanbaar is geworden. · 
··. Geene terngbetaling wo.rclt toegestaan, 'als 
de in dit artik:P-1 bedoel<le tfllegrammen ·recht
strceks tusschen den afzender eii: den· geaclr.es
seerde zijn gewisselcl. 

vVorc1 t geheelP. 0£ gedeeltelijke herhaling 
gevraagcl van: telegrammen, welke door den 
afzender Jangs telegrafischen of telefonischen 
weg zijn aangeboclen, en blijkt bij navraag 
bij den afzender, dat een· 0 of. m_iier woorden · 
anders behooren te · luiden .dan zooals zij in 
het telegram voorkomen, ,clan wo~den cle gehe
ven kosten van clie woorclen niet teruggegeven, 
- De in dit artikel becloelde inlichtingen en' 
mecledeelingen kuvnen eveneens per post, 

_ door tusschenkomst van de telegraafkantoren, 
warden gevraagcl en gegeven. De overbren
ging geschiedt clan op den voet van aangetee-· 
kenden brief, -op kosten van den verzoeker, 
die tevens de kogten van het antwoord, indien 
hij clit verlangt, . heeft te volcloen. 

Deze kosten kunnen eveneens warden t,e
rug bcta,i,lrl, indien blijkt, dat de afzending 
noochg was ten gevolge van eene clienstfoil. 

Intreklcing van telegrammen. 

43. Een telegram. waarvan het overseinen 
nag niet begonnen is, wordt aan den afzendor oJ 
zijn gemachtigde op zijn verzoek teruggegoven. 

' De seinkosten warden dan terugbetaalcl onder 
inhouding van tien cent, tenzij het telegram 
wordt teruggenomen wegen~ storing, nn de 
aanbfeding ontst-aan, in welk geval do yoJle 
kosten warden terugbet-aald. 

Onder gelijke inhouding geschiedt tl'rng
betaling en teruggaaf van het telegram, wanneer 
dit niet v66~ een door den afzender sahriftelijk 
opgegeven tijclstip kan warden verzonden. 

~i\.a:n den afzender van een reedR overge
seincl telegram of aan cliens gemaohtigde worclt 
mede de gelegenbeid gegeven, om de intrekking 

. daarvan te beprc~even do~r een · betaa.Jd dienst, 
wlegram aan het kantoor van bestemming 
te richten. Het antwoorcl op clit betaald 
dien~t.telegram wordt per post gegeven_en wel 
in het binnenlandsch verkeer ambfahalve · en 
in het buitenlandsch verkeer tegen betaling 
van het gewone brlefp.ort, verschulcligd voor· 
een brief van enkelvoudig gPwicht, tenzij ce:ii 
antwoord per telegraaf is ".,Ooruitbetaald. 

/ 

Heeft. de bestelling reeds pl_aats gehac[, clan 
worclt van de intrekking van het telegram aan. 
den geadresseerde berioht gezonclen, tenzij ~le 
afzender in !wt vorenbedoeld betaald dienst- · 
telegram het tegcndeel heeft verzooht. 

Indien een . telegram naar het buitenland 
op eon tussoheniiggend kantoor wordt aan
gehouclen, warden de kosten voor'clen niet door
loopen afstancl, zoowel van het oorspronkelijk 
telegram als van het betaalcle diensttelegram 
en eventuPel van het vooruitbetaalcle telegra
fisch antwoord claarop, a.an den afzender terug-
betaald. 

· Behandeling van de telegr~mmen · ten kantore van 
bestei!iming. 

44. Terstond na, de ontvangst worden de tele 
grammen in volgorde van hun rang en den 
tijn imnner ontvangst ter aflevering gereed 
gemaakt. Moet afgifte tegen onclerteekening
van het in artikel 46 bedoelcle ontvanghewijs 
geschieden, clan wordt het tijdstip der afle

· vering a.an hem, clie met de bezorging van het 
telegram wordt bclast, op cl1t ontvangbewijs 
· aangeteekend. 

Iecler afzender van een binnenlandsch tele
gram kan vorderen, dat het ter -plaatRe van be
stemming, zonde.r onislag, open of wel eigen
handig, of per telefoon, aan den geadresseerde 
worde afgelevercl, mits hij van dat verlangen 
doe blijken, door .plaatsing boven hct aclres 
van de aanwijzing Open, Eigenhandiy of MP 
of wel Telefoon. Hetzelfcle kan gesehiec'ten 
met buitenlandsehe teleg~ammen, voor zooveei· 
het land van bestemming zich tot open afleve 
ring, a,flevering in efo;en hanclen op per tele
foon ·heeft bereid .verklaard. 

Be8tellingskring. 

45. Door elk telegra~fkantoor in Neder
land warden de telegrammen binnen den door 
den Directeur-Generaal der ·Posterijen en 'I.'ele
grafio vast te stellen kring ko~teloos besteld. 

Intusschen kan aan telegraa:fkantoren in 
spoorwegstations buiten dien kring door den 

· Minister van ,vaterstaat het heffen van be-, 
stelgeld warden toegestaan. Dit bestelgeld ·· 
bedraagt, bij vooruitbetaling door den afzender, 
25 cent. Deze scbrijft clan boven het adres yan 
het· telegram de aanwijzing : Bestelyeld betaald of 
D.A Indien Tiet komt ten laste van den ge-

. aclresseerde, clan word t het dezen tot het 
werkelijk uitgescl).oten bedrag,_ naar gelang van 
den afstancl, in rekening gebracht. 

Bestelling. 

46. Bij de afgifte van een telegram kan 

________ )__ __ _ 
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gevorderJ warden, dat doo1· of namens den 
geadressee~de een ontvangbewijs wordt onder
teekend, waarop_ <fan tevens het uur van de 
ontvangst is in te vnllcn. Die ondertceke
ning moot. iloor den geadresseerde in persoon 
geschieden. indien het telegram de aanwijzing 
Eigenhandig of ,ilf P draagt. 

Indien de waning van den _gcadresseerd!') ge
sloten is of niemand bereid bevonden wordt, 
het telegram aldaai: in ontvangst te nenien, 
wordt het telegram in rle brievenbus geworpen, 
indien. er omt.rent de juist~ bestel!ing geen 
twijfel kan bestaan en zich gcen bijzondere 
omstan,digheden claartegen verzcttcn, die het 
ten kantore · verkieselijker doen voorkomen, 
om eene kennisgeving in de plaats van het 
tclegra-m t,e doen achterlaten. 

Telegram.men met de aanwijzin!!'. Telegraa.f 
restant of T R warden niet afgegeven, clan 
nadat zij, die zich aanmelden, vo01· zooveel. 
zij niet ten kantore bekend zijn, hunne iden
titeit op volcloende wijze hebhen hewezen. 

Telcgrammen, besteJUd voor kantorcn met 
naehtdienst, welk0 na 11 uur des avonds war
den ontvangen, voorzien van de aanwijzing 
Nacht, of die, hoewel zonclAr deze aanwijzing, 
naar het oorcleel van het kantoor van hestem
ming,' claa-rtoe aanleiding geven, warden dade
lijk hesteld. De best,elling van de overige 
telegrammen, met inbegrip van die met de 
aanwijzing Dag, ges~hiectt den volgenclen 
morgen, des zomers ten 6.30 en des winters 
ten. 7.30 uur. 

Afw,jking win de gewone wiize van /,ewrging. 

47. Op elk telegraafkantoor is een regis
ter voorhanden, waarin de belanghebhenclen 
vcrzoeken om afwijking van de gewone bestel
ling van hunne telegrammen, bijv. door be
zorging op hepaalclc uren ter _beurze, op een 
kantoor of elders, knnnen iuschrijven. 

·Onbestelba.re telegrnmmen. 

48. Indien een telegram onbestelbaar is, 
wordt aan het kant,oor van afzending, zoo 
spoedig mogelijk, ambt,shalve van de reden 
der onbeEtelhaarheid kennis gegeven, met 
opgaaf, eventueel, van de kosteh welke als
nog op den afzender moeten warden verhaald 
(art. 23). 

In de kennisgeving van onbestelbaarheid 
geschiedt medecleeling van de in art. 30, laat
ste zinsnede, bedoelrle naiending per post. 

Van elke kennisgeving van onbestelbaarheid 
wordt, als blijk:t, clat het adres nauwkenl'ig 
is overgebracht, a.an den afzenrler hericht ge
geven. 

Indien het telegram, na vcrzending van cle 
kennisgevi.ng van onbes_telbaarheid, alsnog af
gelevcrd worclt, moet dit mede ambtshalve 
terstond ter kennis van den afzencler warden 
gebracht, tenzij deze, door middel van eene 
kennisgeving van .ontvang, met cle lo,tere af
levering in kennis is gesteld. 

Onbestelbare telegrammen worden bij het 
kantoor van bestemming bewaard gedurende 
twee en veertig dagen, te rekenen van den 
<lag volgende op dien van den ontvang. 

49. Inclien een radiotelegram voor een schip 
op zee door het kuststation met is overgehracht 
binnen den door den afzencler in het aclres · 
aangegeven ~ermijn (art. 16), of, bij gebreke 
van eene aanwij,-,ing daarorutrent, in den 
morgen van den Ssten dag na de aanbieding, 
clan geeft dit kuststation daarvan ambts; 
halve kennis aan het kantoor van afzencling, 
dat den afzender inlicht. 

Deze kan, door miclclel van een betaald 
cliensttelegram, overcenkom·stig het bepaalde 
in art. 42 aan het knststation een en andermaal 
doen verzoeken, de overseining tclkens geclu
rende een nieuw tijdvak van 9 dagen te beproe
ven. 

"Torclt zoodanig verzoek · niet ontvangen, dan 
wordt het racliotelegram als onbestelbaar 
ter zijde gelegd aan het einde van den ne
genden <lag na. de aanbiecling, den dag van 
aanbieding niet inbegrepen. 

lmlien cchter het kuststation zekerheicl 
heeft, clat" het schip zijrie werkingssfeer heeft · 
verlaten, v66rdat het radiotelegram daarheen 
kon warden overgebracht,, clan doet dit daar
van onmiclclellijk medecleeling aan het kantoor 
van afzending, dat onverwijld den a.fzender 
omtrent cle onbestelbaarheid van het hericbt 
inlichp. De afzencler kan echter door miclclel 
van een betaalcl cliensttelegram aan het · kust
station verzoeken het racliotelegram over te 
brengen bij de eerste gelegenheid, clat het schip 
onder bereik van het· knststation komt. 

Terugbelalingen. 

50. Nevens de. terugbetalingen, genoemd 
in de artt. 22, 27, 20, 37, 42 en 43 van dit 
reglement, warden t~rugbetaalcl aan hen, die 
ze gestort hebben : 

I. Op verzoek. 
a. de vulle kosten van elk telegram, clat 

ten gevolge van dienstfeilen niet ter bestcm
ming is gekomen ; 

b. de volle kosten van elk telegram, dat 
later is aangekoinen clan hij verzending per 
post mogelijk ZOU zijn geweest, of clat eene 
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vertraging heeft ondergaan, van 12 uren in 
bet binnenlandscl· verkeer, alsook in het 
verkcer met de landen binnen Europa, waar
mede rechtstreeksche telegrafische gemeen
schap bestaat, van 24 uren in het verkeer m(1t 
de overige landen binnen Europa, alsmede 
iP het verkeer met Algiers, Tunis, Kaukasisch 
Rusland en Aziatisch Turkije en van driemaal 
24 uren in ·alle overige gevallen. De termUnen 
van '24 uren en van driemaal 24 uren worden 
voor · regeerings- en drin•gende tekgrammen, 
alsmede voor betaalde diensttelegrammen tot 
de helft tim1ggebracht. 

De s!uitingsduur van de kantoren, cle tijd 
benoodigcl voor de bez,orging van een telegram 
per bode, de tijcl, gebezigd voo,· cle overbren
ging over zee van knstsein- en radiotelegrammen, 
alsmede die, geclurende .welken de kustsein
telegrammen op een kustseinpost hebbcn 
berust, 'worden nie't a.Js vert,raging in rekening 
gebracht. Evenmin komt al.E zoodanig in 
aanmerking de tijcl, gedurencle wellrnn radio
telegrammen bestemcl voor schepen op een 
kuststat-ion en die afkom?.tig van schepen op ecn 
scbeepsstation hebben berust ; 

c. de volle kosten van elk _telegram in gc
hcim schrift met collationneering hetaald, 
of van elk telegram in verstaanhare taal ge
stelcl,' dat, ten gevolge van onjuiste pyerbren
gin~, zjjn cloel hep.ft gemist, t,enzij de belang
hebbende per betaald clicnsttelegrarn. verbe
tering heeft· verkregen ; 

d. de volle ko8ter> van elk telegram, da,t 
volgens artikel 3(1 na de aanneming in de he
stelling is gestuit ; 

e.. de volle kosten vau elk telegram .. met 
antwoord betaaicl, clat ten gevolge van eene 
clienstfeil, welke de. ternghe'taling van de 
gestorte antwoorclkosten wettigt, blijkhaar 
zijn doel niet heeft bereikt, evenals de volle 
kosten van elk vooruitbetaalcl antwoord, dat 
ten gevolge van eene clienstfeil, welke de terug
betaling van de overhrengingskosten van het 
oorspronkelijk telegmm wettigt, blijkbaar zijn 
cloel niet heeft bereikt ; 

f. de kosten van elke niet ui tgevoerde bij'
zondere behandeling van een telegram, zooals D; 
RP, TC, enz., alsrnede die voor de overbrenging 
van de betrekkelijke bijzoncle!'e aanwijzing; 

g. de kosten van een of rneer onovergeseincle 
woorden, zoodra clie 0.50 gl. of meer bedmgen, 
tenzij de - belanghebbende per betaald dienst
telegrarn verbetering heeft verkregen ; 

h. de kosten wm den niet per telegraaf dqor
loopen afstand van elk telegra_rn, dat, wegens 
storing van buitenlandsche verbinclingen, per 

post of op andere wijze is verzonden, na aftrek 
van de eventueele kosten voor de wijze van 
verzending, · anders clan per telegraaf. 

In de gevallen, bedoeld oncler a, b, c, y en h 
van dit artikel, alsmede bij intrekking op grand 
van storing, heeft de terugbetaling alleen 
betrekking op de ingetrokken, vertraagde, ver
minkte of niet ter besternming aangekomen 
t'elegrarnrnen, c.q. met inbegrip van·deneven
ko~ten, doch niet op de telegrammen, waarvan 
de verzending nooclig was of die doelloos zijn 
gewoi:den door de nie~-bezorging, vertraging 
of verminking. 

Bij gedeeltelijke terugbetnling der kosten 
van een telegram met a,fschr{Hen, worclt voor 
elk afschrift, als hoedanig het telegram zelf 
worclt medegeteld, een evenredig dee! terug-
betaald. _, 

Inclien de bestelling van een telegram, waar
van de kosten voor bezorging per bode door 
den afzendei· zijn betaa\d, op verzoek van de·n 
geadrcsseerde aan een adres binnen den kos
teloozen bestcllingskring (zie art. 45) geschiedt, 
worden de boclekosten niet clan op a.an vraag 
van den afzender terugbetaalcl. 

In geen geval wordt terugbetaling toege
staan van een langs telegrafischen of telefo
nischen weg aangeboden of afgelevertl: tele
gram, tenzij het overtuigenrl 'bewezen is, dat 
het niet ter bestemming kwam of zijn doel 
heeft gemist door de schuld van den telegraaf-
dienst. · 

II. Amlitshalve. 
a. alle kosten voor racliotelegrammen, aan

geboden op Rijksscheepsstations, indien, voor 
de ontscherihg van de afzenders, de ovcrsei
ning door bet scheepsstation niet is volbracht ; 

b. de kust- en scheepstaks, geheven voor 
radiotelegrammen, gericht aan scheepssta,
tions, welke door' het kuststation niet naar 
het schip van bestemrning kunnen warden 
overgebracht. 

Aanvrayen om onderzoelc en temgbe/rtliny. 

51. De aanvragen om onderzoek betref
fende onregelrnatige behandeling van telegmrn
men en om terugbetaling van kosten moeten, 
antler overlegging van bewijsstukken, niterlijk 
vijf maa,nden na den dag der aanbicding van 
het telegram warden ingecliend. 

Tot het cloen dier aanvragen zijn formulier
blaclen bij de Rijkstelegraaf- of hulptelegraaf
kantoren beschikbaar. 

De stukken betreffende aanvragen orn te
rugbetaling zijn vrij van zegel. 

Het recht op terugbetaling vervalt na zes 
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maanaen, te rekenen van de dagteekening van 
het schrijven, waarbij aan den afzender bericht 
wordt, dat de terugbetaling is .toegestaan. 

Afschri/t van telegrammen. 

52. Aan den afzender of den geadresseer
<le van een telegram of aan hunne gevolniach
tigden kunnen, Linnen den in artikel 53 gestel-

. den termijn, deugdelijk verklaarde afschriften 
daarvan worden nitgereikt, mits de noodige 
inlichtingen worden gegeven om het telegram 
te vinden, en, wat de ontvangen telegrammen 
betreft, voor zoover daarvan een afschrift be
waard blijft. 

De prijs van een afschrift is vij /tien cent 
voor ieder honderdtal woorden, met dien 
verstande, dat minder dan honderd woorden 
voor honderd worden berekend. 

be a]dus· af te geven afschrii_ten zijn vrij 
'van zegel. _ 

Bewaring van telegra·mmen. 

53. De minuten en, voor zoover zij gehouden 
worden, ook de afschriften van de telegrammen, 
worden ten minste tien maanden, te rekenen 
van den· eersten dag der maand, welke op die 
van de aanbieding volgt, bewaard, met de 
noodige voo,,.orgen tot verzekering van het 
·geheim. Na ver!oop· van <lien tijd worden 
zij vernietigd. 

Voor ractiotelegrammen is de in dit artikel 
omschreven termijn 011 vijftien maanclen 
gesteld. 

V erdeeling van de seinkosten der telegrammen 
tusschen het R,jk en bijzondere ondernemingen. 

54. In het verkeer met kantoren van 
bijzonderc ondernemingen worden de sein
kosten der telegrammen aldus verdecld : 

a. va_n een binnerilandsch telegram, tlat de 
lijnen van een of meer bijzondere ondernemin: 
gen en die van het Rijk doorloopt, : de bijzondere 
onderneming of elk der ondememingen en het 
Rijk een gelijk deel ; 

b. van een verzonden of ontvangen buiten
lanclsch telegram ontvangt de bijzondere on
clernenung een bedrag, gelijkstaande aan haar 
aandeel in een binnenlandsch telegram vaIL 
gelijk woordental, met dien verstande ecbter, 
dat het gemeld aandeel van een dringend 
telegram hct dl"ievoud van dat van een gewoon 
telegram bedraagt. 

Het bepaalde in dit artikel is niet van toe
passing -op de seinkosten_, verRchuldigd v6or 
de overbrenging tusschen radiotelegraafkan
toren. 

Als vergoeding van of aan bet Rijk wegens 
seinkosten van telegrammen in het verkeer 
met eene bijzondere onderneming kan ook 
worden vastgesteld een tusschen het Rijk en 
de onderneining overeen te komen jaarlijksch 
bedrag. · 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 No
vember 1916 (Staatsblad no. 518) . 

Mij bekend_: 

D.e 11'Iinister van Waterstaat, C. LELY. 

29. November · 1916.- BESLUJT, tot vernieti
ging van de krachtens artikel 4, onder 
2°., der Hind~rwet door den Raad der 
gemeente Aduard in zijne vergadering van 
13 Maart 1916 vastgestelcle verordening. 
s. 519. 

WIJ WILHELMINA, -_ENZ. 
Op· de voo!'dracht van Onzcn Minister van 

Landbouw, Nijverbeid en Handel van 29 Sep
tember 1916, n•. 667 H, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat door den Ruad der ge
meente Adwrrd. in zijne vergadering vun 13 
Muart 1916 krachtens artikel 4, onder 20., der 
Hinderwet eene verordening is vastgesteld, 
waarbij bepaald wordt, dut paardenslachterijen, 
7.0omede vilderijen, penserijen, drogerijen, 
rookerijen of zouterijen: van paarden of paarden
vleescb in cle gemeente Aduard, in bet belang 
der openbare gezondheid, niet elders mogen 
worden opgericht, dun op de perceelen kadas
traal bekend als gemcente Ad,wrd, sectie B 
nos. \J04, 905 en 908; 

dat de bandelsvennootschnp oncler de firma 
,J ac. N ijveen en Zoon tc Groningen zich tot 
Ons bceft gewend met een ad res, wuarbij zij 
verzoekt de bovenbedocldc verordening te 
_vernietigen, dnarbij aanvoerende, dat de in de 
verordening benoemde kadastrale perccelen 
in eigendom bebooren aan Mevrnuw de wedu we 
en erven van wijlen den heer J. J. ten Cate 
-Vissering te Glimmen (gemeente Haren) en 
deze eigenaren volstrekt ongenegen zijn d!l"n 
eigendom dier perceelen over te dragen of 
het gebruik daarvan te verh~ren of op hunne 
cigendommen het oprichten van eene inrich
ting, als in de verordening Ledoeld, toe te staan, 
zoodat de Raad der gemeente Adua.-cl door 
het vaststellen der verordening aan adres
sa~te de oprichting vau zoodanige inrichting 
iu die ·gerneente onrnogelijk beeft gemaakt_; 

Overwegende, dat het gemeentebestuur v,in 
Aduard ·bij ter imke op Onzen last ingewonnen 
informatien de bovenbedoelde beweringen v:m 
adresso.nte niet lieeft bestreden, doch daar, 
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omtrent a\lcen !weft opgemerkt, dat bij bet 
. vaststellen cfer verordcning niet de bedoeling 
hecft v:oorgezeten aan adressante het oprichten 
van eene slaehterij_in de gemeente Aduard on
mogelijk te maken en dat de RJ1ad niet vooraf 
heeft ge'informeerd, of de in de verordening 
genoemde perceelen verk.rijgbaar ware!), . daar 
zulks niet door de wet wordt vereischt; 

dat voorts uit een door het gemeentebestuur 
van Aduard overgelegde schetskaart b!ijkt, 
dat de kadastrale peree~len gemeente,Adiiard, 
sectie B, nos, 90'1, 905 en 908, eene geringe 
oppervlakte hebben en . te zamen nitmaken 
een zeev klein 'gedeelte van het buiten d~ be
bouwde kom gelegen gebied dier gemeente; 

dat het gemeentebestuur van Aduard als 
reden voor de aanwijzing dezer perceelen 
heeft opgegeven, dat. zij het best zijn gelegen 
en wel in de nabijh,eid van een groot vaarwater 
en zoo dicht mogelijk aan den rijksstraatweg 
G-roningen-£eeH1oarden, doch daarmede · niet 
aannemelijk heeft gemaakt, dat het gewenscht 
was, een terrein van zoo geringe oppervlakte 
voor de oprichting der in de. verordening be
doelde inrichtingen aan te wijzen; 

Overwegende, dat weliswaar artikel 4, ond~r 
2°., der Biuderwet den gemeenteraad vrijlaat 
in de aanwijzing van de plaate of het gedeelte 
dcr gemeerite .voor het oprichten, hebben of 
gebruiken van eene 0:der in artikeJ-2.dier wet 
genoemde inrichtingen, mits deze geschiedt 
in het belang der openbare orde, veiligheid 
of gezondheid, doch dat het algemeen belang 
niet gedoogt, -dai door' die aan"'.i.izing het 
opricht~n van zoodanige inrichting meer wordt 
bclemmerd da11 om een der evengenoemde 
belangen gemotiveerd is; 

Overwegende, dat de bovenbedoelde verorde
ning van den Raad der gemeent<i Aduard, welke 
blijkens haar considerans inzonderheid ten doe! 
beeft het oprichten van paardenslacbterijen, zoo
mede . vilderijen, penserijen, drogerijeri, rooke
rijen of zouterijen van paarden o-f · paarden
vleesch in het belang der openbare gezondheid 
in de bebouwde kom dier gemecnte te beletten, 
zonder gebleken noodzakelijkheid ook hnt 
oprichten dier inrichtingen buiten de bebouw
de kom der gemeente in hooge mate belemmert, 
en-mit_sdien in strijd is te achten met het alge
meen belang; 

G(llet op artikel 153 der Gemeentewet; _ 
Den Raad van State geboord, -advies van 

14 November 1916, n''. 34; 
Gelet . op het nader rnpport van Onzen 

voornoeniden Mini~ter van 27 November 1916, 
11°. -896 H., Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening, vastgesteld door den Raad 

der gemeente, Adua_rd in zijne vergadering. 
van 13 Maart 1916 krachtens artikel 4, onder 
2°., der Hinderwet, te vernietigen wegens 
strijd met" het algemeen belang. 

Onze Minister van· Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
beslnit; dat, in het Staatshlad zal worden ge-. 
plaatst · en waarvan af°sclirift zal wordeµ gc
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November J 916. 
WILHELMINA. 

De 1ltin. van Landbouw,- Nijverheid en Handel, 
Posrnu:1u. 

( Uitgeg. 12 Dec; 1916.) 

29 November 1916. BESLUIT, houdende wij
ziging van het verbod van uitvoer van 
zuurkool en van alle groenten, in gezou
ten of gedroogden toestand of op andere 
wijze verduurzaamd, welke in verschen 
toestand niet mogen worden uitgevoerd. 
s. 520. 

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

St~at noodig is, den _uitvoer van alle groenten 
in verduurzaamden toestand te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog; van. Financien en vai'i. Landbouw, 
Nijverheisl en Handel van 27 November 1916, 
Kabinet, Litt. B'6i'; 

Den Raad van State -gehoord (advies van 
28 November 1916, n°. 27) ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van ~9 November 1916,· 
Kabinet,. Litt. G1•2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Het Eenig artikel van Ons Besluit van 29 
Juli 1916 (Staat.sblad n°. 362), wordt gelezen 
a]s volgt: 

De uitvoer van _alle groenten in gezouten 
of gedroogden toestand . of op andere wijze 
verduurzaamd, is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. 

Wij bebouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevall~n daarvan 
ontheffing te doen verleenen. · 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
.en van La,ndbouw, Nijverheid eni Handel, 
zijn ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de .uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gep]aatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De .. Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 

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

(Uitgeg. 30 Nov. 1916,) 

1 December 1916. BEsCHIKKrNG van den Minis
ter van Buitenlandsche Zaken tot vaststel
ling van een nieu w voorschrift 0mtren t 
den vorm en den tekst der Nederlandsche -
paspoortcn, 

De Minister van Buitenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 5 van het Souverein besluit 

van den 12den December 1813 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe 

voorschriften vast te stellen omtrent den vorm 
en den tekst der N ederlandsche buitenlandsche 
paspoorten ; 

Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. ·1. De Nederlandsche huitenfandsche 

paspoorten zul\en _ worden uitgegeven in den 
vorm van een boekje in octavo-formaat, met. 
linnen omslng, bevattende twaalf-doorloopend 
genummerde bladzijdcn, waarin hot lUjkswapcn 
als w·atermerk in het midden van ieder blad· 
is geplaatst. . 
. Op de_ eerste bladdjde van het boekje wordt 

in· de Nederlandsche, Fransche, Engelsche en 
Duitsche talen vermeld het aantal gcnummerde 
bladen, welke het boekje bevat. 

Art. 2. Op de tweede bladzijde wordt afge
drukt de, N ederlandsche tekst van het buiten
landsch pnspoort, welirn ais volgt zal luiden: 

In naam van Hare :il-Iajesteit de Koningin 
der·Nederl,anden, Prinses nn Oranje-Nassau, 
enz., enz., enz., verzoekt de Minister van Buiten
landsche Zaken, alien burgcrlijken en mili
tairen ovei-heden van vreemda Staten, vrijen 
doortoc_ht to verleenen en zoo noodig hulp en 
bijstand te verschaffen aan . . .• . . . . ._ . 

(volgen do namen en voornamen van den per
soon of de personen, voor wie(n) het buiten
landsch paspoort bestemd is, met vermelding 
van plants en dntum van _geboorte, de woon
plaats van den houder van het paspoort, als
mede de godsdienstige gezindte, waartoe hij 
behoort)' . ·. . . . . . 

· Afgegevcn voor d-e reis uaar . 

(volgen de namen der landen, waarheen de 
houder van h_et paspoort zich begeeft). 

Gegeven te 's Gravenhage, den . ·_- . . 
Voor den Minister, 

D_e Secreta.ris-Genera.al, 
(volgt de onderteekening). 

Op de tweede bladzijde wordt verder, zoo. 
.noodig, het· N ederlandsch zegel geplaatst. 

Art. 3. Op de de_rde bladzijde wordt afge
drul-t eene -vertaling in de Fransche taal van 
den oorspronl~elijken N ederlandschen tekst van 
het buitenlandsch paspoort, welke vertaling 
als volgt zal luiden : 

Traduction. 

Au nom de Sa Majeste la Reine des Pays
Bas, Prii;icesse d'Orange-Nassau, ete., etc., etc., 
le J\Iinistre des Affaires Etrangeres, prie et 
requieri toutes les autorites civilis et militaires 
des Etat.s Etrangers de laisser passer libre-
ment. . . . . . . . . . . . . 

(volgen de namen en voormunen van deu µer
soon of de personen, voor. wie(n) liet buiten
landsch paspoort besternd is, met vermelding 
van pl;1ats . en cj.atum van gc_boorte, de woon
plaats van den houder van hct paspocirt, als
m·ede de godsdienstige gezina te, waartoe hij 
behoort) . . . . . . . . . . . . . . . .. 

et de (lui) (leur) preter au besoin tout aide· et 
secours .. 

Delivre P.our le voyage en . . . . . . . . 
(volgen de namen der lander;i, waarheen de 
houder van het_ paspoort zich begeeft). 

Donne i, la Haye, le . - . . . . . . . . . 
pour _le Mini8tre 

le Secrelaire:General, 
(sign~) . . . . .. • . 

Art. 4. Op de vierd!) bladzijde wordt afge
drukt eene. vertaling in de Engelsche taal van 
den <iorspronkelijk_en Nederlandschen tekst van 
het buitenlandsch paspoort, welke vertaling 
als volgt ~.al luiden: 

('l'ranslation,) 

In .the name .of Her Majesty the Queen of 
the Netherlands, Princess of Ora;nge-:Nassau, 
etc., etc., _etc., the Minister of Foreign Affairs, 
requests and requires all civil and military 
authorities of foreign States to allow . . . . 

(volgen de nnmen en voornamen van den per-·. 
soon of de person en, voor wie(n) het buiten_-
landseh paspoort b~stemd is, met vermelding 
van plaats en a"atum van• gcbooi:te, woon
plaats van den houder van het paspoort, als-
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mede de godsdienstige· gezindte, waartoe hij 
'behoort) . . . . . . · . . . . . ...... . 
to pass freely and to ·afford (him) (he1s) (them) 
every assistance. and protection of which (he) 
(she) (they) may stand in need. 

Delivered fur the travel in . . . • . . . • 
(volgen de namen der landen, waarheen de 
houder. van het paspoort zich begeeft) .. 

Given at the Hague ..... · .... · .. 

for the Minister, 
the Secreta,·y- Ge11eral, 

(signed) . . , • . . • 

Art. 5.- Op de vijfde bladzijde wordt afge
drukt eene vertaling in de Duitsche taal van 
den oorspronkelijken Nederlandschen tekst.van 
bet buitenlandsch paspoort, \v.elke .vertaling 
als volgt zal luiden: 

( Uebersetzun_q.) 

Im N amen. Ihrer Majestat der Konigin der 
·Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau, 
etc., etc., _etc., e·rsucht der Minister der Aus
wartigen Angelegenheiten allen Zivil- und Mili
tarbehorden auswiirtiger Staaten • . . . . . 

(volgen de namen .en voornamen van den· per
soon of de personen,. voor wie(n) bet buiten
landsch paspoort bestemd is, met vermelding 
van plaats en datum van geboortl•, woon
plu-ats van den bonder van bet paspoort, als: 
mede de godsdienstige gezindte, waartoe hij 
behoort) . . . . . . . . . . . . . . . .. 

frei und ungehindert reisen, (ihm) (ihr).(ihnen) 
notigenfalls auch sonst Schutz und Beistand 
anged~ihen zu !assen. 

Ausgegeben fiir aie Reise nach . . . . . . 

(volgen de narnen der landen, waarheen. de · 
bonder van bet paspoort zich b8geeft). 

Gegeben im Haag. . ........ . 

fiir den Minister, 
der General-Sekrefiir; 

Art. 6. In den linl,erboverihoek van .den 
N ederlandschen tekst van bet buitenlandsch 
paspoort zal bet .portret uit den I aatsten tijd 

_ van den bonder of de houdster van bet pas:· 
poort worden opgeplakt. 

Indien bet briitenlandsch rapport bestemd 
is voor een gebeel gezin, zal nitslnitend bet 
portret uit den laatsten tijd van bet hoofd van 
dat gezin, · die als bonder~ van bet paspoort 
wordt aangemerkt, vereischt w9r_den. 

De ambtenaar, belust met de nitgifte van bet 
. . 

bujtenlandsch µaspoort, zal zijn a·mbtssten;pel 
afdrukken deels op bet portret, deels op bet 

. papier, ,vaarop bet is geplakt. 
Het p·ortret moet voldoende gelijkend zijn. 

De afbeelding van_ bet hoofd ~al, in verticale 
richting gerneten, niet kleiner dan ·1½ centi--

. meter mogen zijn. . 
Art. 7. · Ter linkerzijde van <;len Nederland

schen tekst van het bnitenlandsch paspoort, 
door· eene margin ale lijn daarvan gescheiden, 
zullen worden afgedrnkt de aanwijzigingen: 
,',geldig voor een jaar;' en ,,handteekening van 
de(n) -boud(st)er". 
. Onder deze !aatste woorden zal de houd(st)er 

· in tegenwoordigheid van den anibtenaar, be
last met de'· nitgifte van het buitenlandsch 
paspoort, (zijne) (hare) handteekening stellen. 

Art. 8. In den linkerbovenhoek van de ver
talingen in de Fransche, · Engelscbe en Duit
sche taleri vari · den oorspronkelijken N eder- . 
landscben tekst van bet buitenlandsch paspoort · 
zullen onderscbeidenlijk de woorden: ,,photo
graphie du portenr (voir page 2)". ,,Portrait 
of the bearer (see page 2)'·'. en ,,Bild des Pas
zinhabers (siebe Seite 2)'-'· -worden afgedrukt. 

Te_r linkerzijde van deze vetta!ir.gen, door 
eene marginale lijn daarvan gescheiden, znllen 
ondersclieidenlijk de :mnwijzingen ,,valable 
pour un an"· ·e~ Signatnr!l du portent (voir 
µage 2)"; ,,valid ·for one year" en ,,Signasnre 
·of the· bearer (see page 2!'; ,,giiltig fiir ein 
,J ah_r" eu ,, U nterscbi-ift des ·Paszinhabers (siehe 
Seite 2)" worden afgedrukt. 

Art. 9. Dcor den _ambtenaar, belast met de 
nitgifte van ,bet buitenlandscb paspoort, wor
den in den Nederlandscheii tekst de vereischte 
gegevens geheel ingevnld. 

Voor zoover de behoefte daaraan blijkt te 
-bestaan, kunnen eveneens de vertali~g~n in de 

· Fran,sche, Engelscb.e en Dnitsche talen, of eene 
van deze, worden ingevuld, met di'.ln verstande 
dchter, dat het portret en de handteekening 
van de(n) .hond(st)er alsmede de onderteeke-

. ning van den Secretaris:Generaal van bet Mi-· 
nisterie van Bnitenlandsche Zaken, nitsluitend 
op. den oorspronkelijken Nederlandscben tekst 
van bet buitenlandsch · paspoort zullen vo_or

·komen. 
_Art. 10. De in blanco gebleven bladzijden 

zijn bestemd voo'r de· opneming van visa, ver
lengings-clansulen en in bet alge!l]een van alle 
zo~danige verkl::lringen, die op de geldigheid 
en den dnur van bet bniteniandsch paspoort 
betrekking bebben. 

-- __ ____J__ ~ --
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2 December 19Hi. BESLU!T, betreffende nadere 
uitbreiding van den lanclstorm. S. 521. 

WrJ WILHB~LMINA, JilNZ. 

Op de voordraoht van Onzen 1\liuister van 
Oorlog van 30 November 1916, KubinPt, letter 
z1e2. 

. Gezien de wet van 31 Juli 1915 (Staafsb/ad 
no. 345), gewijzigd bij de wet v,rn 29 ,l uli 1916 
(Staatsblad n°. 361); 

Hebben goeclgevonden en verstaan : 
10. Bebouclens het bepaalde onder 2°. bc

hooren van 30 December 1916 af ook tot den 
landstorm - voor :i:oover zij alsdan niet reeds 
daartoe b·ebooren - de personen, bedoeld in 
art. 1 der genoemde wet V[!n 31 ,] uli 1915, 
die zijn geboren in l 887 en 1886. 

2°. Oegenen der onder 1°. bedoelde personen, 
9-ie vrijwilligen tlienst bij d~ zeemacbt, bij he·t 
leger h ier te land_e, bij de gouvernements
marino in Nederltmdsr,h-Indie of bij de kolo
niule troepen hebben vervuld en op lll l)ecem
ber 1916 niet zijn gevestigd binnen bet Rijk, 
in bet Duitsche .Rijk of in bet Koninkrijk 
Belgie, komen eerst tot den landstorm te be
hooren op den dag, volgende op dien, waarop 
zij zich aldaar mochten vestigen. 

30_ .Bij de inschrijving voor den lands-torm 
van de onder 1° .. en 2°. bedoelde personen kan 
,vorden afgewek2n van de ·bepalingen van- het 
Lanrtstorm-Besluit, voot zoover <lit door On
:-:er. 1\Iin ister van Oodog wordt be(Jmild. 

Onze :Minister van Oorlog is belasl; met do 
uitvoering van <lit Besluit, dat iu het Sta<irs
blal}. ·zal wordeu gcplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den .December l!l16. 
WILRELl\UN A. 

De Minister i·an Oorlo_q, .BosBOOM. -
(Uitgeg. 4 Dec. 1916.) 

2 December Hl16. BES,LUIT, tot vaststelling 
van algemeene regelen voor het verleenen 
van subsidien ten behoeve van werklpozen 
lrnsscn. S. 522. 

'WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht v.an Onzeu Minister ,·an 
Waterstaat van JO November 1916 n°. 16336, 
Afdeeling Werkloosheidsverr,ekerin_g en Ar-
beidsbcm iddciing ;' . 

Overwegende, dat het wenschclijk is eenige 
algemeene regelen vast te stellen ten -nnnzien 
van bet v,erleencu van subsiclien ten bchoeve 
van wcrkloozenklnssen ; 

Den ~aacl van t:itatc gchoord (,\dvies var-i 
21 November 1916, n°. 31); 

Gelct op bet nader rnpport ,·:in Om1en voor
noemclen ·J\'Iinister. van 29 No\'P.mbc1· Hll6, 11°. 

16671, Afcleeling Werkloosheid~vcrzekering en 
Arbeidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
11'1et ingang van 1 J annari 1917 vast te stel

len de navolgende algemeene regelen voor 
bet verleenen van subsidien ten behoeve van 

_ werkloozon kassen . 

ALG-J!;J'iIEENE REGELEN voor het ve,·

lee11en van subsidii!n fen behoeve van werk

/oozenkassen. 

HOOFDSTUK I. 

Al,qemeene Bepalin_qen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
werklovzeitkas: de lrns eener vereeniging van 

werklieden of bedienden, welke wordt gevormd 
door bijdragen ha rer led en en ten doe] beeft, 
bij onvrijwillige wcrkloosbeid aan ha,e leden 
eene uitkeering te verzekeren ; 

bijdragen: de in het rcglement der werk
. loozenkas vastgestelde bedragen, die ten be
hoeve van ·1iet verstrekken van uitkeeringen 
door de leden der werkloozenkas gestort worden; 

gemeente: iedere gemeente, die tot de in dit 
beslnit vervatte regaling is toegetreden ; 

Vnze Minister : On_;,e Minister met de uit
voering van dit besluit belust·; 

Direcfeur: de Directei:r .van den Dienst de'r 
Werkloosheitlsvernekcring en Arbciclsbemid
<lcling. 

HOOFDSTUK 11. 

Sztbsidieeren ten l,elwe1•e 11an werkloozenlcassen. 

2. 1. Ten behoeve van werkloozenkassen, 
welker reglementen door Onzen Minister zijn 
goedgekeurcl, en die overigens voldoen nan 
de door hem gestelcle eischen, kunnen door 
het Rijk in samenwerking met de g~meenten 
subsidien worden verleend aan claarvoor in 
aanmerking komenclc vereenigingen, waarvau 
de werkloozenkassen uitgaan. 

2. De beschikking waarbij bet recht op 
subsidie wordt toegekend houdt --den datum 
in, met ingang waarvan deze een aanvang 
neemt. 

3. Op verlangen van Onzen Minister wor
den door bet bestuur eener gesubsidieerde 
vereeniging de door hem noodig geuchte wij
ziging in het reglement der werkloozenkas 
binnen een bepaalden termijn aangebracbt. 

4. 1. Het subsidie komt voor ·de belft voor 
rekening van . bet Rijk, voor de andere helft 
voor rekening der gemeenten, waar de leden 
der werkloozenkas woonplaats bebben. 

2. Hct bedrag Yan het subsidie wordt vast-
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gesteld in verband met de in de gemeenten in 
het eerste lid vermeld, werkelijk ingekomen 
bijdragen, en zal als regel ten hoogste 100"¾ 
daarvan uitmaken . 
. 3. Het kan op een hooger percentage wor

den gesteld, indien buitnngewone omstandig
heden· van tijdelijkon aai-d dit noodig maken. 

4. Onder de in het eerste lid ~edoelde 
woonplaats wordt verstaan de werkelijke woon
plaats der leden op _den eersten dag der week, 
waarover .de bijdragen loopen, die tot grond
slag der in dat lid bedoelde vaststelling 
dienen. 

5. Strekt eene werkloozenl~as hare werking 
oyer meer dan eene gemeente uit, dan betaalt 
elk dezer gemeenten een geliik percentage op 
de werkelijk ingekomen bijdragen ·der leden, 
die binnen haar gebied woonachtig.zijn. 
· 5. i. Het subsidie wordt gesteld onder 
het rechtstreeks~h beheer van het bestuur der 
vereeniging en, met uitzondering van de voor 
onmiddellijkfl betaling noodzakelijke gelden, 
door dit bestuur met inachtneming van het 
bepaalde in· het volgende artikel belegd. 

2. Indien door het bestuur voornoemd de 
krachtens het volgende artikel gegeven v~or
schriften in zake de belegging niet worden opge
volgd of wanneer zich andere omstandigheden 
voordoen, die kunnen leiden 'tot intrekking 
van bet subsidie, wordt dit slechts uitgekeerd, 
voor 1zoo.ver het verri1ogen dor workloozenkas 
onvoldoenc'e mocht zijn om :uitkeeringen te 
verstrekkon; · 

3. Aan het bcstuur voornciemd wordt hier
van bij aangeteekend schrijven onverwijld ken
nis gegeven. 

6. 1. ,Jaarlijks wordt door Onzen Minister 
een lijst van fondsen openbaar gemaakt, die 
in aanmerking komen voor de belegging der 
tot de wer~l0ozenkas behoorende gcldeu. 

2. Belegging der gelden op ander·e wijze 
dan· in liet eerste lid bedoeld, mag niet ge
sehieden ! zonder maehtiging van Onzen voor
noemden Minister. 

7. ( Het recht op subsidie kan door 
Onzen :Minister worden ingetrokken, indien 
blijkt, dat: 

a. wordt gehandeld' in strijd met de bepa
lingen, vervat betzij in het reglemerit der 
werkloozenkas, hetzij in dit bcsluit, of in de 
.te zijner uitvoering gegeYcn voorschrifteu of 
genomen beslissin?,Cn; 

b. de door het bestuur der vereeniging 
uitgeoefende controle onvoldoende is. 

.. 2. De - in trekking - geschiedt bij met redc
~en omkleede besehikkiirg, die den datum be-

paalt, na welke1i. geep subsidie meer zal wor
den uitgekeerd. · 

HOQFDSTUI~ III. 

Bijdragen der verzekerden. 

8. 1. Het ·reglement der werkloozenkas 
bepaalt net bedrag van de bijdragen der leden. 

2. Zij moeten toereikend zijn, om, vermeer
derd met de_te ontvangen subsidien, den leden 
de in het reglement der kas voorgeschreven 
uitkeering te verleenen en bovendien om een 
v0ldoend bedrag .af te zonderen voor uitkee
ririg bij buitengewone werkloosheid. 

HOOFDSTUK 1 V. 

Uitkeeringen. 

9. 1. Het bestuur eener gesnbsidieerde ver-
. eeniging· beslist of, en··zoo ja welke, uitkee: 
ring zal worden verleend, zoomede of met het 
verstrekken van uitkeering zal worden voort
gegaan. 
' 2. In verband met liet bepaalde in art. 19 
geeft het van zijne beslissing kennis aan het 
bestuur der gemeente, waar hij: die uitkcering 
zal erlangen, ·woonplaats \Jeeft op den eersten 
dag der week waarover de uitkeering loopt .. 

3. De in het vot·ige lid bedoelde kennis
geving. is met redenen omkleed als de beslis
sing van het ,bestuur een lid bctreft, hetwelk 
door het orgaan der openbare of daarmede 
door Onzen _Minister gelijkgestelde arbeidsbe
middeling arbeid werd aangeboden, welke 
niet is aanvaard. 

10. 1. Eengemeentebestuur,dattegeneene 
beslissing tot uitkeering als bedoeld in· het 
eerste of derde lid .van het vorige artikel be
zwaar heeft, geeft daarvan zoo ·spoedig mogelijk 
kennis _aan bet bestuur der vereeniging bij 
aangeteekend schrijven. , 

2. 'Na de kennisgeving in het vorige lid 
bedoe)d, wordt door het bestuur der vereeni
ging aan den betrokken verzekerde geene 
uitkeering meer verstrekt. 

3., Het gemeentebestuur kan vorderen, dat 
het naar zijn oordeel ten onrechte uitgekeer.- · 
de bedrag, binnen cen tegelijh:i,rtijd te bepalen 
termijn in C:.e werkloozenlrns worde terugge
stort .. Het geeft hiervan op· dezelfde wijze 
als vermeld aan het slot Yan het cerste lid 
van dit artikel kennis aan het b~slum der 
vereeniging. 

4. Ook de Directeur is bevoeg.d te vorderen, 
dat geene uitkeeringei1 meer zullen worden 

[ verstrekt of d'at een uitgekeerd bedrng worde· 
1 teruggestort in de werkloozenkas binne.n eeu _ 
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door hem te stellen termijn. Het slot van bet 
vorigc lid is bier toepasselijk. 

1 t". 1. Het· bestuur eener vereeniging dut 
be0<waar hceft tegen eene beslissing van het 
gemeentebestunr of van den Dircetem, be
doeld in het vorige nrtikel, lrnn danrtegen 
in beroep komen bij Onzen Minister, die nict 
beslist, tl:tn nn de' in art. 25 verrnelde Com
missie te hebben gehoord. 

·2. Zijnc bcslissjng wordt, met redencn om
kle«d, in de Staatscourant opc1: baar gern,rn kt 

12. Nicmand lrnn gelijktijdig uit mecr dan 
eeue werkloozcnkas, uitgannde· v:n1 eene ge
snbsidieerdc vcreeuiging, nitkeering ednngen: 

13 1. Voor een lid der werkloozenkas 
eener gesubsiilieercle vereeniging, die tevens 
lid is van eene of mecr workloozenkassen van 
niet-gesnbsidieerde vcrecnigingen, mogen de 
geznmenlijke dagelijksehG uitkeeringen· 70 °/0 

zij1Jer gemiddelcle dagelijksche vcrdiensten niet 
te boYen gaan. 

2. Kunnen de gcmiddelde dagelijkscbe ver
diensten van· het lid niet word en bepnald, 
dan gelden als maatslaf de dagelijksche ver
diensten van gelijksoortigc arbeiders, hetzij 
ter plantrn, of, bij gebreke rnn '<lien, in gc
meenten met O\"ereenkomstigen loomtnndanrcl. 

3. lndien bet bcdrag cler geznmenlijke cla
gelijkrnho uitkeeringen bo,·en bet in bet eerste 
lid vnn <lit nrtikcl a,1ngcgeven pcrce11tage zou 
stijgen, wordt de uitkecring uit de wcrkloozen
kas cler gesnbsiclieerde vcreeniging met zoo
danig beclrag verrnindercl, dnt bet maximu,m 
van 70 ¾ nict wordt ovcrschrec.len, 

14. Ann led en, werkclijke woonplaats heb
bende in gemeenten, die 11iet t~t qe in dit be
sluit vervatte regcliug zijn toegetreden, rnag 
uit de werkloozenkas gcen hoogcr uitkeering 
wortlen verstrckt dau tot hoogstens de helft 
van bet bedrag, dat in bet reglement der werk
loozenlrns is vastgesteld als geldende voor de 
leden in gemeenten, die ,eel tot haar zijn toe
getrcclen. 

HOOFDSTUK V. 

Onlbi11di11g en overga11g van werk/oozenkassen. 

tot overgang b~hoeft de goedkcuring van On-
7.en :Minister. 

3. Overgang eener gesuhsidieerde vet·eeni
ging met hare w~rkloozenkas in eene niet ge
subsidieerde vereeniging worclt ten a:mzien der 
toepnssing van de in clit besluit vervatte rege
len met ontbincling gelijk gesteld. 

16._ l. Indien eene gcsubsidiecrcle yereeni
ging c1nn wel bare werkloor.rnlrns worclt ont
bonclen of hct rccht op subsidie vervalt, z~l 
de vereei1iging het bednig van het subsidie, 
dnt zich op den datum van ontbincling of 
van ii,trekking onder beheer van haar bestnnr 
bevindt, storten voor de helft ten kantore 
van den betrokken Rijksbetnalrneester, t(Jgen 
afgifte eener quitantie vnn storting, welk stuk
spocdig filln Onzen .Minister z1l zijn in te 
zeuden, en voor cle wedP.rhclft ten lrnntore 
van den betrok!;en gemeente-ontvanger, of 
uls het gemeentelijk subsiclie werd verleend 
door rneer clan ecne gemeente, ten kantore 
van cle betrokken gemeente-ontvangers, in ver
honcling tot het ledcntal der kns, clat in elke 
gemeente op den datum der ontbindi11g of 
in trekking werkelijke woonplants had., 

2. Het in het vorige lid bcdoclde be
drag vnn het subsidie wordt gencht te zijn 
du hclft \"an bet versebil tusschen het op den 
datum clcr outliincling of intrekking-aanwczig 
vcrmogen en bet \"ermogen dcr werkloozenkas, 
dat op den datum, met ingang waarvan bet 
subsidie wercl toegekend, aanwezig was, tenr.ij 
Onze Minister in bijzondere gevallen anders 
mocbt bepnlen. ✓ 

HOOFDSTUK VI. 

Adini11islr11fie der 10erk/oozenk11ssen. 

17. Het bestunr eener gcsubsidieerde rnr
eeniging is verplicht de_ ndrninistratie tier 
werkloozenlrns op voldoencle wijzc in te rich ten. 

18. Aan eene gesubsiclieerde ,·ereeniging
kan door het Rijk ter vergoecling vnn atlminis
tratiekosten een~ toeluge worclen verleencl. 

HOOFUSTUK VII. 

Toezicht. 

19. Het bestnur eener gcmecnte houclt toe
zicht op cle wcrklooz~nlrnssen, welker leden 
uitsluitencl hinnen die ge1neente woonaehtig 
zijn en op de handeling van anderc werkloo>:en
kassen ten opzicbte van clie leden clezer kns-

15. 1. Het beslnit tot ontbinding eener 
gesnbsidieercle vereeniging dan wel van hare 
werkloozenkas; zoomede dnt tot overgang eener 
gesnbsidieerde vereeniging met hare werkloo
zenlrns in 'eene andere zoodanigc Yereenigiug, 
moet binnen acht dngcn na den dag, waarop 
bet is genornen, worclen medegedeeld aan On
zen Minister. 

. sen, welke binncn de-gerneente woonachtig ?.ijn. 
20. 1. Het bestuur eener gesubsidieercle 

vereeniging is verplicht : 

2. Het in het vorige lid bedoelde besluit 
a. Onzen Minister 011 den besturen cler 

gemeenten, waarbinnen leden der werkloozen-
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li:as woonachtig z\jn, benevens aan door den 
een zoowel als door den antler aan te wijzen 
gemachtigden, desverlangd inzage to geven 
van cle boeken, waarden en bescheiden, die 
betrekking hebben op de werkzaamheid der 
werkloozenkas en dezen alle noodige inlichtin
gen_ te verschaffcn. 

b. On-zen Minister voor een door dezen vast 
t~ stellen datum toe te zenden een jaarlijksch' 
verslag zijner werkzaamheden, benevens eeno 
rekeriing en verantwoording over het afgeloopen 
boekjaar, een en antler betrekking bebbendc 
op de van de verecrriging nitgaande werkloo
zenkas._ 

HOOFDSTUK VIII. 

Gomin,.issie van advies. 

21. 1. Er wordt ingesteld eene Oomlllissie 
-van Advies voor de werkloosheidsverzekering. 

2. De taak de,zer Commissie is Onzen 
Minister te udviseeren over de nitvoering van 
dit beslui t. 

3. De Commissie is bevoegd Onzfm Minis
ter voorstellen te doen. · 

22. 1. De Commissie bestaat nit ten min
ste twaalf _ leden, die met een gelijk aantal 
plaatsvervangers voor deh tijd van drie jaar 
,vorden benoemd door Onv.en Minister, voor 
de belft uit vertegenwoordigers_ van gernbsidi
eerde vereenig[ngen en voor de helft nit ver
tegenwoordigers van Rijk- en gemeenten, De 
aftrec'.enden v.ijn dadelijk weder benoembanr. -

2. Ten behoeve' der, benoeming ·van ver
tegenwoordigers · der gesnbsidieerde vereeni
gingen worden de besturen der centrale vak

·verbonden, waartoe de vereenigingen behooren, 
nitgeno6digd, eene opgave va1i door h9n aan
bcvolen personen aan Onzen Minister te doen 
toekomen. 

vergaderingeri vacatiegelden tot een door Ons 
te bcpalen bedwg. 

24. De- Directeur is bevoegd de vergadc
ringen der Commissie bij te wonen en zieh -
aldaar door een of meer aan den Dienst dcl' 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling -verbonden ambtenaren te doen bijstaan. 

25. 1. Ter vervulling v'an de taak bed,oeld 
in artikel 11 wordt eene Commissie van drie 
leden ingesteld .. 

2. Als -lid tevens voorzitter treedt op de 
Voorzitter -der Commissie van· Advies, -be
doeld. in artikel 21 of diens plaa tsvervanger. _ 
Voorts worden twee, lodcn, benevens hnnne 
plaatsvervangers, door · Onv.en Minister voor 
den tijd van een jaar nit die Oommissie gc
kozen, en we! ecn nit vcrtegenwoordigcrs van 
Rijk en gemecnten en de andere nit vertegcn
woordigers der vereenigingen ;_ na afloop van 
hun zittingstijd zijn zij gedurende. ecnzelfde 
tijdsverloop niet berkiesbaar. · 

3. · Aan · de- Commissie wordt door Onzen 
i\linister een secretaris toegevoegd, wien eene 
jaarlijks vast te stellen vergoeding kan worden 
toegekend. 
- 4. De leden der Oommissie genieten be

halve vergoeding van reis- en verblijfkosten 
voor het bijworien der- vergaderingcn vac-atie
gelden tot een door Ons te bepalen bedrag. 

HOOFDSTUK 1x: 
Slotbepalin_qe11. 

!?6.- ln de gevallen,-bedoeld in de artikelen 
2, lid 1 ; 3,; 4,_ J\d 3; 7, lid 1; 15, lid 2, wordt 
Joor Onzen Minister geen beslissing genomen 
dan na adrie~ de·r in artikcl- 21-genpemde 
Oommissie en, voor zoover zij eene werkloozen
kas betreffcn, we] ke bare werking -over eene 
gemeente uitstrekt, na het betrokken gemeen
tebestnnr te he:iben gehoord. 3. Een uitnoodiging nls in het vorige lid 

bedoeld,- kan door hem ook worden gericht 
tot de bestnren van gesnbsidieerde vereenigin. 
gen, welke niet tot ce!)trale vakverbonden be
-hooren. 

27. 1. ,, De in dit besluit vervatte regelen 
,knnnen worden aangeh,mld onder den titel 
van .,W erkloosheidsbesluit .1917". 

23. 1. De Voo,:zitter der Oommissie, met 
zijn p\aatsvervanger, wordt door Onzen Minister 
nit de leden benoemd ; hij heeft bij sfakilig 
van stem men -eene beslissendc stem. · · 

2. De secretaris der Commissie wordt door 
Onzch Minister, die eene aan beveling vm, drie 
personen, door ·haar in te: dienen, ontvangt, 
benoemd. Hem kan eene jaarlijks vast te stel- , 
lcn vergoeding worden toegekend. 

3. De lcden der Commissie en hunne plaats-. 
vervahgers genieten behalve vergoeding van 
reis-- en _verblijfkosten voor bet bijwonen dcr 

2. · Het v.al binnen 't~vee jaar na zijn inwer·-
kingtredin~ warden herzie11.. -

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de nitvoering van dit besluit,_ hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscoi,rant geplaatst 
en in afachrift aan den Raad van State mede- · 
ge<,leeld zal worden. 

•~-Gravenhage, den 2 December 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staut, c. LELY, 

(Uitgeg. 8 Dec. 1916.) 

____,L._ __ ------
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2 December 19Hi. KoNINKLIJK BESLUJT. 

Wanneer na afloop vari iederen. cmsus 
waarvonr een onderwijzer bij ·het herhll• 
lingsonderwijs. werd benoe,nd, het diimst
-verband tusschen hem en de gemeente 
wer,l verbroken, is deze niet, als gemecnte
ambtenaar in den zin van art. 2 A der 
Pensioemvet voor de gern.eente-ambtenaren 
'1913 te beschouwen. · 

Hebben. goedgevonden en verstaan : . 
te verklareri dat het verzoek van A .. W. Kloos . 

.te 's-Gravenhage, gewezen o_nderwijzer bij het 
··herhalingsonderwijs te Wormerveer; om toe
kenning van pensioen niet vatbaar is Voor in-
williging. . 

Onze Minister -van ·Financifut 1s belast, enz. 
. · .· - . (A. B) _· 

W1J· WlLHELl\il:N A, :i,;Nz, 4 Ddcem~e, 1916. KoNB"KLIJK B_ESLUIT • 

. Beschikkende op de· aanvrage om pensioen Aangezien een kweekeling van een op011-
van A. W. Kloos te 's-Gravenhage, gewezen - bare lagere school niet werkzaam is krach: 

· onderwijzer bij _het herhalingsoriderwij~ te tens een do~r hem van h~t g~mecnte be-· 
Wormerveer; stuur ontvangen. aanst_elling of benoeming 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad . en_ hij zijne -belooning ook uiet. van het 
voor· de gemeente-ambtenaren van 13 Mei gemeentebestuur geniet, kan de door hem 
1916, ~0 • "6; · als . zoodanig. volbrachten. diensttij-1 niet 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- . als die~sttijd. in den zin v·un art. 15 der 
schillen van ·Bestuur, gehoord, :•advies -v:an Pensioenwet voor de gemeenteambten,ar.E!_n 

. 9 November 1916, n°. 431; _1913.in.-aanmerking komen. 
Op de vciordracht van Onzen Mi11ister van WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Financiiin van 29' November 1916, n°. 31, Afd. Besc_hikkende qp de aanvrage om pe'lsioen 
Pensioe~en : · · van -J. K. Bergsma te Emmen, gewezen kom-

0., dat de Pensio!l)lraad voor de gemeente- mies 1 e klasse bij ·'s Rijks Belastingen te Ro_t. 
ambtenaren- in zijn voormeld' advies Ons in terdam · . · · 
overweging heeft gegeven op de aanvrage af-· Ge~ie~ het ~ivies. van deI?, Burg~rliJ1!:en 
wijzend·te beschikke;,, aanvoerende· dat, aan- Pensioenraad-van 24 Juni 1916, n°. 9, La. G.; 
ge2>ien • na afloop van ied~ren· curstis waarvoor Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-. 
de belaJ?,ghebbende werd b_enoemd, het dienst- schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
verband tusschen. hem en de. gemeente werd 15 November 1916, n°. 439 ; 
verbroken, de Pensioenraad van oordeefis_dat Op de voordracht vaJ?, Onzen Minister. van 
Kloos nfet als gemeente-a'mbtenaar in den zin . Finan~i~n van 29 November 1916, .n°._ .69, 
van ;i,rt. 2.A'Aer PE!~sloeil.wet voor de gemeente-. Afdeeling Pensioenen ·; · 
ambtenaren 1913 kan Worden aangemerk~, 0., dat de Burgerlijke Pensioenraad in_ zijn. 
weshal_ve hij aan geen enkele bepaling der wet voormeld 11'.lvies- Ons in overwegirig heeft ge-
aanspraak op-pensioen kan ·ontleenen; · geven aan den belanghebben<fe met ingang, 

· _dat, nadat' het advies van den Pensioenraad van l Mei 1916 een jaarlijksch pensioen toe 
in afschrift aan den. belanghebbende . was te kennen va"u.:f · 727.-, aanvoerencle iat hij 
niedegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kenneh bij ministerieele beschikking van-20 Maart 1916, 
gegeven dat'.daarover het gevo~len_ mocht wor- n°. 119, Personeel;. in.et ingang- van 1 Mei 1916 
den ingewonnen van de afdeeling· van den eeryol i~ ontslagen; -dat zijn burgerlijke dienst-

. Raad V!J.n St.ate voor de Geschillen· van ,Be- tij_d volgens art. 14 a der Burgerlijke Pensioen-. 
stuur; . wet een tijdvak uitmaakt van 33 ja:ren, 6 maan. 

b.; dat vaststaat dat A. W. Kloos nimmer d'en en 8 a·agen en dat hij d'en Staat meer dan · 
eene · vaste, aanstellirig heeft -on tvangen als 10 j aren als · kommies voor den dienst der Be: 
onderwijzer bij het herhalingsonderwijs te lastingen heeft ... gediend; dat hij geboren 
Wormerveer; U Juli 1859, den o~derdo·/Il van 55 jaren .heeft 

· dat uit dien hoofde door hem geen diensttijd :bereikt; dat zijri pensioensgrcindslag heeft be-· 
kan worden in -rekening gebracht die tot gl'..ond- dragen van ·1 Mei 1911 tot l November 1912 
slag zou moeten- strekken- voor pensioe:n toe f HOO, van 1 November 1912 tot_ 1 Januari 
te kennen volgens de Pensioenwet voor de ge- ll)l6 f 1380, van 1 Januari 1916 tot r Mei 
meente-ambtenaren 1913 ; · 1916 f -13,89, zoodat· een· ze~tigste deel van de 

dat_ .h:g' ook: nit ·anderen hoofde als 0J1der: middelsom ad f 1299.60, bedoeld bij .art. 7, 
wijzer bij het. herhalingsonderwijs geen aan- l• lid, der wet, bectraagt f 21'.66; dat de aan. 

_spraak op .pensioen kan doen. gelden; · vrage fa ingediena binnen een jaar na den dag · 
Gezien genoemde wet;_ waarop recht op pensioen- werd' ,er)qegen; 
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weshalve de Pensi~enraad van oordeei is, dat 
hij volgens de artt. 4 d ·en 14 a der wet recht 
heeft op een pensioen- van f726.09; · · 

dat,, nadat het ad vies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was 
medegedeeld, hij zijn verlangen beeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor cle Geschi.llen van Bestuur, 
aanvoerencle dat bij c1c bepaling van zijn pen

·;;ioen geen rekening is· gehouden met bijna 
drie· jaren, die hij als kweekeling heeft doorge
bracht aan -de- openbar!l lagere school te .Zuid
barge in de gemeente Emmen, waarvoor eene 
verklaring door den Burgemeester dier ge
ineente- op getuigenis van cle daarvoor noodige 
personen is afgegeven en bij zijne aanvrage 
om pensioen· was overgelegd ; dat hij zijne dien
sten bij het lager onderwijs aan de scl>ool te 
Zuidbarge, waar zijn vader hoofdonderwijzer 
wa_s, heeft bewezen geheel overeenkomstig 
cltrtikel 18 der wet van · deri 13den Augustus 
1857 (S. 103), en dat zijn vader overeenkomstig 
art. 19 dier wet eene jaarlijksche ·toelage te 
zijnen beboeve ontvangen heeft, waarnit toch 
ten duidelijkste blijkt dat de door hem bewezen 
<liensten · aan ·het lager onderwijs op wettige 
wijze zijn geschied ; 
· 0., dat de belanghebbende bij de berekening 
van zijn pensioen in aanmerking wil zien ge
bracht het tijdvak van 15 Nov. 1879 tot en 
met 30 September 1882, waarin hij als kweeke
ling aan eene school te Zuidbarge is werkzaam 
geweest; 

0. dienaangaande dat, ook zoo mo~t worden 
aangenomen dat de belanghebbenGe gedurende· 
drie jaren als kweekeling is verbonden geweest, 
aan bovenbed.oelde school hij dan gedurende 
dat tijcl vak daar niet werkzaam was krachtens 
eene d~or hem van. het gemeentebestui:tr ont: 
vangen aanstelling of benoeraing en hij zijne -
belooning ook niet van hct gemeentebestuur 
g~noot; 

dat alzoo d.it ti_rl.vak niet·kan in aanmerking 
komen bij de berekening van zijn pensioen ; 

cl.at de- berekening van bet pensioen door den 
Pensioenrae,d met juistheid. is geschied ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
Hebberi goedgevonden en verstaan: 

aan J. K. Bergsma te Emmen, gewezen 
kommies l• klasse bij 's Rijks Belastingen te 
R;tterdam, met ingang van 1 Mei 1916 een 
j aar]ijksch -pensioen toe . t~ kennen van f 727. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(.\. H.1 

4 Decernber Hil6. ARHl,CST van don Hooge Raad. 
De verschijningsplicht, in art. 64 der 

Ongevallenwet den getuigen opgelegd; slaat 
terug op een onderzoek als bedoeld in art._ 
63, -.-welk onderzoek slechts plaats heeft, 
~ndien bet ongeval voor ,,een verzekerde" 
een der in dat artikel genoemde gevolgen 

· heeft gehad. 
vVa0r onder ,,verzekerde" in verband 

met de artt. 1 en 2 clier wet slechts kan 
worden verstaan een werkman, werkzaam 
in- een · verzekeringsplichtig bedrijf, kan 
dat onderzoek dus alleen plants bebben, 
als bet betreft een dergelijk ongeval, a,m 
zoodanig werkman overkomen. 

· Bij telasteleggirig van overtreding van 
art. A44 Sr. moet dus in dit geval -in. de 

· dagvaarding worden gesteld, dat bet on
geval, ,vaaro1, bet oriderzoek betrekking 
had, overkomen was aan -een ,verlnnan in 
een vP.rzekeringsplichtig bPclrijf; 

(Ongevallenwet 1901 art. 64.) 

_Voorzitter: M:r. A. -M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama,, A. J. L. Nijpels, 
Jhr. Rb .• Feith en. Dr. L. ·E. Visser. 

De Officier van Justitie bij c1e Arr.-Rechtbank 
te Maastricht, reqnirant van cassatie tegcn 
eeil. vonnis van die Rechtbank van 23 Mei· 
1916, waarbij in hooger beroep, na vernietiging. 

. van een vonnis van het _Kantongerecht te 
Heerlen dcl. 22 November 1915, F. S., geboren 
14 l\faart -1880, wonende t~ Heerlen, van alle 
rechtsvervolging is ontslagen 

Conclusie van den. Advocaat-Generaal Ivir. 
Led.eboer. 

Bij het bestreden voimis is als bewez~n 
aangenomen, dat de ·beklaagde door een agent· 
der Rijksverzekeringsbank, tijd.elijk bevoegcl 
in het Jietrokken agen tscha p cler bank; opge
roepan zijnd.e, om als getuige 'te verschijnen; 
op tijd en plaats in· de' dagvaarcling' vermeld, 
om gehoorcl te worden betrefl;ende een ongeval, 
overkomen aan een persoon in beklaagde's 
dienst, welke oproeping pp 28 Juli 1915, door 
c!en agent van politie tevens oribezoldigrl rijks
velclwachter te Heerlen, te zijneii huize 2,an 
zijne echtgenoote is uitgereikt, is weggebleven· 
zonder verhinciei:d te zijn, aan de oproeping 
gevolg te geven, wat a\dus in hoofdzaak in 
de dagvaarding waw ten ·1aste gelegcl, gelet op 

-de - in cassatje te · eerbted.igen_ - uitlcgging, · 
door de Rechtb~nk I)-an eenige uitdrukkingen 
van de d.agvaarding _ gege·ven. 

- ) 
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De vraag is, of <lit is een strafbaar feit, 
speciaal dat omschreven in art. 444 Sr., of, 
want claar komt het op aan, in de dagvaarding 
al dan niet gesteld had moeten zijn, dat het 
onderzoek van den beambte, betrof een ongeval 
aan esn werkman overkomen, ,,in verband 
met de uitoefening van een verzekeringsplichtig 
beclrijf". Te gen de beslissing, clat wegens 
het ontbrnken van zoodanige aanwijzing in de 
dagvaarding, het bewezene geen strafbaar feit 
uitmaakt, heeft de Officier van Justitie bij 
tijdig ingediende memorie a[s cassatiemicldel 
gesteld : ,,Schending of verkeerde toepassing. 
van artt. 63, 64, 84 der Ongevallenwet en 
art. 444 Sr." 

Uit het verband tusschen de artt. 64, 63 en 
62 der Ongevallenwet blijkt duidelijk, dat een 
onderzoek als in de twee eerstgenoemde arti. 
kelen bedoelcl, door een ambtenaar der Rijks
verzekeringsbank alleen clan mag· wo~uen inge. 
steld, wanneer dat betreft een ongeval, in eene 
verzekeringsplichtige onclememing voorgeko
men. Zoodanig onderzoek kan geschieden, of 
we! indien uit eene aangifte aan het bestuur dier 
bank, daarvan blijkt, of wel ook zonder zoo
danige aangifte en nit dit laatste volgt, dat het 
bestuur der bank zoodanig onderzoek ook 
ma.g doen instellen, indien het redelijkerwijze 
kan . vennoeden, dat zoodanig ongeval zou 
hebben plaats gehacl, alzoo, dat zulk een onder
zoek bevoegdelijk geschiedt, ook clan wanneer 
ten slotte zou blijken, dat geen ongeval als in 
artt. 62 en 63 bedoeld, heeft plaats gehad. 
Daargelaten nu nog, dat art. 63 het onderzoek 
nog beperkt tot ongevallen met het in dat 
artikel · omschreven gevolg, volgt uit een en 
ander, dat een ambtenaar der genoemde bank 
zeker niet wettelijk bevoegcl is, om in het alge
meen een onderzoek in te stellen naar · elk 
ongeval, dat is overkomeq. of vermoecl wordt 
te zijn overkomen, aan een persoon in dienst 
van een patroon, die eene verzekeringsplichtige 
onclenieming nitoefent, ook dus clan, wanneer 
clat geheel buiten die ondememing zou zijn 
voorgekomen. De !eider van het onderzoek 
heeft dus. alleen clan het recht getuigen te 
hooren en deze zijn alleen clo.n verplicht na 
behoo:rlijke oproeping te verschijnen, krachtens 
art 64, indien de !eider naar den boven aan
gegeven maatstaf bevoegu. was het onderzoek 
in te. stellen. 

Nu is strafbaar krachtens art. 444 Sr. hij, 
die wettelijk als getuige' opgeroepen, weder. 
rechtelijk wegblijft. Verstaae men hier ,, wette
lijk" als ;,in de bij de wet voorgeschreven 
-vormen", - en zoo werd het woorcl begrepep. 

1916. 

bij de beraadslaging in de 2° Kamer - ( zie 
Smidt, ell. III, bij art. 144, blz. 243), dan ligt 
in elk geval in het woord ,,wederrechtelijk", 
dat het bestaan van eene wettelijke verplichting 
tot verschijnen, een bestanddeel is van de 
overtreding en die wettelijke verplichting 
bestaat alleen clan, als de bevoegdheid tot 
oproeping en de plicht _ tot verschijnen, · beide 
op de wet zijn gegrond. 

Leest men met Mr. Noyon (dl. III bij art. 144 
biz. 433 en ell. II bij art. 192 biz. 340 aant:·5 
en dl. I biz. 24, alles derde druk) voor ,,wette
lijk", ,,wettig opgeroepen" - ~n althans in 
art. 192 is die lezing de eenige mogelijke .;
clan is bedoeld bestancideel - althans wat 
betreft het recht t9t onderzoek doen - reeds 
met dat woord aangegeven. 

Hieruit nu volgt, dat bij telastelegging~van 
eene overtreding van art. 444 Sr., bedoeld 
bestanddeel van het strafbaar feit, op de eene. 
of andere wijze tot uitdrukking moet, komen. 
In de inleidend!) dagvaarding in deze zaak 
- althans zooals die op in cassatie onaantast
bare wijze is vastgesteld - is echter aan dezen 
eisch niet voldaan, nu daarin niet is te lezen, 
dat het onderzoek van den oproependen 
ambtenaar geschiedde met betrekking tot een 
ongeval, in eene _;erzekeringsplichtige onder
neming voorgekomen. - Het overeenkomstig 
die dagvaarding bewezen verklaarde, is clan 
ook naar mijne meening· terecht niet strafba~r 
verklaard en het cassatiemiddel acht ik alzoo 
ongegrond. 

Ik.concludee:r tot verwerping van het beroep. 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raaclsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 

-(zie cone!. aclv .. gen.); 
0., dat aan gerequireerde bij inleidende 

dagvaarcling was ten laste gelegd, dat hij door 
den agent der Rijksv:erzekeringsbank, H. H. D., 
tijdelijk alstoen bevoegd _in het agentschap 
Roermond, wettelijk opgeroepen zijnde om 
als getuige te verschijnen op Vrijdag. 30 Juli 
1915 · des namiddags 1 ure ten kan tore van 
voornoemden agent, Gf,erstraat n° 37 te 

Heerlen, om ·gehoorcl te warden betre:fl;enile 
een ongeval overkomen aan een persoon in 
beklaagde's dienst, welke oproeping op 28 Juli 
1915 door den agent van politie, tevens onbe- _ 
zoldigd rijksveld wachter te H, erlen A. v. B. 
te zijnen huize aan zijne· huisgenoote A. H. 
i_s uitgereikt, weclerrechtelijk is woggebleven ; 
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0., dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
naar aanleiding. dier dagvaarding heeft 9ver
wogen : dat zij de. uitdrukking ,, wettelijk" in 
de om,schrijving der telastelegging beschouwt 
als eene qualificatie en dus voor de feitelijke· 
omschrijving der ·telastelegging zonder belang, 
en dat zij. de ·uitdrukking ,,wederrechtelijk is 
weggebleven" opvat als te beteekenen ,,is weg
gebleven zonder verhindercl te zijn aan de 
oproeping gevolg te geven", terwijl zij ver
volgens wettig en overtuigen.d bewezen heeft 
verklaard, dat gerequireerde door den agent 
der .Rijksverzekeringsbank, H. H. D., tijdelijk 
alstoen bevoegd in het agentschap Roermond, 
opgeroepen zijnde om als getuige te verschijnen 
op Vrijdag, 30 Juli 1915 des namiddags 1 ure 
ten. kantore van voornoemclen agent, Geerstraat 
n°. 37 te Heerlen, om gehoord te worden be
trefl;end_e een ongeval, overkomen aan een 
persoon in beklaagde's dienst,_ welke oproeping 
op 28 Juli 1915 cloor den agent van politie, 
tevens onbezoldigd rijksveldwachter te Heerlen 
A. v. B. te zijnen huize aan zijne huisgenoote 
A. H. is uitgereikt, wederrechtelijk is wegge
bleven ;· 

0., dat ten aanzien der strafbaarheid 'van 
dit feit is overwogen, dat de, door den !eider 
van het in art. 64 Ongevallenwet 1901 bedoelde 
onderzoek, opgeroepenen slechts dan verplicht 
zijn te verschijnen, wanneer het onderzoek 
betreft een ongeval een werkman overkomen 
in verba,nd met de uitoefening van e_en verzelcerings
plichtig bedri_jf, hetgeen echter bij dagvaarding 
niet is gesteld ; 

dat waar alzoo: u,it de feitelijke omschri}ving 
der _ t~lastelegging niet volgt, dat de beklaagde 
volgens de wet gehouden was aan de tot hem 
gerichte oproeping te voldoen, m. a. w. : dat 
hij wettelijk was opgeroepen, -het ten laste 
gelegde hiet strafbaar is krachtens art. 444 Sr. 
en evenmin krachtens eenige andere wettelijke 

_ bepaling, op welke gronden de Rechtbank den 
gerequireerdP van alle rechtsvervolging heeft 
on tsl9 gen_ ; _ 

0., dat tot foelichting van het tegen cleze 
beslissing gerichte - cassatiemiddel is aan
gevoerd : d_at wel bij art. 1 Ongevallenwet 1901 
de werklieden verzekerd zijn tegen de geldolijke 
gevolgen van_ongevallen, hun in verband met 
de uitoefening ,van het bedrijf overkomen, doch 
dat dit verband in vele gevallen eerst zal kunnen 
blijken ~it het in art. 63 al. 1 dier w_et bedoelde 
onderzoek, zoodat in cle dagvaarding kai1 
worden volstaan. met te stellen, dat er een 
,,ongeval" heeft plaats· gehad ; 

· 0., dat de verschijningsplicht in arh. 64 Onge-

vallenwet 1901 den getuigen opgelegd, terug
slaat op een onderzoek, als bcdoeld in art. 63 
dier wet_, welk onderzoek volgens dit artikel 
slechts plaats heeft,. indien het ongeva,I_ voor 
,,een verzekerde" een der in dit artikel genoemde 
gevolgen heeft gehad ; 

dat dus, _waar onder ,,verzekerde" in verband 
met de artt. 1 en 2 der wet slechts kan worden 
verstaan een _ werkman, werkzaam in een ver
zekeringsplichtig bedrijf, dat onderzoek alleen 
kan plaats hebben als het betreft een dergelijk 
ongeval, aan zoodanig werkman overkomen; 

dat, waar nu bij dagvaarding, zooals de 
Recht bank die_ opvat, slechts is gesteld en ten 
aanzien van gerequireerde slechts is bewezen 
verklaard, dat het ongeval, waarop het onder
zoek betrekking had, overkomen was aan een 
,,persoon in beklaagcle's dienst", wat geenszins 
insluit een werkman in beklaagde'_s verzeke_
ringsplichtig bedrijf, de dagvaarding inderdaad 
niet te kennen geeft, dat het ondei:zoek was een 
zoodanig, waarbij verschijnen _krachtens·art. 64 
Ongevallenwet 1901 plicht was; 

· 0., dat waar dus gerequireerde terecht van 
rechtsvervolging is ontslagen; bet beroep, 
wat er. ook van het middel zij,. niet tot cassatie 
kan ,leiden ; 

Viirwerpt het bernep. (Ned. Jur.) 

5 December 1916. BESLUIT, tot vernietiging 
van bet besluit van den Raad der gemeente· 
Schoten van 8 Maart 1916, waarbij aan den 
boekhouder-kassier van het gemeentegas
bedrijf N. P. Visser met 1 Mei 1916 ont
slag werd verleend, indien door hem niet 
v66r of op 1 April 1916 / 1124 was aan
gezuiverd." S. 523. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnen!ands'ahe Zaken, 
van 12 October 1916, n°. 6885, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van 
het be_sluit van den ·Raad der gemeente Scho
ten van 8 Maart 1916, waarbij aan .den boek
houder-kassier van het gemeentegasbedrijf 
N. P. Visser, met ingang van 1 Mei 'l916, ont- · 
slag werd verleend, indien door hem v66r of 
'op 1 April 1916 het kastekort bij gemeld be- -
drijf ad / 1124 niet was aangezliiverd ; 

Overwegende, dat blijkens een oriderzoek, 
door Gedeputeerde Staten van Noordholland 
ingesteld, geenszins vaststaat, dat N. P. Visser 
voornoemd gem.elde ; som -aan de gemeente 
Schoten verschu'.ldigd · is ; 

dat ten onrecbte de Raad, in stede van 
den wettigen weg te vo]gen, getracht heeft 

-~-- _______ :)._ __ 
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voornoemden ambtenaar door bedreiging met 
ontslag tot· betaling van gemelde f 1124 te 
nopen; 

.. dat van eenige gegronde reden vcior ontslag 
' niet is ge bleken ; " 

Overwegende, dat het verleenen van onge
vraagd ontslag aan een .ambtenaar zonder 
gegronde reden in strijd is te achten met het 
algemeen belang ; 

·Gelet op art.· 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 November 1916, n°. 46) ; 
Gelet op het nader rapport-van Onzen voor

noemden Minister van 23 November 1916, n°. 
8708, afdeeling 13innenlandsch Bestuur ; · 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd besfoit van den Raad der gemeente 

Schoten te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering· _van ctit bes]uit, 
hetwelk in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 
_ 's-Gravenhage, ·den 5den December 1916. 

WILHELMINA. -
De Minister van Staat, 

1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V, D. LINDEN. 

(Uitge~. 27 Dec. 1916.) 

5 December 19i6 .. BEsLurr1 houdende mach-· 
tiging tot uitgifte van ·schatkistbiljetten 

_, en schatkistpromessen vo]gens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad, n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 424. 

Den R;aad van State, Afdeeiing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 November 1916, n°. 426; 

Op de voordracht van Onzen lVIinister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 27 November 1916;n°. 90).5, Afd. B. B.; 

0., dat de Raad der gemeente Lemsterland 
in zijn vergadering van 5 Juni 1916 heeft be
sloten het raad,slid M. P. de Vries te Lemmer 
in zijn betrekking te sc_horsen wegens hande- • 
lingen, door hem geple_egd in strijd met art. -24 
der Gemeentewet; 

dat Ged. Staten bij bes]uit van 20 Juli 1916, 
,n°. 52, 2• Afd. het_lid van 'den Raad van Lem
sterland M. P. de Vries hebben vervallen ver
k]1J,ard van zijn raads!idriiaatschap, overwegen
de dat door het geschorste raadslid is erkend, 
dat met zijp. medeweten, terwijl p.ij lid van 
den Raad van Lemsterland was, in 1915 hout, 
dat voor de helft aan hem toebehoorde ·aan de 
gemeehte Lemsterland is verkocht en geleverd 
en de halve opbrengst daarvan aan hem is ver
antwoord; dat dit aan het geschorste raadslid 
ten laste gelegde feit hiermede als bewezen· 
wordt aangenomen en mitsdien vaststaat dat 
dit raadslid op bedoe]d tijdstip heeft gehandeld-
in strijd met art. 24 der Gemeentewet ; _ 

-dat het geschorste raadslid tegen· de toe
passing in dit geval van evengemeld voorschrift 
aanvoert dat - waar hij na de erkeilde levering 
aan de' gemeente,- op 7 September 1915 perio
diek is afgetreden en eerst op 3 Mei' 1916 op
nieuw als raadslid heeft zitting genomen _:__ 
feiten gepleegd tijdens een geheel ·afge]oopen. 
zittingstijdperk, na afloop van dat tijdperk niet 
meer to~ schorsing kunnen leiden; dat echter 
h. i. de bepaling van art. 26 is algemeen en 
zonder uitzondering; dat artikel 26 dient te 
worden opgevat a]s een bepaling van discipli-

. 5 December 1916. KoNINKLIJK nEsLurT: nair-strafrechtelijken a.ard, welke opvatting be-. 
Wanneer door een.Raadslid een levering vestigd wordt door de bepaling in de laatste 

aan _de gemeente is gedaan tijdens een zinsnede van voormeld artikel neergelegd; 
door ·hem bekleed raadslidmaatschap, dat dat bij het ontbreken van een voorschrift 
door.zijn periodieke afti·eding is geeindigd, omtrent het te-niet-gaan·van ·de bev~egdheid 
dan kan voor dit geval van, overtreding, ·tot toepassing van voormelcie disciplinair
van art. \H der Gemeentewet, art. 26 niet strafrechtelijke bepaling moet worden ·aange
meer toegepast worden, zoo du betrokkcne nomen dat _di,e bevoegdheid toegepast kan en 
later weer Raadslid wortlt. - moet worden wanneer zulks_-feitelijk mogelijk 

WIJ vVILHEL.MINA, ENZ. is; dat die mogelijkheid tot toepassing wellrn 
Beschikkende op liet · beroep, ingesteld ·door 'aan vankelijk was te Joor gegaan, ten gevolge 

M. P. de Vries te Lemmer, gemeente Lemster- van de aftreding van M. P. de Vries als raadslid 
land tegen het besl_uit van Ged. Staten van weder is geboren door diens verkiezing--fot 
Fries]and van 20 Juli 1916, n°. 52, 2• Afd., raadslid op 23 Maart. 1916 011 mitsdien thans 
waarbij hij is vervallen verklaard van zijn de bepaling van het 3• lid van artikel 26 der 
lidmaatschap van den Raad der· gemeent~ Gemeentewet op het raadslid M. P. de Vries 
Lemsterland-; moet worden ·toegepast; dat· deze opvatting 
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omtrent de toepasselijkheid. van ar~ikel 26, 
3° ·lid, der Gemeentewet in het onderhavige 
geval in overeenstemming is met de ratio van 
het voorschrift van art. 24 der Gemeentewet, 
omdat anders die bepaling strafl:eloos zou 
kunnen worden overtreden door raadsleden 
gedurende het tijdperk z66 dicht aari hunne 
periodieke aftreding voorafgaande da t het 
onderzoek omtrent eene hun te'n laste gelegde 
overtreding van artikel 24 der Gemeentewet 
nog niet kon zijn afge]oopen op het tijdstip 
waarop zij als raadslid aftraden ; da t het ge
schorste raadslid zich in zijne verdediging voorts 
nog heeft beroepen op het feit, dat hij zich niet 
ten koste der gemeente beeft verrijkt en zelfs 
de ten laste gelegde en erkende levering eerst 
heeft gedaan na langdlll'ig aandringen van 
den·Burgemeester en den Wethouder, zijn toen
maligen col!ega; ·dat deze omstandigheden de 
toepassing van het gebiedend voorschrift van 
art. 26 niet vermogen te verhinderen ; . 
. dat door 11'1. P. de Vries tegen deze bes!issing 

van Ged. Staten is aangevoerd dat de vervallen
verk!aring va1l zijn raadslidmaatschap door 
hen is uitgesproken, terwijl de door hen ver
boden geachte levering - aan de gemeente 
Lemsterland beeft. plaats gehad in Maart 1915 
derhalve in een zittingsperiode, die voor hem, 
door pariodieke · aftreding, · eindigde op 7 Sep
tember 1915, toen zijn mandaat door de 
kiezers niet werd vernieuwd ; 
. dat hij vervolgens op 3 Mei 1916 opnieuw 

als raads!id heeft zitting genomen en hij niet 
meer door Ged. Staten van zijn raadslidmaat0 

schap kan worden vervallen verk!aard; 
0., dat de door den appellant gedane levering, 

die Ged. Staten tot zijne vervallenverklaring 
_ van het lidmaa tscha p van den Raad aanleiding 
heeft gegeven, door hem is gedaan tijdens een · 
door hem bekleed raads]idmaatschap dat door 
zijn_ periodieke aftreding in 1915 is geeindigd; 

<la t d us de levering die )let hier betreft niet 
is gedaan tijdens het raadslidmaatschap door 
den !Lppellant thans, krachtens zijne verkiezing 
in 1916, bekleed en ook niet wordt bewoerd dat 
ltij gedurende dit .raads!idmaatschap met 
artikel 24 der Gemeentewet in st,rijd heeft ge~ 
handeld; zoodatgeen grond aanwezig is hem van 
dit raadslidmaatschap vervallen te vei:klaren; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
. Frieslancl van 20.Juli ·19_16, n°. 52, 2° Afd. te 

vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

. belast, enz. (A. B.) 

7 December 1916. BESLITIT, houdencle verbod 
van uil;voer van platina in elken vorm. 
s. 525. 

Wr.r ·WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van platina in 
elken vorm te verbieden ; 

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

Op de voordracht van' Onze :Ministers vin 
Oorlog, van Financien en van Lanclbouw, 
Nijverheid en Handel van 1 December 1916, 
Kabinet, Litt. 11•3 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
December 1916, n°. 29); 

Gezien het ·nader rapport. van Onze voor
noemde Ministers van 6 December 1916, 
· Kabinet, Litt. p165 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Artikel . 
De ilitvcier van platina in elken vorm is 

verboden van den dag der afkondiging van dit 
Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbocl tijde
lijk op te heffen of in bijzondere gevallen 
daarvan ontheffing te doen verleenen. 

Onze Jlllinisters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, be!ast 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 7den December 1916. 

. WILHELMINA. 
De -Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De .ilfinister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
De .Min. van Landbouw, N'i:jverheid en Handel, 

POSTillT~L!.. 
(Uitgeg. 8 Dec. 1916:) 

8 December 1916. BESLUIT, hondende nadere 
w1Jzigmg van het Koninklijk besluit van 
2:l November 1905 (Staatsblad n°. 308), tot 
vaststellmg van een algemeenon maatregel 
van bestuur, becloeld in het vierde lid 
van art. 13 der wet op het Notarisambt, 
s. 526. 

Wrr WILHELMJNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie, van den 26 October 1916, lste Afdee-
ling C, n°. 665; _ 

Gelet op art. 13, vierde lid van de wet van 
den 9 Juli 184-2 (St,aatsbUµJ, n.0 • 20), op het 
Notarisambt, laatstelijk gewijzigd bij de wet. 
van den 29 Juni 1912 (Staatsblad n-n. 195); 
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Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi

ging te brengen in het Koninklijk beslu.it van 
23 November 1905 (Staatsblad n°. 308), tot 
vaststelling van een algemeenen maatmgel van 

. bestuur, bedoelcl in het vierdo lid van voormeld 
artikel 13 dcr wet op het Notarisambt, gewijzigd 
bij de Koniuklijke besluiten van 9 April l 908 
(Staatsblad n°. 109), ·5 Augustus 1911 (Staats
blad n°. 273) en 19 Juni 1916 (8taat.sblad n°. 
283); 

Den Raad van State gchoord (ad vies van den 
21 November l!ll6, n°. 38) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden '.'tfinister van den 6 December 1916, 
lste Afdeeling C, n°. 502; 

Hebben t..esloten eri besluiten : 
Eenig artikel. 

In het genoemde beslnit worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

I. Artikel 1 wordt gelezen : 
,,Het voorbereidend examen, bcdocld bij 

het 4de lid van artikel 13 der wet van !) Juli 
1842 (Staatsblad 11°. 20) op bet Notarisambt, 
Jaatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1912 
·(Staatsblad n°. 195), wordt in 1917 en voorts in 
die jaren, waarin Onze Minister van _Justitie 
daartoe gelegenheid zal geven, a.fgelegd -voor 
eene Staat,scommissie, door Onzen voornoem
den Minister, met aanwijzing van een voorzitter 
uit haa.r midden, te benoemen. 

Do door de commissie te houden vorgaderin
gen vangen aan in cle maand Juli of in de ma:wd 
Augustus van hct jaar, waarin en waarvoor 
zij henoemd is. 

De pla.ats, waar het monclelrng examen zal 
gehouden worden, wordt door Onzen voor
noemden Minister bij het besluit van benoeming 
der commiss~e bepaald. ,-

Hct moncleling examen is openbaB,r. 
Het besluit van benoeming wortlt openbaar 

gemaakt in de N ederlandsche Staatscou.ranl. 
Bij tijdelijke VP-rhinclering van den voorzitter 

wordt cleze vervangen door een der leden var> 
de commissie in de volgorde, waarin zij ·be
noemd zijn." 

II. Artikel 2 worrlt gelezen : 
,,Onze Minister van Justitie noodigt in de 

Nederlandsche Staatsconrant hen, die aan het 
voorbereidentl ·examen wenschen deel te ne
men, uit, zich, bij een daartoe strekkend ver
zoekschrift, v66r een door hPm bepaalden dag, 
onder overlegging van hunne geboorte-akte 
tot zijn Departement te wenden. 

Ieder, die tot bet afleggen van het examen 
wordt toegelaten, bctaalt twiDtig gulden."' 

Onze l\finister van Justitie is belast met de 

nitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat8blad znl worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal warden gezonden aan den Raad· 
van Staie en aan de Algemeene Rekenkamer . 

's-Gravenhage, rlen Ssten December 1916. 
WILHELMINA. 

De jJfin-1:.ster van Jnstitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 15 Dec. 1916.) 

11 Decernbe1· 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

In den zin van art. 2 der Jachtwet is 
slechts hij rechthcbbende op de jacht, di_e 
zijn recht om te jagcn ontleent aan een 
zakelijk heerlijk jaohtrecht, aan een huur- · 
of pachtovereenkornst van den grond of 
aan cenig zakelijk recht op dien grond, 

Hij, die jaagt in gezelsohap van den 
pachter van bet jachtrecht, al is de;e ook 
door den eigenaar gemachtigd om namens 
hem vergunniPg tot jugen te verleenen, 
wordt da;rdoor dus niet ontslagen van 
de verplichting om zelf van een schrifte
lijk bewijs voorzien tc zijn. 

(Jachtwet art. 2.) : 

Voorzitter: l\fr. A. M. B. Hanlo. 

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

C. K., oud 36 jaar, kleermaker, wonende te 
Ginneken, reqnirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
21· September 1916, waarb1j de reguirant in 
hooger beroep, na vernietiging van een vonnis 
van den K9,ntonrechter aldaar van 7 Januari 
1916, wegens het eens anders grond bejagen 
zoncler voorzien te zijn van een schriftelijk 
.bcwijs van vergunning van den eigenaar of 
rechthebbende, met toepassing van de artt. 2 
en 40 dcr Jagtwet, 10 en ll der Wet van 15 April 
1886 (S. 64) en 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van f 0.50 en eene ver
vangende hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal .i\fr. 
Tak. 

Ter ondersteuning van het onderwerpelijk 
cassatieberoep, hetwelk gericht is tegen een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Breda van 

. 21 September jl. waarbij requirDnt, met ver
nietiging eener beslissing van den: Kan tonrech
ter aldaar. van 7 Januari bevorens, werd 
schuldig vf'rldaard aan : ,,Het eens anders grond 
bejag\)n, zonder voorzien te zijn v3<n een sehrif
telijk bewijs van vergunning van den eigenaar 
of rechthebbende''; en deswege veroordeeld 
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in eene geldb6ete van f 0.50 subsidiair een 
dag · hechtenis, zijn bij memorie een drietal 
middelen voorgesteld,- waarvan ·de beide eerste 
klagen over : ,,Schending van art. 2 al. 2 der 
Jagtwet", eenerzijds, omdat de Recht bank 
het voor de toepassing van dat artikel niet 
voldoende heeft geacht, dat het jagen plaats 
vend in gezelschap van hem, die door den 
eigenaar van den grond schriftelijk was ge
machtigd namens hem vergunning tot het 
bejagen van zijn perceel te geven, en, ander
zijds, omdat de Rechtbank ender de uitdruk
king ,,recihthebbende" enkel verstaat ,,dengene, 
die het jachtrecht als zakelijk r·echt op eens 

·anders grond bezit of' hetzelve ontleent aan 
eenige overeenkomst van huur of pacht van 
<lien grond. 

Ik acht ze beiden onjuist. Nog in Uw arrest 
toch van 15 November 1909 (W. 8931) werd, 
ter voortzetting der bestaande · en door Mr. 
Ledeboer in zijne voorafgaande conclusie a.an
gehaalde jurisprudentie beslist, dat in den zin 
van art. 2 der J agtwet, bniten den eigenaar 
van den grond, alleen hij als rechthebbende 
op de jacht op den grond is te beschouwen, 
die zijn re~ht om te jagen ontleent aan een 
zakelijk jachtrecht, aan eene- huur- of pacht
overeenkomst van den grond of aan eenig 
zakelijk reeht op._dien grond. Let men er nu 
op, dat requirant slecl:\ts joeg in gezelschap 
van den huurder der jacht, dan behoeft het· 
nauwelijks .betoog, dat hij zich tevergeefs wil 
beroepen op de ·als geschonden voorgestelde 
bepaling, zelfs·al had die huurder zich het recht 
verzekerd zelfstandig jachtvergunningen te 
mogen uitreiken, daar laatstgenoemde in art. 2 
al. 2 .der Jagtwet niet vermeld wordt ender 
hen, op wie ·de eerste alinea niet toepasselijk is, 
of ·met wie stra:fl;eloos zonder schriftelijke ver
gunning mag warden gejaagd. 

Subsidiair is nog aangevoerd : ,,Schending 
en verkeerde toepassing van art. 2 al. 1 der 
Jagtwet", omdat requirant veroordeeld is, 
niettegenstaande zijn medejager bet recbt had 
eigendunkelijk jachtvergunningen na:.Uens den 
eigenaar uit te reiken en dus ook requirant 
geacht. meet worden zulk eene vergunning te 
hebben verkregen. 
· Ik merk dienaangaande op, dat de Recht
bank uit de erkentenis van den requirant en 
uit het voorgelezen proces-verbaar van bekeu
ring aanwijzingen putteri kon voor het bewijs 
van gemis eener schriftelijke jachtvergunning, 
terwijl de yraag, of dit terecht is .geschied, 
niet staat ter beantwoording van den Rechter 
in cassatie. Bovendien gedroeg requirant zich 

1 we!, als of hij zoodanige vergunning bezat, 
maar aan den verbalisant_ en ter audientie 
erkende hij echter het tegendeel, hetwelk 
.geenszins · kan , worden verholpen, doordien 
een derde mogelijk dit gebrek had kunnen 
.aanvullen, doch dit nagelaten heeft. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep." 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
· Jhr. Feith ; ., 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
reqnirant voorgestPld bij memorie : (zie concl. 
adv.-gen.); 
_ O;, dat bij bet besti:eden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als aan het hoofd dezes . 
vermeld, ten laste. van den requirant als be
wezen is aangenomen, dat hij op 20 November 
1915 des namiddags omstreeks 1 uur te Ginne
ken, ter plaatse genaamd ,,de Hooge Aart", 
op een perceel grond, waarv:an het eigendoms
en jachtrecht toebehoort aan H. H., met _een 
geweer 'in jagende houding loopende heeft 
gejaagd, zulks zonder te zijn voorzien van een 
schriftelijk bewijs van vergunning, huur of 
pacht van den eigenaar of rechthebbPnde; 

0., dat de Rechtbank daarbij reqnirants 
verweer, dat P. J. van M., in wiens gezelschap 
hij had gejaagd, het jachtrecp.t op bedoeld 
perceel van den eigenaar had gepacht met de 
uitdrukkelijke bevoegdheid om ook door 
derden daarvan gebruik_ te laten maken, ver
wierp op dezen grond : 

,,dat gemelde val). M., al had hij - gelijk 
der Rechtbank .... is gebleken - inderdaad 
hi,t jachtrecht '?P bedoeld percPel van den 
eigenaar gepacht met de bevoegdheid boven
gemeld en al ware hij diensvolgens gemarhtigd 
om den in zijn gezelschap jagenden beldaagde 
eene schriftelijke vergunning, · als bedoelcl 
bij a!t. 2, eerste lid der J agtwet, nit te. reiken 
namens den eigenaar, niettemin geenszins. 
geacht kan worden zelf te zijn eigenaar -of 
rechthebbende in den zin van het tweede lid 
van bedoeld artikel, alwaar- ender de uitdruk
king ,, ,,rechthebbende"" alleen is te verstaan 
degene, die het jachtrecht als zakelijk recht 
op eens anJers grond bezit of hetzelve ontleent 
aan eenige overeenkomst van huur of pacht 
van dien · gi;ond" ; 

0., dat tot onderstem1ing van het eerste 
middel is aangevoerd : dat de bodoeling van 
art. 2 al. 2 der J agtwet deze is, dat schriftelijke 
vergunning onnoodig is, indien gejaagd wordt 
in gezelschap van· hem die de schriftelijke ver-
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gunning kan geven, omdat jmst uit dat jagen 
in zijn-gezelschap moet worden afgeleid, dat hij 
de vergunning tot jagen heeft gegeven; dat 
derhalve, waar van M. namens den eigenaar 
van het perceel vergunning mcicht verle.enen 
tot het bejagen dJJ,arvan en requirant in 
van M.'s gezelschap joeg, hij niet nog bovendien 
van eene schriftelijke vergunning van den 
eigenaar voorzien behoefde te zijn; dat wijders 
de uitlegging door de Rechtbank aan de uit
drukking ,,rechthebbende" - gegeven onjuist 
en te eng is, hetge_n kan blijken nit de toe
voeging in art. 2, al. 2 der woo··den ,,noch ook 

. op pachters of huurders, ten ware het jagtrecht 
bij de overeenkomst van pacht of huur zij 
voorbehouden" ; 

dat van M., als pachter van het jachtr~cht, 
derhalve zelf rechthebbende was en requirant 
ook om die reden geen schriftelijlt bewijs van 
vergunning behoefd te hebben; 

0. _daaromtrent: 
dat de eenige uitzonderingen, in art. 2, 

al. 2 der Jagtwet toegelaten op den -regel, 
dat men om eens anders grond bij vergunning, 
huur of pacht te kunnen bejagen voorzien 
moet zijn van een ·schriftelijk bewijs 'van den 
eigenaar of rechthebbende, de gevallen betreffen, 
dat het jagen plaats grijpt in gezelschap van 
den eigenaar of recbthebbende en dat gejaagd 
wordt door pachters of huurders van den grond 
en het jacntrecht bij de overeenkomst van pacht 
of huur niet 1s voorbehouden ; 

dat jagen - in gezelscha-p van den pachter 
van het jachtrecht, al is deze ook door den 
eigenaar gemachtigd om nainens hem ver
gunning tot jagen te verleenen, derhalve 
slechts dan van de voormelde verplichting zou 
ontslaan, indien genoemde pachter zelf als 
zoodanig als ,,rechthebbende" ware aan te 
merken; 

dat nu in den zin van voormeld artikel slechts 
hij rechthebbende op.de jacht is, die zijn recht 
om te jagen ontleent aan een zakelijk heerlijk 
jachtrecht, aan een~ huur- of pachtovereen
konist van den grond of aan eenig zakelijk_recht 
op dien grond - zijnde toch niet in te zien, 
waarom de uitdrukkelijke. orkenning dat 
pachters en huurdprs ook gerechtigd zijn den 
door hen gepachten of gehuurden grand te 
bejagen, indien bij de overeenkomst van pacht 
of huur het jachtrecht niet is voorbehouden, 
en o~k zij dan niet van een schriftelijk bewijs 
van den eigenaar behoeven voorzien te ·zijn tot 
eene andere opvatting zon nioeten· leiden ; 

dat uit die erkenning immers enkel volgt, dat 
zij zelf als rechthebbende zijn·aan te merken; 

dat mitsdien terecht bij het bestreden vonnis 
is aangenomen, d~t noch de omstandigheid 
dat de persoon, in wiens gezelschap de requi
rant joeg, het jachtreeht op het bij dagvaariiing 
bedoelde perceel had gepacht, noeh de omstan- · 
digheid dat•die persoon door den eigenaar was 
gemaehtigd namens hem vergunning te ver
leenen om dat perceel te bejagen, requirants 
verplichting ophief om zelf van een schriftelijk 
bewijs van den eigenaar voorzien te zijn en he~ 
middel alzoo in _zijn beide onderdeelen is onge
grond; 

0., dat het tweede middel is aangetlrongen 
met de bewering dat, waar de eigenaar blijkens 
het vonriis zijne schriftelijke vergunning had 
gegeven aan meergenoemden van M. met de 
uitdrukkelijke bevoegdheid om ook door 
derden daarvan gebruik te laten maken en 
requirant kraehtens die aan van M. gegeven 
bevoegdbeid heeft gejaagd, hij in den zin der 
Jagtwet voorzien is geweest van een schrifte
lijk bewijs van den eigenaar ; 

dat het middel echter afstuit op de in cas
satie onaantastbafe beslissing der Rechtbank, 
dat door wettige in het vonnis opgenomeI_l 
bewijsmiddelen is· komen vast te staan,- dat 
requirant van een schriftelijk bewijs als voor
zegd niet voorzien is geweest, en hij mitsdien 
noeh direct noch indirect zoodanig bewijs aan 
het aan van M. toegekende recht ontleende, 
zoodat ook dit . middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

VPrwerpt het beroep. . (N. J.) 

.13 December 1916. BESLUIT, houdende het 
in staat van· beleg vetklaren van territo
riaaI zeegebied, zoomede van enkele 
gemeenten en gedeelten van gemeenten 
des Rijks. S. 527. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op ·de voordraeht van den Raad van· Mi
nisters van 8 December 1916; 

Gelet op Art, 1 van de Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ; 

Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
· met in.gang van 16 December 1916 warden 
in staat van ·beleg verklaard : 

1 °. het territoriaal zeegebied ( voor zooverre 
niet reeds in staat van beleg verkeerende) ;-

20. de hiern3:genoemde gemeenten of gedeel; 
ten van gemeenten : 

in de Provineie Gelderland : · 
Arnhem (voor zooverre niet reeds in staat van 
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beleg verkeerende);Gorssel,Rheden,Steenderen, I verwarming, verlichting en scl!oonhouden van 
Warnsveld en Zutphen; · ' kantoorlokalen; · .· 

in de_ Provincie Overijssel : b. als vergoeding voor kosten van ka_ntoor-
Bathmen, ·Dalfsen, Deventer, Diepenveen,- behoeften. · 

Ha;selt, Heino, Holten, Nieuwleuse:n:, 01st, 4°. Artikel 22 wordt gelezen als· volgt: 
Raalte, Staphorst, Wijhe, Zwolle en Zwoller- · Aan elk ontvangkantoor wordt door den-
kerspel. Minister, voor zooveel noodig, eene vaste jaar-

Onze-- Ministers van Oorlog, van ·Marine, lijksche som verbonden: 
van Buitenlandsche Zaken·,. van Justitie, van a. als vergoeding voor belooning van- sub
Binnenlandsche Zp,ken, van _Ffnancien, van ·ontvangers en van plaatsvervangers voor de 
Wate:r:staat, van Landbouw, Nijverheid en ontvangst der waarborgrechten; 
Handel en van Koloniiin zijn, ieder voor zoo- . b. als tegemoetkorriing in de kosten van 
veel hem betreft, belast met de uitvoering_ huur, verwarming, verlichting en schoonhou-

. ·van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad en den van kantoorlokalen'.; · 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en c. als vergoeding voor verdere-kosten van 
waarvan: afschrift zal worden gezonden aan peheer. · 
de Algemeene Rekenkamer. 5°. Artikel 109 wordt gelezen als volgt_: 

's-Gravenhage, den 13den December 1916. Voor iedere dire-ctie, inspectie, contrllle of · 
WILHELMINA. ontvangkantoor bepaalt de Minister, voor zoo-

' De Tijdelijk- Voorzitter van den Raad van Minis- veel noodig; het aantal klerken, andere dan 
ters; CORT v. D. LINDEN, rijksklerken: 

(Uitgeg, 13 Dec. 1916.) · Hunne belooning-_ wordt bepaali na~r_doo_r, 

' J3 JJecembei; 1916. BE~LUIT, tot wijziging-van 
het besluit van 80 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der dire~te belastingen, invoerr_echten en 
accijnzen. 

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

Finaricjen van 9 December 19_16, n°. 48, afdee· 
ling Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- -
palen :. 
· Art. I. In Ons besluit van 80 Maart-1904, 
n°. 19, zooals dit bij latere .bePluiten is gewij
zigd, worden de volgende wijzigingen gebracht ; 

1°. artikel 4 wordt g_elezen als· vol~.: 
· Aari iedere directie wordt door den Minister 

eene vaste jaarlijksche vergoeding verbonden 
vo9r kosten van kantoorbehoeften. · 
_ 2°. Artikel 8 wordt gelezen-~ls volgt: - · 

Aan elke inspectie wordt door den Minister, 
voor zooveel noodig, een~ vaste jaarlijksche 
-som verbonden : ' · · 

a. als tegeriloetkoming in de kosten va~ 
htiur, verwarming, verlichting en schoonhou-

- den van kantoorlokale·I); 
b. als vergoeding voor kosten van kantoor~ 

behoeften. 
8°, Het eerste lid van ar_tikel 11 ,vordt ge

lezen als volgt: 
.,'\.an elke controle wordt-door den Ministe1:, 

voor zooveel noodig, eene vaste jaarlijksche 
som verbonden-: 

a. als tegemoetkoming in de kosten van huur,· 

dep.· Minister ie stellen_ rege len en kan ten 
hoogste f 600 's j aars bedragen. 

· Afwijking van ·het vorige lid kan in. bijzon
dere gevallen doo~ den Minister worden toe-
gelaten. · 

Wegens de belooning van klerken, andere 
dan rijksklerken, wordt een vergoeding ver
leend, w;mrvan het bedrag voor elk burea11 
afzonderlijk na ,ifioop van het ·jaar door den 
directeur wordt-vastgesteld. 

Art. II. In Ons besl_uit van·4-Janriari 1913, 
n°. 32, gewijzigd bij dat van 16 Maart 1916, 
n~. 68, worden de - volgende wijzigingen ge
bracht: 

1°. Het eerste lid van onderdeel 2 wordt geJ 
lezen als ·volgt : 

Aan-ieder centraal-bureau wordt door Onzen 
voorno_emden Minister eene vaste jaarlijksche 
som verponden_als vergoeding voor kosten van 
kantoorbehoeften. 

2°. Na onderdeel 4 ~wordt een nieuw lid
opgenom!Jn, Juider.<!lc\: 

5. De in Ons besluit van 30 Maart 1904, 
n°. 19, zooals dit •bij latere be·sluiten is gewij
zigd, opgenomen bepalingen betreffende plaat; · 
sing en belooning van ~l!lrken, andere. dan 
rijksklerken en hu_nne benoembaarheid to_t rijks
kle~k. zijn ook ,van toepassing ten aanzien van 
de centraal-bureaux _der directe belastingeµ. 

Het bepaalde bij het eerste lid van artikel 44 
van genoemd- besluit, gelcH mede voor de hier
bedoelde bureaux: 
_ Art. III. In· artikel III vim Ons besluit van 

21 Maart 1916, n°. 88, worden de woorden ,,con-
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troles of ontvangkantoren" vervangen door: 
,,controles, ontvangk'antofen, centraal-bureaux 
of bureaux voor den accou'ntantsdienst." 

Art. IV. Dit besluit treedt in we~king met 
Januari 1917. 
De enz. 
Onze Minister van Financien is .belast met 

de uitvoering v_an dit bJsluit, waarvan afschrift 
za1 worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. · 

's--Gravenhage, den 18den December 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister 1Jan Financiiin, ANT. VAN GIJN. 

14 Deceinber 1916. WET, tot verhooging en 
wijziging van• het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
t'J. 528. 

Bij dez·e wet worden eenige arti_kelen ver
hoogd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt .verhoogd: het 
.totaal van de Ilde afdeeling met f 8000, van 
de IIIde afdeeling met£ 1,012,375,_van de Vde 
a£deeling met f .500,872 en van de VIIIste af
deeling met f 238,000, en het totaal van het 
hoofdstuk met £1,759,247. 

. 14 Deceinber 1916. WET, tot wijziging ·en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienst'. 
jaa:r 1916. S. 529. 

· .Bij deze wet worden eenige artikelen ver
minderd, verhoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan -wordt verminderd het 
totaal van de Iste afdeeling -met £ 2566, en 
wordt verhoogd het totaal van de · IIIde 
afdeeling met f 3,028,650_; van de IVde af
deeling met f 118,368 ; van de Vlde afdeeling 
met f 37,800; van de VIIIste afdeeling met 
f 95, 780 en het totaal van het hoofdstuk met 
f 3,278,032. 

14 Deceinber 1916. WET, betreffende heffing van 
Statistiekrecht. S. 530. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat · het wenschelijk is een -stitistiekrecbt 
te heffen; -

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er wordt een statistiekrecht naar 

de waarde geheven : . _ 
1 

a. van de ingevoerde goede,:en, die fterstond 
of na opslag in entrepot tot verblijf binnens
lands worden aangegeven ; 
. b. van de. goederen, die ten uitvoer .worden 

aangegeven, met uitzondering van . de van 

buitenslands ingevoerde goederen, die terstond 
of na opslag in entrepot tot wederuitvoer 
worden aangegeven. 

2. Het statistiekrecht wordt niet gebeven 
van goederen, die, na aangifte tot verblijf 
binnenslands, tot· wederuitvoer worden aange
geven, doch inmiddels niet opgeslagen zijn 
geweest anders dan aan d_en wal of op het ter- _ 
rein eener· onderneming van vervoer. 

Het recht, dat bij de · eerste aangif
te van die goederen is voldaan, wordt terug: _ 
gegeven of verrekend. _ 

3. Geen statistiekrecht wordt geheven : 
a. bij invoer en bij uitvoer van de goederen, 

genoemd in art,ikel 6, letter b, e en g der wet· 
van 15 Augustus 1862 (Staatsblad no. 170), 
zooals het artikel is gewijzigd bij de wet van 
6 April 1877 (Staatsblad n°; 71); 

b .. bij invoer en b:ij uitvoer van boom- en 
v:eld:vruchten en ·gewassen, gewonnen op gron
den, ·binnen den afstand van 5500 meter ter 
weerszijde van de grenslijn des -Rijks gelegen 
en, voor zooveel den 1nvoer betreft, bij Neder
landsche ingezetenen en voor zooveel den uit
voer petreft, bij bewoners van bet vreemd 
grondgebied in gebruik; 

c. -van goederen, van de eene Nederlandscbe 
plaats naar de andere vervoerd wordende 
over vreemd grondge bied of over zee ; 

.d. van victualie, provisie en scheepsbehoef
ten, kennelijk tot verbruik aan bo.ord van 
binnenkomende en van uitgaande · Nederland
sche schepen dienende en als zoouanig aange
geven; 

e. bij invoer en bij uitvoer van goederen 
met Nederlandsche oorlogsschepen ; 

/. van de yoorwerpen der pakketpost ; 
g. van -strandgo_ederen, geladen geweest in 

schepen, uit de havens van het Koninkrijk 
vertrokken en op derzelver uitreis verongelukt, 
tenzij het betreft doorvoergoederen, die niet 
weder uitgaan ; 

h. wanneer de totale waarde der iri eene 
aarigifte begrepen.goed~ren niet meer bedraagt 
dan vijf en twintig gulden. 

Bepalingen ter voorkoniing van misbruik 
van de vrijste!lingen worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

4. Het statistiekrecht . bedraagt, wanneer 
de tot~le waarde der in eene aangifte begre
pen goederen honderd gulden niet te boven gaat, 
een cent voor elke tien gulden,. gedeelten van 
tien gulden voor tien gulden genomen. 

Wanneer die waarde meer bedraagt, wordt 
van elke vijfentwintig gulden twee en een 
halven cent· geheven, gedeelten v:an vijfen-
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twintig gulden voor vijfentwintig gulden ge
nomen. 

5. Onder waarde wordt bij invoer verstaan 
de waarde volgims artikel 120 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°.- 38), 
zooals dit is gewijzigd bij artikel 32 der wet 
van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 54). 

6. Onder waarde wordt bij uitvoer verstaan 
de som, die gerekend wordt voor levering 
hier te lande door de eerste hand te kunnen 
worden bedongen. 

Voor goederen, ~aarop deze bepaling. niet 
kan worden toegepast, daaronder begrepen 
die, welke door aard, bestemmiug of opschriften 
voor anderen dan voor wie zij bestemd zijn, eene 
mindere waarde hebben, wordt onder waarde 
verstaan de prijs bij aanschaffing uit de eers~e 
hand hier te lande, vermeerderd met de ko_sten 
van emballage en commissie. Voor afgeschei
den gedeelten van een geheel, geene zelfstan
dige handelsartikelen zijnde, wordt de waarde 
bepaald in verhouding tot den prijs van het 
geheel, waartoe zij gerekend worden te behooren. 

7. Het statistiekrecht word~ voldaan door 
opplakken van statistiekzegels op de aangiften. 

De statistiekzegels worden vanwege het Rijk 
uitgegeven : de vorm daarvan wordt door Ons 
bepaa!d. 

De wijze, waarop de zegels behooren te worden 
gebruikt, wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

8. De aangifte, waarop niet tot een bedrag, 
voldoende voor. de aangegeven waarde, aan . 
statistiekzegels is geplakt, wordt geweigerd. 

9. Voor goederen, die aan het statistiek
recht zijn onderworpen, kan de inspecteur 
der invoerrechten de waarde op een hooger 
dan _het aangegeven bedrag vaststellen. 
· Hij neemt daartoe eene beechikking, ,vaarvan 
hij, bij aangeteekenden brief· of tegen gedag
teekend ontvangbewijs, afschrift zendt aan den 
aangever. 

Het afschrift wordt binnen eene maand na 
de aangifte der goederen ter post bezorgd of 
uitgereikt. 

liet eerste lid is niet van toepassing op tot 
verblijf binnenslands aangegeven goederen, die 
aan een invoerre_cht naar de waarde zijn onder
worpen. 

10. Van de beschikking van den inspecteur 
kan de aangever binnen eene maand·, nadat 
het afschrift ingevolge het tweede lid van het 
.vorig · artikel ter post is bezorgd of tegen 
ontvangbewijs is uitgereikt, in beroep komen 
bij den raad van beroep _yoor de invoerrechten. 

Het beroep wordt ingesteld door indiening 

van een met redenen orrikleed beroepschrift. 
Een af~chri:ft der beschikking van den inspec-_ 
teur wordt daarbij overgelegd. 

11. Aan de behandeling eener zaak, waar
bij een lid van den raad_ van beroep belang 
~eeft, neemt dat lid geen dee!. 

De raad stelt den aangever in de gelegenbeid 
zijne bezwaren in persoon of bij gemachtigde 

. mondeling toe te lichten. De .raad kan zich 
·door deskundigen doen voorlichten. 

Indien den raad blijkt, dat de waardebepa
ling van den inspecteur · onjuist is, stelt hij, . 
met vernietiging van diens bescbikking, de 
waarde der goederen opnieuw vast. 

Tenzij bet tegendeel is gebleken, neemt de 
raad aan, dat de soort en· de boeveelheid der 
goederen j ui~t. is aangegeven. 

12. De raad van beroep beslist bij meerder
heid van stemmen. 

Indien er bij de bepaling van de waarde 
geene volstrekte meerderheid is, worden de . 
door de verschil!ende leden opgegeven bedra
gen te zamen geteld en wordt het totaal, ge. 
deeld door zeven, als de waarde der goederen 
aangenomen. 

De uitspraak van den raad is met redenen 
omkleed. Zij. wordt door den voorzitter ·bij 
afschrift _aan den aangever-en aan den inspec
teur medegedeeld. 

13. Vooor de goederen, waarvan de waarde, 
hetzij krachtens deze wet, hetzij lfrachtens de 
Waardewet 1906 (Staatsblad n°. 216), met 
afwijking van de aangifte is vastgesteld, is 
de aangever, 'behalve het bedrag van het 
statistiekrecht dat niet reeds bij de aangifte is 
vo!daan, eene verhooging van twintigmaal dat 
bedrag verschuldigd. • 

14. Bij vermoeden, dat de waarde van 
goederen, die aan het statistiekrecbt. zijn 
onderworpen, te laag is aangegeven, kunnen 
de met de visitatie belaste ambtenaren de 
goederen aanbouden en onder bewaring van 
den ontvanger stellen. 

Zij maken van deze bevoegdheid geen ge
bruik bijaldien hun bekend is of te hunnen 
genoegen blijkt, dat de aangever binnen bet 
Rijk woont of gevestigd is. 

Over de aangehouden goederen kan worden · 
bescbikt na zekerheidstelling voor de som, die 
de aangever aan meerder· recht en verhooging 
kan blijken verschuldigd ,te zijn. De ontvanger 
kan de goederen ook-zonder zekerheid afgeven. 

· Het eerste lid is niet van toepassing op tot 
verblijf binnenslands aangegeven goederen, die 
aan ~en irivoerrecht naar de waarde zijn on
derworpen. 

---- - -------- - ----- - __ -_ . --- ------------
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15. Hij die van buitenslands .ingevoerde goe- formaliteit van :registratie onderworpen, kos, 
•deren · tot opslag in entrepot of, terstond of teloos geregistreerd. 
na opslag in entrepot, tot wederuitvoer aangeeft, De quitantien ;van ·invoerrecht zijn mede 
is indien de goederen niet overeenkomstig de vr:jj van zegel. -
aangifte worden opgeslagen of uitgevoerd, be- 21. Deze wet treedt in werking op een door 
halve het bedrag van het statistiekrecht .dat· · Ons te bepalen dag. · 
bij aangifte tot verblijf binnenslands had moe- Zij kan worden aangehaald onder de bena
ten zijn voldaan, eene verhooging van tienmaal ming ,,Wet op het Statistiekrecht", mits met 
·dat bedrag verschuldigd. bijvoeging van jaargang en nummer .. van het 

De opslag of uitvoer der goederen wordt Staatsblad waarin zij is opgenomen. 
ambtelijk ter kennis gebracbt van den ontvan- Lasten en bevelen, enz. 
:ger ,te wiens kantore of onder wiens kantoor Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De-

- de aangifte is gedaan. Beboudens tegenbewijs. cember 1916. -
wordt de opslag of uitvoer ge;cbt niet te WILHELMINA. 
hebben plaats gebad, indien de kennisgeving De Minister van Financien. ANT. VAN GrJN. 
na verloop van zes weken sedert de aangifte (Uitgeg., 19 Dec. 1916.) 
niet is ingekomen. 

De waarde der goederen wordt ;astgesteld 
•door den inspecteur. Het tweede en derde lid 
van artik;l 9 en de artikelen 10, lI en 12 zijn 
van toepassing. 

16. Voor de som die ingevolge artikel 15 
verschuldigd kan worden, kan zekerbeid worden 
gevorderd voordat de aangifte tot ·opslag in 
entrepot of tot. wederuitvoer wordt aange
nomen. 

De a~btenaren: met de o~tvangst van aan
giften belast, maken van deze bevoegdbeid geen 
gebruik bijaldien hun bekend is of te bunneri 
genoegen blijkt, dat de aangever binnen ·bet 
Rijk woont of·. gevestigd is. 

17. Het statistiekrecbt dat niet. reeds bij 
de aangifte is voldaan, is met de verhooging 
volgens artikel 13 of artikel 1'5, invorderbaa:c 
bij parate executie. De bepalingen van ar: 
tikel 291, eerste tot en met zesde lid, der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38), zijn ten deze van toepassing. 

18. Hij die bij een geschil over de waarde 
van aan bet statistiekrecbt onderworpen 
goederen, met bet oogmerk om invloed uit te 
oefenen op de beoordeeling dier waarde, op
zettelijk een valsch of vervalscbt stuk o.verlegt, 
·wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar. 

.De feiten, strafbaar volgens bet eerste 
lid, worden bescbouwd als misdrijven. , 

19. Onder goedeten die aan bet statistiek
recht zij1i onderw.orpen, worden in deze wet 
verstaan alle goederen bedoeld bij artikel 1, 
voor zoover zij niet vallen onder eene der 
vrijstellingen van artikel 2, eerste ·lid, en arti
kel 3, eerste lid, · 1etters a tot en met g. 

20. De stukken, betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit voortvloeiende, zijn vrij 
van zegel en :worden, voor zciover aan de 

14 Decembe1· 1916. .MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende ondersteiming van .Belgiscbe 
vluchtelingen. 

De penningmeester van _bet Nederlandscbe 
Oomite tot steun van .Belgische en andere. 
slacbtoffers te Amsterdam, Mr, J·. A. van Sons
beeck, vestigt mijne aandacbt er op, dat 
hem is gebleken, dat verscbeidene burgemees
ters de bedoe!ing van mijne aanscbrijvirig ,van 
16 November '1916, n°. 14276, afd. V. A. aldus 
opvatten, dat met ingang vtm 1 Januari 1917 
de betaling van onderstandsgelden aan Bel· 
gische vluchtelingen niet meer door of van
wege de burgemeesters, maar door bovenge
noemd Comite zal geschieden. 

Ik beb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
burgemeesters in Uw gewest op dit misver
stand te wijzen en hun duidelijk te maken, 
dat, m,et ingang van genoemden datum, de 
bestaande toestand in zooverre verandert, dat 
i:le uitbetaling der onderstandsgelden en de be
talingen, die worden gevorderd voor de vluch
telingen, die in natura worden ondersteund, 
en voor hen, die ziekenhuisverpleging behoe
ven, niet meer moeten worden verantwoord 
door tusscbenkomst van U ll.E.G. aan mijn 
Departement, ·maar door de burgemeesters 
rechtstreeks aan den penningmeester van boven
genoemd Oomite, die voor de terugbetaling der 
gelden, na accoordbevinding der verantwoor
ding, namens mij, zal zorg dragen. 

(Gem.-stem.) 

15 December 1916. BEsLUIT, tot nadere wijzi
gihg van bet Algemeen Reglement.Dienst 
en van bet Algemeen Reglement Dienst 
Looaalspoorwegen. S. 531. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ: 

Op de voordrachten van_ Onzen Miruster van 
Waterntaat van 23 en 27_ Nove.mber 1916, 
Lae. A. en G., afdeeling Spoorwegen; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Stan.tsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van O Juli 1915 (Staatshlad n°. 3~1), 
.op artikel 1 der wet yan 9 Juli 1900 (Staats
blarl n°. 118) e_n op artikel II der Overgangs
·bepalingen van de wet van 13 ,Juli 1007 (Staats-
blad no. 193) ;_ . 
_ · Den Raad van State gohoord (adviezen van· 
5 December 1916, nos. 30 en 31); 

Gezren het nader rapport van Onzen · voor
noemden :Minister van· 13 December 19l!i, 
n°. 285, afdeeling_ Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en :verstaan: 
.A. Te :bepalen, dat met ingang van 1 Ja. 

nuari 1917 de artikelen 97 van het Algemeen 
Reglement Dienst, vastgesteld b~j Koninklijk 
besluit van 26 Juni 191:3 (Staatsblcid n°. 315), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
7 November 1916 (Btaatsblad n°. 404), en van 
het Algemeen 'Regiement Dfonst Loq,aalspoor: 
wegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 

Juni' 1915 (Staatsblnd n°. 230), laatstelijk 
gewijzigct bij Koninklijk besluit v:an 15 Mei 
1916 (Staatsblad n°. 187), zullen worden gewij-
zigd als volgt : · 

I. In het eerste lid, letters b en d, worden de 
woorden ,,in hoogste ressort" vervangen door l 
,,behoudens het bepaalde bij het· tweede lid, 
letter d, in hoogsten aanleg" ; 

II. ·De tweede volzin van het, eer,ite lid~
lE;tter b, worclt vervangen door het. volgende : 

,,b. deze scheidsgerechten zu'llen zijn-samen
gesteld uit v:ijf leden, waarvan door best_uurclern 
van den spoorwegdienst en door den -beambte 

-of ·bediende, die het beroep instelde, elk twee 
leden en h\mne plaatsvervangers uit het pe~: 
soneel der ondememing zijn aangew:ezen en 
het vijfde· lid, tevens voorzitter; en <liens 
plaatsvervanger door deze vierworden beno~md, 
mits deze benoeming met algemeene stiimmen 
geschiedt, en anders door den Minister. Een 
secretaris en diens plaatsvervanger · warden 
door den Minister aarr de scheidsgerechten toe
gevoegd" ; 

III. In het tweede lid wordt letter a vervan
gen door het volgende : 

,,a. de omvang, waarin en de wijze, waarop 
de temritvoerlegging van disci plinaire straffeii 
kan warden ·opgeschort" ; · 

IV.· In bet tweede"lid wordt letter c gelezen 
als volgt: 

,,c. de :wijze;_ w.aarop het beroep . bij een 

scbeidsgerecht wordt aangehracht, waarop 
bestuurders van den spoorwegdienst en de 
beambten en bedienden d~n secretaris inlich
tingen verschaffen en· medewerking verleenen, 
waarop bet scheidsgerecht de zaak onderzoekt 
en daarover uitspraak doet, en al hetgeen 
verder wordt v~reischt 'tot uitvoering van het 
in het eerste lid onder b en d bepaalde -'-" ; 
· V. In bet tweede lid wordt, met wijziging van 
letter din letter e,-als nieriwe letter d ingevoegd : 

,,d. de wijze, waarop de Minister herzi~ning 
van eene· uitspraak van . een scheidsgerecht 
kan gelasten op ·grond ·van eenige omstanclig
heid, die bij ·ae bebandeling van de .zaak aan 
het scheidsgerecht niet bekend was, en die, 
op zioh zelve of in verband met vroeger gebleken 
feiten, ·emstigen twijfel doet ontstaan aan de 
juist,heid 'der beslissing, en, ware zij bekend 
geweest, zoude hebben kunnen 1eiden tot eene 
andere beslissing". 

B. te · bepalen, dat, het bovengenoemde 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen 

. zal word en gewijzigd als volgt : . 
I. de eerste beide volzinnen van artikel 98 

worden genummerd· als eerste lid; 
II. de laatste volzin wordt vervangen door 

bet volgende als t~eed e lid : 
,,2. De_ termijn van vijf jaar kan bij een met 

redenen omkleed, in de Staat8courant te plaatsen 
Kqninklijk besluit eens of meermalen, telkens 
voor niet !anger clan eel). jaar, worden. verlengd 

, voor een Iteglement Dienstvoonyaarden in zijn 
·geheel of voor eenig deel. In geval van ver
lenging voor eenig dee! wordt voor dat dee! de 
termijn van verlenging gekort op den volg:enden 
vijfjarigen termijn." -
_ C. Met afwijking in zooverre van het bepaal
de onder A II, te . bepalen, _ dat ten aanzien 
van . beroepen, welke bij scheidsgerecbten, 
_als bedoeld bij de artikelen 97, eerste, lid, 
letters b en d, van het _Algemeen Reglement 
1)ienst en van hot Algemeen_.Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen, v66r 1 ,Januari 1917 zijn 
ingesteid, van kracht blijven de op het tijd-
stip van instelling geldende bepalingen om
trent de samenstelling van de scheidsgerecbten. 

D. Te bepalen, dat, indien door Ons inge, 
volge artikel 98 van bet Algemeen Reglement 
Dienst voor eenig deel va,µ het Reglement 
Dienstvoorwaarden 1911 eener spoorweg
onderneming de te~mijn van herziening wordt 
of is verlengd, Ons_ betrekkelijk besluit over
eenkomstige toepassing vindt ten aanzien van 
de door _zoodanige ondern_eming beheerde, 
onder. bet -Algemeen Reglement .Dienst Locaal
spoorwegeIJ. vallende spoorwegen. 
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E. Te bepalen, clat dit oesluit in werking 
treeclt den tweeden clag na dien· cler dagteeke
ning van het Staatsblad en de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
<le uitvoering van clit besluit, be.twelk ·gelijk, 
·tijdig in .het Staatsblad· en in de Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld za]· warden. 

's-Gravenhage, den 15den December 1916. 

WILHELMINA._ 

·De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 20 Dec. -1916.) 

15 December 1916 .. BERLUIT, tot wijziging·van 
bet Motor- en Rijwielreglement. S. 532. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Waterstaat van 21_ November .1!)16, La. G, 
Afdeeling ,Waterstaa,t.; · 

Gezien artilrnl 2 der Motor- en Rijwielwet; 
Gelet op cle door Onzen Minister voornoemd 

overgelegde adviezen van de Gedepnteercle 
Staten der provincien ; · 
· Den Raad van State gehoord,. advies · van 

5 December 1916, n° .. 36 ; · · 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemcl van 13 December 1916, no. 232 ; · 
Hebben goedgevonclen en verstaan: 

I. Aan het eerste lid van artikel 10 · van het 
Motor-. en Rijwielreglement, vastgestP-id bij 
Koninklijk beslnit van 6 November 1905 
(Staatsbla.d n°. 294), gewijzigd bij cle Konink-. 
lijke besluiten van 18 Spetember 1907 (Staats
blad n°. 252); 30 November 1908 (Staat-sblad 
n°. 345), 19 September 1910 (Staatsblad n.0 • 283) 
en 9 Juli 1915 (Staatshlad n°. 330), wordt een 
tweede volzil'l t,oegevoegd, lnidende : · 

Van de hierbedoelde lantaarns mogen ook 
de zijglazen niet gekleurd zijn, 

II .. Aan het eerste lid van· de artikelen 11, 
20 en 23 van genoemd -reglement wordt een 
t~veede volzin toegevoegd, luidenµe : · 

Van die lantaarn mogen ook de zijglazen 
niet gekleurd zijn. 

Onze l'vlinister voornoemd is ,belast met de 
.uitvoering van dit besluit, dat in het,Staatshlad 
geplaatst en aan den Raad van State in afschrift 
medegecie!)!d zal worden. · 

's-Gravenhage, den 15deri. December 1916. 

WILHELMINA. 

·De .Minister van W.aterstaat, 0. LELY. 

(UitgeJ: 30 Dec, 1916.) 

15 December 1916. ARREST van deri Hoogen 
Raad. 

De vraag, -welke partij in een onteige
ningsgeding in de kosten moet worden 
veroordeeld, kan ' niet altijd beantwoord 
worden door eenvoudige vergelijking van 
het bedrag van het aanbod met de toege
kende schadevergoeding. Wanneer door 
verandering van feitelijk:e omstandigheden 
de schadeelemen ten tijdens de ui tspraak 
van. het vonnis niet · meer dezelfde zijn als 
ten tijde van het aanbod, moet met de_ 
tijdens het onteigeningsgeding ingetrederi 
verandering worden rekenin,g gehouden. 
I. c. was het toegekende bedrag- wellager 
dan het aanbod, maar door de terbeschik
kingstelling van het onteigende goed ge
durende den tijd benoodigd voor de nieuwe 
inrichting van het bedrijf kwam de schade 
wegens stilstand van het bedrijf te verval
len. De Rech thank besliste tevens dat, . 
ware bedoelde regaling niet getroffen, het 
aangeboden bedrag zou zijn overschreden. 

(Onteigeningswet· art. 50.) 

Voorzitter : Mr. B. C. J. Loder. 

Raden : Mrs. J. A. A. B~sch, A. Fentener 
van Vlissingen, A. P. L. Nelissen en H. Hesse. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, q.q., · 
burgemeester der gemeente 's-Gravenhage, 
eischer tot cassatie van een vonnis · cler Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage den 10 November 
1916 tusschen partijen gewezen, aclvocaat 
Mr. J. H. Telclers, gepleit door Mr. J. R. 
Thorbecke -

tegen: 
Vf/. D.· Verhaag, vleesclihouwer, wonende te 
's-Gravenhage. verweerder, advocaat Mr. H. D. 
Takken. 

Conclusie .van den Procureur-Generaal J\fr. 
Noyon.· 

Bij arrest. van 8 Mei ·1916 (W.· 9777) (N. J. 
1916 bl. 791, Red.) besliste de Hooge Raad 
dat een gedurende het geding tot on-teig!)ning 
gedaan aanbod tot ter beschikkiiig van den 
onteigende stellen van het goed gedurende den 
tijd, benoodigd voor eene nieuwe inrichting 
van het in het goed uitgeoefende bedrijf, als 

'element voor de berekening van de schadeloos
stelling in aanmerking kan komen met_ dit 
gevolg dat schadeloosstelling wegens stilstaµd 
in het bec!rijf niet kan worden toegekend. 

Reeds te voren, bij _arre~t van 29-April 1910 
(W. 901_8) was evenzoo be.glist, en tevens eene 
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gevolgtrekking gemaakt met betrekking tot de 
beantwoording van de vraag wie der partijen in 
de kosten van_ het geding moet worden veroor-. 
deeld, nl. dat bij de door art .. 50 der Ont
eigeningswet bevolen vergelijking van hetgeen 
aangeboden is en datgene waartoe bij wijze 
van schadeloosstelling wordt veroordeeld reke
ning moet worden gehouden met het feit dat 
hetgeen toegekend wordt strekt tot vergoeding 
van eene geringere sohade dan die met betrek
king waartoe het aanbod was gedaan, waarbij 
imm~rs met de nadere toezegging geene rekening 
was gehouden. 

En in gelijken geest werd beslist bij arrest 
van 22 Janu'ari 1912 (W. 9307) in een geval 
waarin ten gevolge van het binnenhalen van 
qen oogst van te onteigenen land in den -loop 
van het gedi;ng hetgeen ten slotte onteigend 
werd minder waarde had dan datgene waarvoor 
het aanbod gedaan was, het land met den oogst. 

.In overeenstemming met deze jurispruderitie 
is in het thans aangevallen vonnis beslist dat, 
al blijft het toegekende bedrag van soradeloos
stelling beneden het aanbod, toch, nu wegens 
eene gelijke omstandigheid als in het aange_
haalde arrest van 8 Mei 1916 den doorslag gaf 
de sohade d_ie vergoed wordt is van minderen 
omvang wegens voorkoming van stilstand in 
het bedrijf, de schade die uit dien stilstand zou 
zijn voortgevloeid, in aanmerking genomen -
moet worden bij vergelijking van aanbod e;; 
toewijzing, zoodat het eerste voor de ·vast
stelling van de veroordeeling in de kosten 
geaoht moet worden zooveel lager te zijn of wel 
de toewijzing zooveel hooger als die scJ:,ade zort 
hebben bedragen: _ 

Toen de Reohtbank nu tot de slotsom kwam 
dat de Schade grooter ZOU zijn dan het verscbil 
tusschen het aangebodene en het toegewezene, 
heeft zij consequent den eischer in ·de kosten 
veroordeeld. 

Als cassatiemiddel is voorgedragen: ,,Schen
ding of verkeerde toepassing van art. 151 der 
Grondwet, artt. 22, 50 van de Wet van 28 Au
gustus 1851 (S. 125), door den eisoher te ver
oordeelen, in de kostep. ofschoon de bij het 
vonnis_ bepaalde schadevergoeding minder 
bedraagt dan het gedane aanbod." 

De eischer doet ·hiermede uitsluitend een 
beroep op de letter van art. 50 der Onteigenings
wet en miskent de juistheid der op-vatting dat 
bij vergelijking van aanbod en toewijzing met 
de scbadeelementen waarop zij ieder afzonder
lijk betrekking hebben, en niet uitsluitend met 
·oijfers gerekend moet ·worclen. 

Ik conol_udeer tot verwerping v~n bet beroep 

met veroordeeling van den eiscber q.q. in cle 
kosten. 

De Hooge Raa,d, enz. ; 

0., dat, voor zoover thans van belang; 
blijkens het bestreden vonnis, de eischer q.q. 
·van den verweerder heeft gevorderd, de ont- · 
eigening ten algemeenen .nutte van bet kadas
trale peroeel gemeente _'s-Gravenhage Sectie 0 
n°. 7081, daarbij ter voldoening aan het voor
sohrift van art. 22 der Onteigeningswet eene 
sohadevergoeding van f 14,000 aanbiedende; 

dat de verweerder, in 4et geding, onder 
meer heeft gevorderd eene vergoeding voor 
stilstancl van het door hem in het onteigende 
peroeel gedreven vleesohhouwersbedrijf, daar 
hij dat peroeel d,tdelijk nadat de uitspraak 
der ontei"gening in staat van gewijsde zal zijn 
gegaan, zal moeten verlaten en dan ten minste 
drie maanden. zal behoeveh om zijn bedrijf 
elders ·in te riohten ; 

dat in den loop van het geding is komen vast 
te staan, dat de eisoher q.q. aan den verweerder 
toe zai staarr het onteigende pand tot 1 Mei 1917 
kosteloos te gebruiken, op grond waarvan de 
Reohtbank aannam, dat uithoofde van s_til
stand van zijn bedrijf door den verweerder geen 
sohade zou worden geleden en dus te dier zake 
geen verg~ding kon worde;; toegekend ; 

dat ten slotte de Reohtbank de gevorderde 
onteigening heeft uitgesproken en de aan den 
verweerder toe te kennen schadevergoediug 
heeft bepaald op f 12,962 clus f 1038 minder 
clan bovenomschreven bij dagvaarding gedaan 
aanbod ;-

dat niettemin de eischer q.q." .in de kosten 
werd veroordeelcl op grond clat de verweerder 
toen het _aanbod bij clagvaarding ~erd. gedaan 
met recht aanspraak kon maken· op eene ver- · 
goeding voor stilstand van zijn bedrijf, zoodat, 
nu die vergoeding naar het oordeel der Recht
bank ook zeker meer clan f 1038 zon hebben 
beloopen, inderdaad _de ,toegekende vergoe
ding hooger wa-s clan bet aangeboden bedrag ; 

0., dat tegen deze beslissing als middel vi>n 
cassatie is aangevcerd : 

,,Schending of verke~rde toepassing , van 
art. 151 der Grondwet. de artt. 22, 50 van de 
Wet van 28 Augustus· 1851 (S. 125) door d;n 
eischer te _veroordeelen -in de kosten, ofschoon 
de . bij het vorrnis bepaalcle scbadevergoeding 
minder .bedraagt clan het gedane aanbocl ; 

Ten aanzien, van dit -middel : . · 
· 0., dat het aanbod bedoeld in art. 22 der 

Onteigen:ingswet moet omvatten de gebeele 
~chaclev_ergoeding' waarop de onteigencle partij. 

- - --- ---~ -_____ - -- --- - ------ . __ 
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op het oogenblik, waarop h:et aanbod wordt 
gedaan, kraohtens de bepalingen der wet op de 
onteigening ten algemeenen nutte aanspraak 
hee~; dus in dit geval ook eene vergoeding voor 
stilstand van des verweerders bedrijf, nu die 

"stilstand naar de feitelijke beslissing der Recht
bank in deze, het onvermijdelijk gevolg de~ 

I 
onteigening zou zijn, zoodat die vergoeding 
geacbt moet worden in het aangeboden bedrag 
van f 14,000 te zijn begrepen; ' 

0., dat blijkens het bovenoverwogene mede 
feitelijk vaststaat, dat zich na het aanbod 
eene omstandigheid heeft voorgedaan, waar
doo:r gelijk de .Rechtbank besliste, des ve}
weerders aanspraak op schadevergoeding ter 
zake van stilstand in zijn bedrijf kwam te ve~
vallen en dat, hadde die oinstandigJ,eid zich 
niet voorgedaan, te dier zake eene vergoeduig 
van zeker meer dan f 1038 had moeten zijn tor
gekend, zoodat alsdan die schadevergoeding 
hooger zou ziJn geweest dan f-14,000; - ' 

0., dat onder die omstandigbeden de Rec~t
bank terecht heeft aangenomen dat het aanbc;id 
minder bed:roeg dan het toegekende bedrag 
en dus den eischer q.q. terecbt in de kost~n 
veroordeelde-; ' 

0. immers, •dat de wet op de Onteigeniµg 
ten algemeenen nutte in haar art. 50 eene ver
gelijking van het bedrag van het aanbod 1:n'.et 
dat van de toegekende schadeloosstellihg 
):>evelende om van de uitkomst dier vergelijki~g 
te doen afhangen, welke der strijdende partijen 
de kosten -zou hebben te dragen, klaarblijkelijk 
als beginsel heeft aangenomen, dat de besliss~ng 
over de kosten afhankelijk zou zijn van de vraag 
of de onteigenende partij bij d'en aanvang· .Ian 
het geding een voldoend aanbod had gel:la~n ; 

dat dit beginsel noodzakelijk medebreD!gt, 
dat,. indien door verandering van feitelijke
omstandigheden-, de schadeelementen tijdbs 
de •uitspraak van het vonnis n1et· meer' dezelfde 
zijn als ten. tijde van het aanbod, de vraag 
waarvan art. 50 de veroordeeling •in de kosten 
afhankelijk stelt, behoort te worden beant
woord, niet door eene eenvoudige vergelijki.ng 

_- van het bedrag van het aanbod met de to~ge
kende schadevergoeding, maar door zoodanige 
vergelijking, :waarbij met de tijdens het ~nt

. eigeningsgeding ingetreden verandering rekening 
is gebouden ; I 

Verwerpt het beroep. ( N. J ) 

I 
16 December 1916. WET, tot het aangaan 

van eene- geldleening of -leeningen ~an 
f 125,000,000. s. 533. 

Bi,Jl. Hand. 2• Kamer 1915/16, no. 313, l,--3 
8-15. 

Hand. id. 1915/16, bladz. 1375-1379. 
Hand. I• Kamer 1915/16, bladz. 367-369, 37:cl. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen he b ben, 

dat het noodzakelijk is nadere vborzieningen te 
treffen in verband met den invloed van de voort
during van den oorlogstoestand op 's Lands 
finan"Cien; _ 

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

EERSTE AFDEELING. 

Bepalingen omt1·ent de vrijwillige leening. 

Bedrag, koers van inschrijving 

en rentevoet . . 

Art. 1: Er wor<j.t een vrijwillige geldleening 
aangegaan ten laste van den Staat tot een be-: 
drag van honderd vijf en twintig millioen guld_en 
tegen een koers van zeven en negentig ten 
honderd en tegen eene rente van vier ten 
bonderd in het jaar, betaalbaar op halfjaar
lijksche coupons, verschijnende 1 April en 1 Oc
tober, met dien verstande, dat de eerste coupon,. 
verschijnt 1 October 1917 en loopt over. een 
tijdvak van acht maanden. 

De coupons zijn bet,aalbaar te .A:msterdam 
en in verdere plaatsen, welke Onze Minister 
van Financien noodig mocht vinden aan te 
w~jzen. _ Wanneer plaatsen in bet buitenland. 
gelegen voor die betaalbaarstelling wor<len 
aangewezen, kari door bnzen Minister van 
m,;ancien aan de met d~ uitbetaling belast~ · 
bankiers eene provisie worden toegekend van 
ten hoogste een achtste ten honderd over het 
norµinaal bedrag der door hunne tusschenkomst 
uitbetaalde coupons. 

Inschrijving, tijd en plaats. 

2. De inschrijving op deze geldleening wordt. 
opengesteld bij den Agent van het J\Iinisterie 
van Financien te Amsterdam, bij de betaal
meesters, bebalve dien te Amsterdam, en bij de· 
ontvangers der directe belastingen .in de ge
meenten, waar geen betaalmeesters gevestigd 
zijn. 

De. ins~hrijv~g staat ten minste gedurende 
drie werkdagen ·opeh. Zij wordt geopend en 
gesloten op de door Onzen lVIinister van Finan
cien te bepalen tijdstippen. -

Minimu~. 

3. Er worden geen inschrijvingen dan van 
f 100 of een veelvoud daarvan aangenomen.-
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· Toewijzing en_ afwijzing. 

4. Wanneer het totaal der inschrijvingen, 
voor zoover daarop niet het derde lid van dit 
artikel w~rdt toegepast, meer dan honderd 
vijf en twintig millioen gulden bedraagt, ge
t!Chiedt de toewijzing pondspondsgewijze, met 
<lien verstande dat aan geen inschrijver minder 
dan bonderd gulden wordt toegewezen en dat, 
indien het verlangen daartoe in het inschrij
vingsbiljet is te kennen gegeveh, de inschrij
vingen zooveel mogelijk ten voile warden toe
-gewezen, behoudens voorrang voor elk dezer 
inschrijvingen tot een bedrag van ten hoogste 
f 10,000. 

Het bedrag, dat op inschrijvingen van · ver
,schillende· bedragen· wordt toegewezen, wordt 
door Onzen Minister v:an Financien zoo spoedig 
mogelijk na de sluiting der jnschrijving vast-

-:gesteld en bekend geniaakt ·door opn:eming in 
,de Siaatscourant. 

De ·inschrijvingen gedaai:i. door personen, die 
~iaar bet. oordeel van Onzen lVIinister van Fi 
iiancien buiten machte zijn het bedrag hunner 
i~schrijving, of, ingeval niet de voile inschrij
vingen warden toegewezen, het . bedrag dat 
Jmn zoude -warden toegewezen, te storten, 
Jrnnnen warden afgewezen. 

Toegewezen 
· bedrag. 

Te storten op termijn .. 

1. 2. 3. 

100 97 
200 97 97 
300 97 97 97 
400 97 97 97 

4. 

500 194 97 97 97 
600 .194 194- 97 97 

De stortingen kun~en door de belanghebben 
den naar verkiezen vervroegd warden, mits in 
ronde bedragen van f 97 wordt gestort. 

De stortingen hebben plaats ten kantore 
van de Nederlandsche Bank te Amsterdam 
Voor zoover de inschrijvingeri plaats hadden 
bij een betaalmeester of een ontvanger der 
directe belastingen kan de starting ten kantore 
waar de •nschrijving _plaats had, geschieden. 

In gebreke blijven. · .. 
a·. De namen der per_sonen, die in gebreke blrJ 

ven 'hunne stortingen v66r of op den verschijn
dag te doen, warden_ door den _Agent van het 
lVIinisterie van Financien medegedeeld aan de 
ontvangel'!! der directe belastingen binnen wier 
ressort die personen wonen. · 

De ontvanger vaardigt in naam des Konings 
een dwangbevel uit tegen den in gebreke 

.Stortingen. _ gebleven inschrijver ; dit bevel, dat meer dan 
5. De stortingen · op de toegewezen bedragen een persoon kan betreffen, wordt executoir, 

mocten geschleden in vier termijnen v66r of op verklaard door den Kantonrechter, binnen 
-den zevenden dag van de door Onzen Minister wiens ressort het kantoor van· den betrokken 
-van Financieri voor elken termij:n aan te wij •qntvanger gevestigd is; het worcit aan de ~n-
:zen k~lendermaand, · met dien verstande, dat schrijvers, ieder voor zooveel hem aangaat, 
· voor de starting van den vierden termijn .in beteekend met bevel tot betaling en voorts ten 
:geen geval een vroegere v'erschijndag wordt uitvoer gelegd overeenkomstig het in het 
vastgesteld clan de-7de Mei 1917. In kalender wetboek van burgerlijke rechtsvordering be
maanden waarvan de zevende dag een _Zondag paalde ten aanzien van de tenuitvoerlegging 
is, is de achtste dag de verschijndag. van vonnissen en authentieke acten. 

De aanwijzing der stortingsdagen wordt ten De tenuitvoerlegging van het _dwangbevel 
minste acht dagen voor de openstelling van de wo~dt geschorst door een met redenen omkleed. 
fuschrijving door middel yan de St.aatscourant verzet .. Dit verzet kari. .uitsluitend zijn gegrond 

· bekend gemaakt. · op de bewering, dat degeen, tegen_ wien het 
· De eerste · termijn van starting bedl'aagt dwangbevel is gericht, niet heeft ingeschreven 

40 % van het te storten bedrag, de drie vol-- of, volgens de door hem gedane inschrij_ving 
gencle termijnen bedragen_ elk 20 % van hej; in verband met de toewijzing, tot de .betaling 
te storten · bedrag, met dien_ verstande, . dat van een lager bedrag v:erplicht is dan in het 
.de te st~rten bedragen der eerste twee termij- _ dwangbevel is vermeld. He_t ·verzet wordt 
.nen naar boven ·en di\l van ·den derden termiJn beteekend. aan den ontvanger, die het dwang
naar beneden warden afgerond tot een veelvoud b;vel uitv~ardigde en moet inhouden eene 
van f 97 en dat, als vierde termijn het restant dagvaarding van dien ontvanger voor de recht
wordt gestort. bank van bet arrondiasement, waarbinnen het 

Echter zullen de stortingen voor de inschrij- ·kantoor van dien· ontvanger_ gevestigd is. 
vingen, op welke minder dan f 700 is toege- · · 
wezen, moeten geschie_den volgens onderstaande Bijbetalen van rente. 
:tabel. 7_ Bij elke storting wordt, behalve 97 ten 
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h01_1derd van de hoofdsom,. voor vergoeding : een vierde ten-honderd van het geheele bedrag 
van reeds verschenen rente, betaald 0,33 ten . der krachtens deze wet in het !even geroepen 
honderd van "de hoofdsom voor elke. kalender- , vier ten honderd rentegevende schuld, ver
maand, welke van den loopenden rentetermijn I meerderd met het bedrag der door die verplichte 
reeds verstreken is. Hierbij wordt eene maancl, . : aflossingen vi·ijgevallen rente. 
van welke zeven of minder dagen verloopen zijn, [_ Te beginnen met het jaar volgende op dat, 
niet medegerekend en eeµe maand, van welke waarin de vijf ten honderd rentegevende leening, 
acht of meer dagen. v.erloopen zijn, voor eene I aangegaan krachtens de Leeningwet 1914 
volle maand gerekend. _ (Staatsblad n°. 612) en de vier en een half ·te; 

Ten opzichte van kalendermaanden, waarin honderd rentcgevende leening,. ·aangegaan 
de zevende dag een Zondag i~, wordt in het krachtens de Leeningwet 1916 · (Staatsblad n°. 
vorige· lid in de plaats van zeven acht ~n in de 135), geheel zullen. iijn afgelost, wordt van de 
plaats · -van acht negen gelezen. schuldbekentenissen, krachtens deze wet uit-

Bij stortingen, welke meer dan zeven dagen gegeven, boven het in het eerste lid omschreven 
na den verschijndag plaats hebben, moet daar- bedrag, · op den lsten October aflosbaar gesteld 
enboven _voor elke zeven dagen, welke sedert een bedrag van ten minste vijftien millioen 
dien dag verloopsn zijn - gedeelten van dien gulden, vermeerderd met het bedrag der door 
termijn voor een geheelen gerekend - 1,5 per die extra-aflossing vrijgevallen rente. 

· 1000 van de hoofdsom warden bijbetaald. 

Schuldbekentenissen. 

8. Voor elke.storting ontvangt hij,' die stort, 
eene schuldbekentenis of schul_db~kentenissen 
aan toonder van de ie·ening ingevolge deze af
deeling· uitgegeven tot -· zoodanig bedrag als 
·waarvan. 97 ten honderd door hem is gestort, 
benevens een gelijk aantal ,,bewijzen _van 
starting-" tot betzelfde bedrag. 

Indien ;echter meer clan acht dagen voor den 
verschijndag wordt gestort, kan worden vol
·staan ~et de uitreiking van een · voorloopig• 
rece{\is, dat binnen veertien dagen tegen · het 
daai;in vermelde bedrag_ aan schuldbekente-

1 

nissen en bewijzen van storting inwisselbaar is. : 
De schu!dbekentenissen warden, v66r de uit- : 

gifte, door de Algemeene Rekenkamer gere- ~ 
gistreerd en van een bewijs -dier registratie , 
voorzien. I 

PrOvisie. 

Loting, enz. 

11. De aflosbaar te stellen schuldbekente
. nissen warden telkens vooraf bij uitloting aan
. gewezen. Deze_ uitlotingen , hebben. plaats 
volgens d~;r Ons te stellen regelei1. 

Da afgeloste schuldbekentenissen worden bij 
· de Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

De rente--der · krachtens cleze- wet uitgegeven 
schuldbekentenissen lciopt niet verder dan tot 
den dag, waarop zij- aflosbaar zijn. 

Het recht tot opvordering .;,an het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien 
jaar na den eersten dag waarop zij aflosbaar zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

Bepal_ingen omtrent de gedwongen /eening. 

In wer kingt.I:eding. 
12. I~dien de inschrijvingen op de vrijwillige 

!eening, in de eerste afdeeling dezer wet bedoeld, 
-na aftrek van die;welke, ingevolge het bepaa!de 

9. Aan bankiers, makelaars in effecten en . · bij ~rtikel 4, laatste lid, zijn afgewezen, minder 
· commissionairs in effecten, door wier _tuss9_hen- I bedragen dan honderd millioen gulden, worden 
komst inschrijvingen voor de in_ deze afdeeling. dn volgende bepalingen dezer afdeelin'!~ van toe
bedoelde schuldbekenteniss_en warden ihge- ; passing. Niettemin blijven clan de artikelen 1 
leverd, wordt voo_r het aan hen· toegewezen: en 3 tot en met 11 dezer wet van kracht. 
nominaal bedrag ee,;ie provisie van ten -hoogste [ 
een vierde ten honderd toegekend. ' 

·Het recht op provisie, waarover niet is ' 
beschikt binnen een jaar ·na den Jaa.tsten stor, ' 
tingsdag, is ver.vallen. 

~£1.Qssing . 

. 10. Te1ken ·jare op den lsten October• - te ' 
beginnen met den lsten October.1918-worden 
schuldbekentenissen voor haar nominaal bedrag; 
aflosb~ar gesteld t~n belo<;>pa van ten minste ; 

1916. 

Be drag en ren tevoet. 

13. Ten laste van den Staat wordt eene ge
d,vongen geldleening aangeg~an, waarvan 
schu!dbekentenissen aan toonder warden uit
gegeven tot zoodanig bedrag a!s uit het be
paalde . bij de artikelen · 16 en 20 volgt, _ onder 
aftrek · _van. het bedrag waarva.n de storting,. 
overeenk.omstig artikel 28, geschiedt door de 
in levering van ,, bewijzen van starting". 
, De schuldbakentenissen drageli -eene ren,te· 

45 
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van drie ten honderd in het jaar betaalbaar op 
halfjaarlijksche coupons, verschijnende 1 Maart 
en 1 September. Bet tweede lid van artikel 1 
is op deze coupons van toepassing. 

Amortisatie'. 

14. Onverminderd het bepaalde in vroegere · 
wetten wordt, totdat daaraan is besteed een 
bedr~g, gelijk aan. het geheele bedrag der 
krachtens deze· wet in het !even geroepen drie 
ten honderd rentegevende schuld, jaarlijks, 
voor bet eerst in het jaar 1918, voor inkoop 
van inschrijvfu.gen in een der Grootboeken der 
Nationale Schuld of van drie· of drie en een 
half ten honderd rentegevende schuldbeken
tenissen of voor aflossing van drie of drie en 
een half ten bonderd rsntegevende schuld
bekehtenisse'n voor haar nominaal bedrag; 
eene som bestemd. ten beloope van ten minste_ 
·een vierde ten honderd van het geheele bedrag 
der · krachtens deze wet in bet leven geroepen 
drie ten honderd rentegevende schuld, ver
meerderd met de'door dezen inkoop.of aflossing 
vrijgevallen rente. 

Te beginnen inet het jaar volgende op dat 
waarin de vijf ten bonderd rentegevende leening, 
aangegaan. krachtens de Leeningwet 1914 
'(Staatsblad no. 612), de vier en een ·half ten 
bonderd rentegevende leening, aangegaan 
krachtens de Leeningwet 1916 (Staatsblad n°. 
135), en de vier ten honderd rentegevende 
scbuld, aangegaan kracbtens deze wet, geheel 
zullen zijn afgelost, word t het bed rag, dat 
volgens het voorgaande lid· voor den inkoop 
of de aflossing van twee en een half, drie of 
drie en een half ten honderd rentegevende 
schuld moet worden bestemd, vermeerderd 
met een bedrag van ten minste vijftien·millioen 
gulden en met de door die extra-amortisatie 
vrijgevallen rente. . 

15. De houders der in deze 
0

afdeeling bedoelde 
schuldbekentenissen kunnen, zoola_ng die stuk
ken niet zijn aflosbaar ge_steld, 'daarvoor, in
dien zij dit verlangen, met inachtneming van 
de door Ons vastgestelde regelen, inschrijving 
van gelijk bedrag bekomen op het Grootboek 
der drie ten horiderd rentegevende Nationale 
Schuld. 

Verplichting tot deelneming 
van natuurlijke personen. 

16. Zij, die voor het belastingjaar 1916/1_7 
zijn of worden aangeslagen in de vermogens
belasting naar een vermogen van f 75,000 of 
meer, zijn verplicht, behoudens 'het bepaalde 
in artikel 28, dee! te nemen in de in deze af-

deeling bedoelde leening 
zoodanig bedrag als voor 
uit nevenstaande· tabel. 

door storting van 
elk vetpiogen volgt 

Vermogens. 

75,000 tot en met 99,000_ 
100,000 ,, ,, 199,000 
200,000 ,, ,, 299,000 
300,000 ,, ,, 499,000 

, 500,000 ,, ,, 999;000 
1,000,000 ,, ,, ,, 1,999,000 
2,000,000 en hooger 

I 
Percentage 

van het ver-
1 mogen tot 

I 
hetwelk is 
deel te ne

'\ men in de 
leening. 

0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3:5 

met dien verstande dat het bedrag der ver
plichte deelneming naar boven wordt afgerond 
tot een veelvoud van f 200. 

De bepaling van het vorig lid is niet van 
toepassing : 

· a. indien de belastingplicht ontstaat na het 
in werking treden dezer wet ; 

b. indien de belastingplichtige, voor het in 
werking treden van artikel 13, is overleden of 
voor den lsten November 1916 het Rijk met
terwoon verlaten heeft. 

Niet onherroepelijke aanslagen. 

17. Indien op het tijdstip, waarop de kennis
gevm:gen, in het volgend artikel bedoeld, 
uiterlijk moeten worden verzonden, de_ aanslag 
in de verniogensbelasting voor het b~lastingjaar· 
1916/17 nog niet heeft plaats gehad of niet 
onherroepelijk vaststaat, doordat daartegen, 
overeenkomstig· de wet op de vermogensbe
lasting, kan worden opgekomen, dan wordt het 
te storten bedrag aanvankelijk bepaald naar 
het aangegeven vermogen. 

Zoodra de aanslag onherroepelijk vaststaat, 
wordt het te storten bedrag dienovereenkomstig 
bepaald .. 

Kennisgeving van_. bedrag der 
deelneming. 

18. De inspecteur der registratie, in ,viens 
. divisie van inspectie de tot storting verplichte 

over 1916/17 yoor de vermogensbelasting is 
aangeslagen, zendt_ dezen, binnen den door 
Onzen Minister van Financien vast te stellen 
termijn, een kennisgeving, aangevende het 

· totaal bedrag, waarvoor door hem in de ge- -
dwongen leening is dee! te nemen, de verschijn
dagen der termijnen en het voor of op elketl 
v:erschijnqag te storten bedrag benevens het 
bedrag d!)r rente, dat bij elke storting op of 
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binnen eene maand voor den verschijndag 
moet •worden bijbetaa!d. 

In het geval, voorzien bij artikel 17, wordt 
de kennisgeving of de gewijzigde kennisgeving 
zoo spoedig mogelijk verzonden. Geldt he} 
hierbij eene eerste kennisgeving en zijn reeds 
stortingstermijnen verstreken, dan wijst de 
inspecteur daarbij, in de plaats van de ver
streken verschijndager,i, als verschijndagen aar\. 
den zevenden dag van zooveel cler eerst-" 
volgencle maancleri als reeds termijnen zijn 
versti:eken. Geldt het eene gewijzigcle kennis
geving, clan verdeelt de inspecteur de ver
hoogingen zooveel mogelijk in den geest van 
artikel 25 over de nog niet verschenen te~
m,inen. 

Bezwaarschrift. 

19. Hij, die bezwaar heeft tegen het in de 
kennisgeving genoemde beclrag zijner deelne
ming in de ged wongen leening, tegen de ve~
deeling daarvan over de verschillende termijnen 
of tegen de bedragen cler bij te betalen ren;te, 
kan daartegen zelf of door een gemachtigde 
bij den betrokken inspecteur een bezwaarschrift 
indienen binnen veertien clagen nadat die ken
nisgeving hem is toegezonden. Bij dit bezwaar
schrift moet 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 ingediende bezwaarschrift schort de 
vei-plichting tot storting, zooals zij in de ken
nisgeving is aangeduid, niet op. 

Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift tot 
verm.indering van het te storten bedrag of 
van de bij te betalen rente, dan wordt deie 
vermindering op de eerstvolgende storting of 
bijbetaling zooveel mogelijk toegepast. Is dit 
niet mogelijk dan worclt het te veel gestorte 
of bijbetaalde teruggegeven tegen· intrekkiI1g 
der daarvoor afgegeven schulclbekentenissen 
en tegen kwitantie voor de te veel bijbetaalde 
rente. 

Verplichting tot deelneming van 
rechtspersonen. 

20. De belastingplichtigen, bedoeld in ar
tikel 1, lab der wet op de Inkomstenbelastiiig 
1914 van 19 December 1914 (Staatsb/a.d n°. 563), 
met uitzondering van de Nederlandsche Bank, 
welke in die belasting of in de belasting op be
drijfs- en andere inkomsten zijn of wortlen 
aanges!agen wegens uitdeelingen, tot een totaal 
bedrag van f 10,000 of meer over een boekjaar, 

I 

geeindigd in het tijdvak van l l\:Iei 1915 tot 
en met 30 April 1916, zijn verplicht, behoudens 
het bepaaltle bij artikel 28, dee] te nemen in de 
gedwongen leening door stort-ing van een be
clrag, dat gelijk staat met een vierde van de 
volgens de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
of volgens de wet van 2 October 1893 (Staats
blad n°. 149) belastbare uitdeelingen over het 
-hiervoor aangeduitle boekjaar. 

Niet onherroepelijke aanslagen. 

21. Indien op het tijdstip, waarop de ken
. nisgevingen, in bet volgend artikel bedoelcl, 
uiterlijk moeten worden verzonden, een aan
slag, als in het vorig artikel bedoeld, nog niet 
onherroepelijk vaststaat, dan wordt het te 
storten bedrag aan vankelijk bepaald naar den 
aanslag gelijk die gedaan is. Indien de aanslag 
nader gewijzigd wordt, wordt het te storten 
bedrag dienovereenkomstig verlaagd. 

Kennisgeving van bedrag der 
deelneming. 

22. De itlspecteur der directe belastingen, 
in wiens inspectie de tot storting verplichte 
wegens de in artikel 20 becloelde uitdeelingen -
is aangeslagen, zendt hem binnen den door 
Onzen · Minister van Financien vast te stellen 
termijn eene kennisgeving, aanwijzende het 
totaal bedrag, waarvoor door hem in de ge
dwongen leening is cleel te nemen, de termijnen 
cler stortingen en bet op elken termijn te 
storten beclrag, benevens het- bedrag der rente, 
dat bij elke storting op of binnen eene maand 
v66r den verscbijndag moet worden bijbetaald. 

In het geval voorzien aan het slot van artikel 
21 wordt zoo spoetlig mogelijk eene verbetercle 
kennisgeving · toegezonden. Indien bereids in
gevolge de eerste kennisgeving op een of meer 
termijnen is gestort, wordt hetgeen te veel is· 
gestort op den volgenden termijn gekort. Is 
dit niet · meer mogelijk, clan wordt het te veel 
gestorte teruggegeven, tegen intrekking cler 
daarvoor afgegeven schuldbekentenissen en 
tegen quitantie voor de te veel bijbetaalde rente. 

Bezwaarschrift. · 

23. De belastingplichtige, als bedoeld bij 
artikel 20, die bezwaa~ heeft te gen het in de 
kennisgeving genoemd bedrag zijn~r dee!neming 
in de getlwongen leening of tegen de verdeeling 
daarvan over de verschillende termijnen of 
tegen de bedragen der bij te betalen rentc, kan 
daartegen zelf of door een gemachtigde bij den 
~etrokken inspecteur een bezwaarschrift in-

45"' 
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dienen binnen veertien dagen nadat die kennis
geving hem is ·toegezonden. Bij dit bezwaar
schrift moet duidelijk worden opgegeven in 
hoeverre de hedragen, in de kennisgeving voor- · 
komende, onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op dit bezvraarscbrift 
in hoogste ressort. 

Het ingediende bezwaarschriit schort · de ver
plichting tot stortir)g, zooals deze in de kennis
geving is aangeduid, niet op. 

Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift tot 
vermindering van het te storten bedrag of van 
de. bij te betalen· rente, clan wordt deze ver
mindering op de eerstvolgende storting of bij
betaling zooveel mogelijk · toegepast. Is dit
niet mogelijk, clan wordt het te veel gestorte 
of bijbetaalde teruggegeven tegen intrekking 
der, daarvoor · afgegeven' schuldbekentenissen 
of tegen quitantie voo'r de te veel bijbetaalcle 
rente. 

Plaats van starting. 

24. De in artikel 16 bedoelcle storting heeft 
plaats aan de kantoren van registratie of van 
het recht van successie door Onzen Ilfoiister 
van Financien aan te wijzen. 

De in artikel 20 bedoelde atorting . heeft 
plaats aan de kantoren der direote belastingen. 

De kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 
18 en 22, verm~lden het kantoor, waar de 
storting moet _plaats · hebben. 

Termijnen. 

25. Het krachtens de artikelen 16 en _20 te 
storten bedrag moet worden betaald in vier 

- termijnen ·voor of op den zevenden dag van de 
door Onzen :Minister van Financien voor elken 
termijn aan te. wijzen kalendermaand met dien 
verstande, dat voor de storting van den vierden 
_termijn in geen geval ~en vroegere verschijnd_ag 
wordt vastgesteld clan_ de 7de Mei 191-7. In· 
kalendermaanden, waarvan de zevende dag e~n 
Zondag is, is de achtste dag de verschijndag. 

De eerste term:ijn van starting bedraagt 
40 pCt. van het te storten bedrag, de volgende 
drie termijnen telkens -20 pCt., met dien ver-. 
stande <).at <!e te storten bedragen van de eerste 
twee termijnen naar boven en die van · den· 
derden termijn naar beneden worden afgerond 
tot een veelvaud .. van f 200, terwijl als vierde 
termijn het ·restant · wordt gestort. . · 

Echter zal de starting ·wanneer in totaal voor 
minder clan £" 1600 .is cleel te nemen, moeten 
gesohieden valgens anderstaande .tabel : 

'l'otaal bedrag. der· 
fleelneming. 

Te starten op termijn. 
·1 2 3 4 

400 200 200 
600 200. 200 200 
800. 200 200 200 200 

1000 400 ·200 200 200 
1200 600 200 200 200 
-1400 600 400· 200 200 

De stortingen kunnen door· de belanghebben
den naar verkiezen worden ver_vroegd n:iits in 
ronde bedragen van f 200 wordt gestort~ _ 

Wij behouden Ons vaor de storting van den 
vierden termijn, voar zoover die nog niet 
heeft plaats gehad, niet te· doen geschieden. 

26. Bij elke storting ingevolge deze afdeeling 
van:·deze wet wordt, behalve de hoofdsom, voor 
vergoeding van reeds verschenen. rente betaald 
0,25 ten handerd voor elke kalendermaand, 
welke van den loopenden rentetermijn reeds 
verstreken is. Hierbij wordt eene maand, van 
welke zeven ,of minder dagen verlaapen zijn, 
nie·t medegerekend en eene maand, van ·welke 
acht of meer dagen verloopen zijn, voor een 
volle maantl gerekend: _ 

· Ten opzichte van kalenderniaahden, waar
van de ievende dag een Zondag is w'ordt -in 
het vorig lid in de plaats van zeven acht en 
in de plaats van acht negen gelezen. 

Bij stottingen, welke meer clan zeven dagen ' 
na den verschijndag • plaats_hebben, moet 
daarenbaven v9or elke zeven dagen, welke 
sedert <lien dag verloopen zijn - gedeelten van 
dien ter~ijn voor een geheelen gerekend -
1,5 per 1000 van de hoofdsom worden bijbetaaid. 

Schuldbekentenissen. 

27. Behoudens het bepaalde in het volgend 
artikel ontvangt hij, die stort, voor elke storting 
eene schuldbekentenis of schuldbekentenissen 
aan toontler van de leening i.ngevolge deze af

. deeling uitgegeven tot zaodariig bedrag als 
door hem is gestort. Het tw\lede en het derde 
lid ·van_ art. 8 zijn hierbij van toepassing. 

Storting door inlevering bewij-
zen vrij;villige leening. 

28. De starting, .bedaeld, in de artikelen 16 
en 20, kan, g~schieden. door· de inlevering van 
,, bewijzen van storting", als bedoelcl in art. 8, 
tot zoadanig bedrag als in h·oofdsom moet 
worden gestort. 

Wanneer een _ingeleverd bewijs van starting 
als in het vorige lid bedoeld een Jiooger bedrag 
aanwijst clan op de gedwangen leening behoeft. 
te worden gestort, clan ~ordt dat bewijs af
gestempeld voor het bedrag waarvoor het tot 
starting op de gedwongen leening heeft gestrekt 
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en aan dengene die het inleverde ternggegeven. 
Het bewijs van storting k,an vo'.lr het resteerencle 
bedrag worden ingeleverd tot voldoening aan 
de verplichting tot andere stortingen. · 

Dwangmiddelen natuurlijke per-
sonen. 

29. De natnnrlijke p;rsoon, die niet aan d<:' 
haar door deze afdeeling dezer wet opgelegde 
verplichtingen voldoet, kan tot nakoming 
daarvan worden genoodzaakt, als ware het
geen zij krachtens deze afdeeling moet storten 
verschnldigde vermogensbelasting. 

De artikelen 41, 42, 43 en 44, der wet_ van 
27 ,September 1892 (Staatsbkid n°. 223) zijI). 
voor zooveel mqgelijk van toepassing: i 

Dwangmiddelen rechtspersonei1. 

30. De rechtspersoon, welke niet aan de haa~
doo_r deze afdeeling dezer · wet opgelegde ver.
plichtingen voldoet, kan tot nakoming daarvan 
genoodzaakt worclen als ware hetgeep. zij 
krachtens deze wet moet st<:>rten verschnldigde 
inkomsten be lasting. 

De artikelen 13, 14 en 15, lste, 2de, 3de; 4cle 
,en 5de lid, der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbla'd 
n°. 22) zijn voor zooveel mogelijk van toe
passing. 

DERDE AFDEELING. 

· B_epalingen omtrent de deklcing van de' rente en 
afiossing der leening of leeningen in deze wet 

becloeld. 

Betaling van de · kosten der 

leening · of Ieeningen. 
31. De uitgaver{ voor de rentc en aflossing 

der leening, bedoeld in de eerste afdeeling dezer 
wet, en die voor de rente en amortisatie: d~r 
leening, bedoeld in de tweede afdeeling dezer 
wet, indien die afdeeling in toepassing konit, 
alsmede de kosten van de nitgifte d~zer leenin
gen worden gebracht ten laste van de begroo
ting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 
bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Strats
blad n°. 612). 

Dekking van de kosten der lee
ning of leeningen: · 

32. Aan de midtlelen tot dekkiog der· uit
gaven van het Leeningfonds 1914 wordt jaar
lijks, te beginnen met .het jaar 1917, nit's Rijks 
Middelen, tot dekking der nitgaven, vervat in 
de begrooting cler Staatsnitg_aven, toegevoegd 
een zoodanig bedrag als noodig is opdat in net 
betrokken jaar nit het fonds, afgezien van de 
ontvangsten als bedoeld in artikel 33 c der 

Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612), knnnen 
worden voldaan : 

1. de rente van de 5 pCt. vrijwillige leening 
1914; 

2. de aflossing van· die leening ten bedrage 
als in het plan van aflossing A, behoorende bij 
de Leeningwet 1914, is vermeld; 

3. de r0nte van de 4½ pOt. vrµwillige lee-
ning 1916; · 

4. de aflossing van die· leening ten beclrage 
als in artikel 10 der Leeningwet 19_16 (Staats
blacl n°. 135) is omschreven ; 

5. de rente en aflossing alsmecle de kostel). 
~an nitgifte der leening of leeningen in deze 
wet bedoeld. 

VIERDE AFDEELING. 

BepaliniJen van ·verschiUenden · aar·cl. 

Rekening van leeningen. 
33. Van de ontvangsten nit de leening, be

doeld in de eerste afdeeling dezer wet, en van 
die nit de lecning, ·bedof)ld in de tw.-eede afdee
ling · dezer · wet, indien die afdeeling 
in toepassing komt, worden rekeningen af
gelegcl, · welke, na door de Algemeene Reken
kamer te zijn opgenomen en gesloten, aan de 
Staten-Generaal worden medegedceld. 

Vrijstelling van recht van zegel 
en registratie. 

34. · Alle stnkken krachtens deze wet op te 
maken en nit te vaardigen, de af te gevl'n 
qnitantien, zoomede de processtnkken, von
nissen, - afschriften van vonnissen betreffende 
toepassing van deze wet, zijn vrij van zegel 
en worden, voor zoover zij aan de formaliteit 
van registratie onderworpen zijn,_ kosteloos 
geregistre·erd. · 

Stortingsbewij zen. 

35. De stortingsbe"wijzen, uitgegeven kr!l'ch
tens artikel 8 dezer wet, zijn w_aardeloos indien
de tweede afdeeling niet in _toepassing komt. 
In dit · geval wordt ·daarvan door· den Minister
van, Fin;ncien mededeeling gedaan in · de 
Staat8courant. 

lnwerkingtreding. 

36. Deze wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien harer afkondiging. 

37. Deze wet kan wordcn aangehaald als 
,,Tweede Leeningwet 1916." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember· 1916. 
WILHELMINA. 

De iYiin~ster van J_i'inancien, A:NT. VAN GrJN. 

(Uitgeg. 18 Dec. 1916.) 
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16 December 1916. WET, houderide voorziening 
in het kas-tekort _ van den Surinaainschen 
dienst, gedurende de jaren 1916, 1917 en 
_1918. ::,_ 534. -

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

dat het noodzakelijk is, in afwijking van 
artikel 18,

1 
tweede lid, der Surinaamsche 

Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, n°. 315), 
eene regeling te treffen nopens de wijze waarop 
voor de jaren 1916, 1917 en 1918 zal zijn te 
voorzien in het kas-tekort hier te lande van den 
Surinaamschen dienst ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz· 
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt 

bevoegd verklaard om, gedurende de jaren 
1916, 1917 en 1918, bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Kolonien ten 
behoeve van de Kolonie Suriname, in afwijking 
van het bepaalde bij bet tweede lid van artikel 
18 der Surinaamsche Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1910, n°. 315) het tegoed van die 
kolonie in 's Rijks_ schatkist te boven te gaan 
met eene som van vijf millioen gulden, en om 
in dat voorschot te voorzien door uitgifte of be
leening van bewijzen van vlottende schu]d, met 
inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nag vast te stellen wettelijke bepalingen. 

2. Deze we~ treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's_-Gravenhage, den. 16den De

cember 19i6. 
WILHEUIINA. 

De .Minister van l(olonien, TH. B: PLEYTE. 
De .Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 

(Uitgeg. 2 Jan. 1917.) 

16 December 1916. WET, houdende nadere wij
ziging van het Reglement op het beleid der 
Regeering van Nederlandsch,Indiii. S. 535. 

Hijl. Hand. 2e Kamer 1912/13, n°. 344 ;_ 
1914/15 .n°. 365 en 61, 1-4; 1915/16, n°. 54, · 
1-3, 45, 1-2.; 1916/17, 20, 22,- f-13. 

Hand. id_ 1916/17, bladz. 20-48, 52-62, 
64-99, 103-110, 198. 

Hand. -le Kamer 1916/17, blailz. 64-67, 
107-1'21, 126--134. -

Wu WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen he)}ben, 

.dat het wenscbelijk is het Reglement op het be
Jeid d~r Regeering van Nederlandsch-Indie 
_nader te wijzigen, hoofdzakelijk ten einde daar 
te landc door de instelling van een vertegen
woordigend licbaam aan de Nederlandsche 
.onderdanen, ingezetenen van· Nederlandsch-

Indie, gelegenheid te geven totmedewerking aan 
de behartiging van de belang\)n van dat gebied_; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra:ad van State, enz 
Art. 1. Het Reglement op het beleid 

der Regeering van Nederlandsch-Indie, vast-
gesteld bij de wet van 2 September, 1854" 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 129, Indisch 
Staatsblad 1855, n°. 2), zooals die sedert is ge
wijzigd, wordt nader gewijzigd a]s volgt: 

I. Het-eerste lid van artikel 3 wordt _gelezen : 
De Gouverneur-Generaal mag rechtstreeks 

noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg 
zijn voor eenige onderneming, ten grondsl_ag 
hebbende eene overeenkomst om winst of voor
deel aangegain • met Nederlandsch-Indie of 
met e~nig gewest of gecleelte van een gewest, 
waarop artikel 68a van dit Reglement toe
passing heeft gevonden. 

II. Artikel 9 worclt gelezen : 
De vice-president en de leden van den Raad 

van Nederlandsch-Indie mogen, nevens hun 
ambt, geene andere bezoldigde betrekkingen 
in dienst van den Lande- bekleeden. 

Artikel 3 is op hen van toepassing. 
III. Na het negende boofdstuk wordt he~ 

volgende ingelascht : - • 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van den V olksraad. 

Artikel 13i. Er is een Volksraad. 
De Gouverneur-Generaal raadpleegt den 

Volksraad over alle zoodanige onderwerpen als 
waarover hij het oordeel van' den Volksraad 
wenscht te vernemen. 

Hij is tot die raadpleging verplicht ten aan- ' 
zien van: 

a. de begrooting en het ·slot der rekening van 
• Nederlandsch-Indie; 

b. de bestemming van het voordeelig en de 
dekking van het nadeelig slot cler onder a. be
doelde rekening ; 

c. het aangaan van geldleeningen ten laste 
van en het waarborgen van geldleeningen door 
Nederlanclsch-Indie krachtens besltiit van den 
Gouverneur-Generaal, waaronder niet is be
grepen de uitgifte van _ schatkistbiljetten of 
schatkistprnmessen en verpanding of beleening 
van product~n van ondernemingen van het Land; 

d. de ontwerpen van algemeene verordenin
gen, welke aan de ingezetenen persoonlijke m( 

litaire lasten 'opleggen ; 
e. zoodanige andere oriderwerpen, als door 

den Koning bij alge~eene verordening warden 
.aangewezen. 

Van de raadpleging van den Volksraad wordt 
melding gemaakt· in den aanhef der besluiten. 



711 16 D E C E M B E R. ·1916 

Indien de Volksraad is geraadpleegd over 
·eene ordonnantie, wordt de derde zin van het 
formulier van afkondiging, bedoeld bij artikel 
33, gelezen : 

,,Den Raad van Nederlandsch-Indie en den 
Volksraad gehoord ;". 

aantal der in het d~rde, vlerde en zesde lid van 
artikel 132 bedoelde leden, zoomede de regeling 
van de verkiezing van de leden, bedoeld in het 

. vijfde lid van dat artikel, geschieden bij alge
meene verordening. 

De Volksraad kan de belangen van Neder
landsch-Indie en zijne ingezetenen voorstaan , 
bij den Koning, bij de Staten-Generaal en bij 
den Gouverneur-Generaal. 

Artilcel 13!,. De leden van den Volksraad 
_stemmen zonder last van of ruggespraak met 
hen, door wie zij zijn benoemd of verkozen. 

Zij leggen v66r het aanvaarden hunner be
diening als lid van den • Volksraad in handen 
van den Gouverneur-Generaal of in de verga
dering van den Volksraad in handen van · den 
voorzitter, daartoe door den Gouverneur
Generaal gemachtigd, den volgenden eed (ver
klaring en belofte) af : 

Artilcel 132. De Volksraad hestaat uit ten 
minste 39 leden, 

De Koning ·benoemt het lid, tevens voor
zitter; de aan het voorzittersambt verbonden 
bezoldiging wordt door den Koning vastgesteld. 

Van de overige leden worclt ten hoogste de' 
helft benoemd door den Gouverneur-Generaal' 
na raadpleging van.den Raad van Nederlandsch-

1 

Indie, die aanbevelingen doet van ten minste 
twee personen voor elke te vervullen plaats. ' 

De,door den Gouverneur-Generaal benoemde 
leden behooren voor ten minste een vierde 
deel tot de inlanders ; voor het overige deel 
tot de Europeanen en de vreemde oosterlingen.' 

De andere leden worden verkozen door de 
' - - ' 

leden van_ de raden, krachtens bet tweede 
lid van artikel 68b ingesteld. , 

De volgens het vorig lid van dit a:rt;ikel ver
kozen leden behoo~en voor ten minste de helft 
tot de inlanders, voor het overige deel tot de 
Europeanen en de vreemde .9osterlingen. 

De Volksraad benoemt zijn secretaris., 
Deze is geen lid van den Volksraad. 

Artilcel 133. Lid van den Volksraad kunnen 
alleen zijii mannelijke ingezetenen van Neder
la~dsch-Indie, die: 

a.. den ouderdom van vijf en twintig jaren 
hebben vervuld; 

b. den staat van Nederlandsch onderdaan 
· bezitten; 

c. geene gevangenisstraf of een zwaarder~ 
straf dan 1vel dwangarbeid hebben ondergaan, 
met uitzondering van v'rijheidsstraf. ter· ver
vanging van geldboete ·of wegens overtreding 
van politie ; · 

d. _niet bij rechterlijke uitspraak de bescbik
king of het beheer over hunne goederen hebberi 
verloren of van de verkiesbaarbeid zijn ontzet; 

e. niet op_ niet-eervolle wijze uit 's Lands 
dienst zijn ontslager,. 

Artilcel 134. Een lid van den Volksraad kan 
niet te gelijk zijn vice-president of lid van den 
.Raad van Nederlandsch-Indie, hoofd van een 
depa~tement van a!gemeen bestuur of voor
zitter of lid der Algemeene ·Rekenkamer .. 

Artilcel 135. De nadere bepaling van het 

,,Ik zweer (verklaar), da,t ik, om tot lid (tevens 
voorzitter) van den Volksraad benoemd (ve~
kozen) te worden, middellijk noch onmiddellijk 
onder welken naam of voorwendsel ook, aan 
iemand, wie' hij ook zij, -iets heh ·gegeven of 
beloofd of· geven zal." _ · . 

,,Ik ·zweer (beloof), dat ik, om iets in deze 
bediening · te doen of te laten; van niemand 
hoegenaamd eenige · beloften of gesclienken zal 
aannemen, middellijk noch onmiddellijk." 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning 
en 9-at ik het Reglement op het beleid der Re
geering van Nederlandsch-Indie steeds zal 
helpen onderhouden en het welzijn der kolonie 
naar mijn vermogen zal voorstaan." 

Artilcel 137. De leden van den Volksraad 
'worde_n voor drie jaar benoemd of verkozen. 
Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk opnieuw 
benoembaar of verkiesbaar. 

Hij, die ter aanvulling van een tuss~hen
tijds opengevallen plaats is benoemd of verko
zeii, treedt af op het tijdstip, waa;rop degene, 
in wiens plaats ):iij benoemd of verkozen is, 
moest aftreden. 

Artik~i [38. Het lidmaatscbap van den Volks
raad eindigt door vertrek of door afwezigheid 
uit Nederlandsch-I~die voor of gedurende meer 
dan acht maanden, behoudens in bijzondere 
gevallen ter beoordeeling ·van den Gouverneur-
Generaal. · 

Indien tot lid van den Volksraad zijn, benoemd 
of verkozen personen, die niet of niet !anger 
lid van d·en Volksraad kunnen zijn, vernietigt 

· de Gouverneur-Gene'raal h~nne benoeming of 
bunne verkiezing of ontslaat hij hen. Het ant
slag van het lid, fevens voorzitter, geschiedt in 
de gestelde gevallen door den Koning. 

De leden zijn bevoegd te allen tijde hun 
ontslag te nemen ; -zij geven daarvan schriftelijk 
kennis aan den Gouverneur-Generaal. 

De regelen omtrent de wijze van voorziening 



I 
f 
I 
:· 

i 

i 

1916 . 16" DEC EMBER. 712 

in opengevallen plaatsen, omtrent-overlegging 
en ond.erzoek van geloofsbrieven van r,i,euw
-inkomende !eden, · omtrent de beslissing van 
geschillen welke aangaande 'die geloofsbrieven 
of de verkiezing rijzen, alsmede hetge~n ,;erder 
voor de uitvoering .vai1 dit artikel noodig is, 
worden bij algemeene verordening vastgesteld. 

Artikel 139. De Volksraad houdt zijne ver
gaderingen in het openbaar · te Batavia. 

- De· deuren worclen gesloten wanneer min
·stens vijf leclen het vorderen, dan we! de voor
zitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist of met· gesloten 
deuren zal worden ·boraadslaagd; zoodanige 
beraads!aging is niet toegelaten ten aanzien 
van de aangelegenheden bedoe!d onder · a, -b 
en c van· artikel 131. 

Over de punten in besloten vergadering be
handeld, kan daarin ook ·eene beslissing geno
_n1en worden. 

Jaa):lijks worden twee gewone zittingeh ge
houden. De eerste zitting wordt op den 
derden Dinsdag der maand :cl,Iei geopend. 

Wanneer de Gouverneur-Generaa.l of de voor
zitter het noodig oordeelt of vijftien Jeden 
daartoe hun wensch te kennen geven, worden 
buitengewone zittingen belegd. 

De tijdstippen v~n den aanvang der zittingen 
wordon door of namens den Gouverrieur-Gene
raal te. bekwamer tijd ter kennis van de lederi 
gebracht. 

Artik~l 140. Wanneer hij dat noodig acht, 
kan de Gouverneur-Generaal de beraadsiagin
gen van den Volksraad bijwonen. Hij heeft 

• :alsdan eene raadgevende stem. 
Hij kan mede de beraadslagingeri door,. ge

niachtigden doen bijwonen ten einde namens 
'hem· voorlichting te verschaffen. 

_Artikel 141. In zijn eerste gewone zitting 
benoemt de Volksraad een eersten en een 
tweeden plaatsvervangenden voorzitter.- · 

Artikel 142. In sp(!edeischende gevallen kan 
de oproeping tot -bijwoning van eene buiten
gewone zitting van den Volksraad zich be'palen 
tot de op Java en Macloera mettenvoon ge
vestigd~ leden. 

Aan de overige leden worqt in die gevallen 
zonder oproeping kennis gegeven van het voor
hemen · om de buiiiengewone zitting te houden. 

Het in het eerste lid bedoelde deel van den 
Volksraad- wordt a!sdan, .te zamen met buiten 
Java en Madoera gevestigde leden die ter 
vergadering aanwezig zijn, ook voor de toe
passing van het volgende artikel, geacht den 
Volksraad uit te maken. 

Artikel 143. De Volksraad mag niet beraad-

slagon nooh beslliiten, zoo· niet meer clan de 
helft cler leden tegenwoordig is. 

De beslissingen worden bij vo]strekte meer
derheid der stemmende lederi· genomen .. 

De stemming moet geschieden bij hoofdelijke 
oproeping, wanneer een der leden dit verlangt 
en alsdan mondeling ; bij staking van stemmen 
heeft. de voorzitter· eene beslissende stem. 

De stemming voor d_e benoeming van den 
eersten en den tweeden plaatsvervangenden_ 

· voorzitter · en van den secretaris geschiedt bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. De volstrekte 
m~erderlieid der stemmende leden beslist ; bij 
staking van st-emmen beslist het lot. 

De leden zijn niet gerechtelijk vervolgbaar 
voor hetgeen zij in de 'vergadering hebben ge
zegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd_ 

Artikel 144. Het Reglement van orde voor 
· de vergaderingen van den Yol!{sraad, de bezol
diging van_ den secretaris en het bij den Volks
raad aangestelde personeel en de regeling van de 
aanspraken der leden op tegemo_etkoming voor 
reis- en verblijfkosten zoomede op zittiriggeld, 
worden bij algemeene verordening vastgesteld. 

IV. In artikel-28 vervalt de bepaling onder c, 
worden de bepalingen onder d, e en f gerang
schikt onder de letters c, d en e en wordt 
onder · f gelezen : ,,de in artikel 131 genoemde 
onderwerpen." 

V. · In artikel 33 wordt in den aanhef tusschen 
,,is" en ,,als volgt" ingevoegd : ,, beboudens . 
het bep3calde bij artikel 131". 

VI. · In artikel 61 wordt in plaats van : ,,des 
Rijks" gelezen ,,van· den Lande". , 

VII .. Artikel 65 wordt gelezen als volgt : 
,,Die directeuren vereenigen zich _ met de 

[ hoofden der departementen van oorlog en der 
marine tot een raad van departementshoofden, 
telkens wanneer de Gouverneur-Generaal hunne 
samenwerking beveelt." 

VIII.· In letter b van het eerste lid van 
artikel 95 vervallen _de woorden ,,of van ken
nelijk onvermogen". 

·IX. De artikelen 131 en 132 worden achter-
eenvolgens 145 en 146. 

- · 2. Het clerde lid onder a van artikel 131 
. wordt voor de eerste- maal toegepast ten aari-
1 zien van de,begrooting en bet slot der rekening 
,·betreffende het dienstjaar 1919. 
I _Deze wet treedt overigens in werking· -met 
! een door Ons te be:[!alen dag. 

Lasten e11 bevelen, ·enz. 
G','geven te 's-Gravenhage,' 16 December 1916: 

WILHELMIN:A. 
De 1)-[inister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE. 

('Uitgeg. 6 Jan. 1917.) 
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16 Deceinber 1916. WET. houdende nadere' 
wijziging van de Indische Comptabiliteits-
wct.' S. 536. . 

-Bijl. Hand. 2° Kainer 1912/13; n°. 344; 
1914/15 n°. 365 en 61, 1-4; 1915/16, n°. 54, · 
1-3, 45, 1-2; 1916/17, 20, 22, 1-13. 

Hand. id. 1916/17, bladz. 20-48, 52-62, 
64--99, 103-110, 198. . 

Hand. 1 e Kamer 1916/17, /Jladz. 64--67, 
107-121. 126-134. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •• doen te weteri: 
· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Indische Compta
biliteitswet nader te wijzigen, hoofdzak_elijk in 
verband met de instelling in Nederlandsch-In
die van een lichaam met vertegenwoordigend 
karakter; 

· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Comptabiliteitswet 

(Nederlandsch Staatsblad -1895 n°. 145; In
disch Staatsblad 1895 n°. · 225), zooals die se
de.rt · is gewijzigd, wordt nader -gewijzigd ~ls 
volgt: 

I. Afdeeling II van het lste hoofdstuk 
wordt gelezen als volgt : 

AFDEELING II. 

Indien de Volksraad de ontwerpen niet 
zoo tijdig terugzendt dat de voor!oopige vast
stelling v66r den in het volgende- lid genoemden 
datum mogelijk is; stelt de Gouverneur-Ge
neraal de begrooting voorloopig vast zonder 
het advies van den Volksraad af te wachten. 

De besluiten tot voor!oopige vaststelling der 
beg~ooting worden openbaar gemaakt door 
plaatsing in de Javasc(ie Courant- v66r 1 Juli 
van -het jaar, voorafgaande aan dat; waarin 
d_e begrooting moet Wjlrken:. 

Art. 3a. De wetsontwerpen tot definitieve 
vaststelling van de begrooting worden uiter
lijk · op het tijdstip, voor de indiening van de 
011twerpen tot vaststelling der Staatsbegrooting 
bij artikel i24 der-- Grondwet 'bcpaald, aan de 
Staten-Generaal aangeboden. 

-De wetten tot definitieve vaststel!ing tre
den in werking op 1 J anuari van het dienst
jaar. 

Zij worden geacht op dien datum in werking 
te zijn _getreden, indien en vo01: zoover zij eerst 
-daarna in Nederlandsch-Indie worden afgekon
digd. In dat geval strekt de· begrooting van 
het, aan_het betrokken dienstjaar voorafgaande, ·, 
jaar tot grond~lag van het beheer, totdat de. 
afkondiging heeft plaats ge·vonden. 

Art. 4. Na totstandkoming van de be: 
grooting worden de onderafdeelingen der 

Art: 2. De begl'Ooting bestaat nit: hoofdstukken tot regeling van de nitgaven 
twee hoofdstukken tot regeling van de in artikelen gesplitst, voor zoover het eerste 

u1tgaven, waarvan het eerste betreft de nit- hoofdstuk betreit, door Ons en voor zoover 
gaven in Nederland en het tweede die in Ne- he~ tweede aangaat, door den Gouvernenr-

-Van de begrooting. 

derlandsch-1 ndie.; Gencraal.-
- twee hoof:lstukken fot aanwijzing van de Bij die splitsing worden de -artik~leri aange-

·middelen tot dekking der uitgaven, waart_an wezen, welke verhoogd kunnen worden door 
het eerste betreft de middelen in _Nederland I overschrijving uit de sommen, bij de betrok
~n het tweede die in Nederlandsch-Indie. I ken afde~lingen voor onvoorziene uitgaven 

Art, 2a. De hoofdstukken _tot regeling van -
1 

toegestaan. 
de uitgaven worclen gesplitst in afdeelingen Art. 5. _ Indien het belang _ van den dienst 
en deze in- onderafdee!ingen. vordert, da_t .uitgaven, op het eerste hoofdstuk 

De afdeelingen, die betrekking bebbe_n. op gebracht, in Nederlanclsch-Indie worden gedaan 
de departementen van algemeen bestnur, 'be- of dat uitgaven, op het tweede hoofdstnk nit
treffon niet meer clan een departement. getrokken, in N ederland geschieden, worden 

Art. 3. De begrooting wotdt jaar!ijks, voor door Ons de betrokken so:nimen .op het eerste 
elk hoofdstuk a.fzonder!ijk, voorloopig d9or- hoofdstuk verminderd met ·machtiging aan den 
den Gonvernenr-Gener~al en definitief bij· de Gonverneur-Generaa] om die op het · tweede 
wet vastgesteld. met een gelijk bedrag te verhoogen, of omgekeerd. 

- De ontwerpen ;orden door den _ Gou~er- Zoodanige af- en overschrijving betreft alleen 
nenr-Generaal aan den Volksraad bij de ope- uitgaven ten behoeye van dezelfde soort van 
ning der eerste jaarlijksche gewone -zitting onderwerpen. 
aangeboden. Zij worden door den Volksraad, : Ons beslnit wordt in het Staatsblad gep!aatst 
met mededeeling van zijn gevoelen, terugge-

1 
en -aan de Staten ::_Gencraal, den Volksraad ·en 

-zonden aan den Gouvernenr-Generaal, die de · de. Algemeene Rekenkamers in Nederland en 
begrooting overeenkomstig dat gevoelen .!oor- in Nederlandsch-Indie ~edegedee]d. 
]oopig vaststelt. _ Art. 5a: Binnen de grern;en van eene on-
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derafdeeling ka~ af- en overschrijving van en 
op artikelen, alsmede wijziging van de omschrij
ving ·van artikelen geschieden, voor zoovee.l 
het eerste hoofdstuk betreft, door Ons en voor 
zooveel ,het tweede hoofdstuk aangaat; door den 
Gouvern eur-G<:meraal. 

Art. 6. De overschrijving, bedoeld in Mt 
tweede !id van artikel 4, wordt bevolen, 
voor zoover het eerste h~ofdstuk betreft, 'door 
Onzen Minister van · Kolonien en voor zoover 
het tweede hoofdstuk aangaat, door den Gou-
verneur-Generaal. ' 

De in den loop van het dienstjaar opko
mende behoeften, die in de begrooting niet 
zijn omschreven, worden op dezelfde wijze op 
den post voor · onvoorziene uitgaven der be
trokken afdeeling aangewezen .. Die uitgaven 
worden bij de rekening, bedoeld bij artikel 77, 
omschreven en· v:erantwoord in zoovele bijzon
dere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen 
betreffen. 

Art. 7. Wanneer eene uitgaaf, waarin bij 
de begrootll1g niet is voorzien, noodzakelijk 
is en daarmede niet gewacht kan worden op 
de totstandkoming van de wet tot definitie
ve vaststelling van de 'daarvoor vereischte 
verhooging der begrooting, is de G·ouverneur
Generaal bevoegd om aan het besluit tot voor
loopige vaststelling van die verhooging· uit
voering te geven. 

Daarvan wordt mededeeling gedaan aan den 
Volksraad •en de Algemeene Rekenkamer in 
N ederlandsch-I ndie. 

Art. 7a. Wanneer· eene uitgaaf, waarin bij 
de begro~ting niet is voorzien, zoo dringend 
noodzakelijk is dat daarmede niet gewacht kan 
worden op de totstandkoming van het besluit 
tot voorloopige vaststelling van de daarvoor 
vereiscbte verhooging van de begrooting, is de 
Gouverneur-Generaal bevoegd om een krediet 
boven de begrooting te openen. . 

Daar.van wordt aan de .. Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-Indie mededeeling ge-
daan. · 

. De Gouverneur-Generaal dient zoo spoedig 
mogelijk een voorstel in tot verhooging van de 
begrooting met het· bedrag van bet ver!eende 
krediet. · 

Art. 8. Indien eene wet tot definitieve 
. vaststelling van wijzigingen .van de begrooting 
tot stand komt na den laatsten dag, waarop 
ingevolge bet laatste !id van artikel 13 de dienst 
geopend blijft, wo'rdt :,;ij geacbt op <lien dag 
in werking. te zijn getreden. 

II. In artikel 13 wordt ,,tot en· met den 
3lsten JI/Iaart" vervangen door ,,tot 1 April" 

en ,,tot en met den 3lsten December" door 
,,tot 1 Januari". 

III. Het eerste _ lid van artikel 14 wordt 
gelezen als volgt· : 

Art. 14. · Beboudens betgeen bij h~t tweede 
en het derde lid van <lit artikel wordt bepaald, 
worden geldleeningen ten laste van N ederlandsch
l ndie niet aangegaan nqch door• Nederlandsch
lndie gewaarborgd dan krachtens de 'Yet of 
krachtens besluit van den Gouverneur-Generaal 
·overeenkomstig .het gevoelen van den Volks
raad, goedgekeurd bij de wet. 

IV. De artikelen· 21 en 22 worden gelezen 
als volgt: 

Art. 21. Geschillen OV(,Jr vorderingen 'kun
nen in Nederland door Ons en in Nederlandsch
lndie door den Gouverneur-Generaal worden 
beeindigd bij <lading waarop, indien het onder
werp van het geschil eene hoogere geldswaarde 
heeft dan f 10,000,· goedkeuring bij de wet is 
vereischt. 

Jaar!ijks wordt door Onzen Minister van 
. Kolonien van de dadingen, welke. geene go~d:
keuring bij de wet behoev~n, mededeeling · ge
daan aan· de Staten-Generaal. 

Art. 22. Kwijtschelding van vorderingen 
wordt verleend in Nederland door Ons en in. 
Nederlandsch-Indie door den Gouverneur-Gene
raal, tenzij bet bedrag der · · kwijtschelding 
f 10,000 te boven gaat, in welk geval zij geschiedt 
bij de wet. 

De Gouverneur-Generaal verleent geene 
kwijtschelding dan na het advies van de Al
gemeene Rekenkamer en;, wanneer de in over. 
weging genomen kwijtschelding f 500 of meer 
bedraagt, van den Raad van N ederlandsch
I ndie te bebben ingewonnen. 

V. In het eerste lid, sub 1°., van artikel 
26 wordt in plaats van,! ,,artikel 30" gelezen: 
,,artikel 6". · 

VI. De artikelen 29, 30 en 31 vervallen: 
VII.. In artikel 35 wordt i1]. ·piaats. van : 

,,De begrootingsposten en kredieten, bij art. 
31 bedoeld" gelezen : ,,De begrootingsposten 
en de bij artikel 7a bedoelde kreifieten". · 

VIII. De artikelen 52, 53, 74, 77 tot 81 
. en 100 worden ·gelezen als volgt : 

Art. 52. De voorzitter en de .leden der Al
gemeene Rekenkamer iri Nederlandsch-Indie 
mogen, neve~s bun ambt, geene andere betrek
kingen in dienst van den Lande - bekleeden. 

Zij mogen recbtstreeks nocb_zijdelings deel
bebber. zijn in, noch borg zijn voor eenige onder
neming ten grondslag bebbende eerie overeen
komst om winst of voordeel aangegaan met 
Nederlandsch-lndie o·f met eenig gewest of ge-
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deelte van een gewest, waarop artikel ·68a van 
het Reglement op het beleid der Regeering' 
van Nederlandsch-Indie toepassing heeft ge
vonden. 

.Zij mogen, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen teri laste van den Lan
de bezitten. 

Zij mogen geen handel drijven noch, anders 
dan als houder van aandeelen in of-van obliga
tiiin ten laste van naamlooze vennootschappen, 
rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn in 
dien van ander~n of in eenige concessie of onder
neming van welken aard ook, op N ed_erlandsch
I ndie betrekking hebbende of aldaar gevestigd. 

Art. 53. De voorzitter en de leden der Al· 
gemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indie 
kunnen uit hun ambt worden ontzet :·,. ' 

1°. wanneer ·zij tot gevangenisstraf of zvraar
dere ~traf zijn veroordeeld; uitgezonderd ech
ter wordt de gevangenisstraf, die geldboet.e 
vervangt en die wegens o;vertreding van poli
tie is opgelegd ; 

2°. wanneer zij in staat van faillissement 
verklaard of wegens schulden gegijzeld zijn ; 

3°. bij wangedrag of onzedelijkheid. 
Art. 74. Het slot der rekening wordt, 

over elk dienstjaar afzonderlijk, voorloopig 
door den Gouverneur-Generaal overeenkom
stig het gevoelen van den Volksraad en defi
nitief bij de· wet vastgest~ld. 

Op dezelfde wijze worden geregeld de be
stemming van de voordeelige sloten en de 
voorziening in de · dekking van de nadeelige 
sloten der rekimingen, telkenmale over tijdvak
ken van ten hoogste tien jaren. 

Art. 77. Van de begrooting wordt, onder 
dagteekening van hare afsluiting, eene rekening 
opgemaakt, voor zoover de uitgaven en orit
vangsteµ in N ederland betreft, door Onzen 
Minister van Kolonien en, voor zoover die in 
Nederlandsch-Indie· aangaat, door den Gouver-· 
neur-Generaal. . 

De rekening wijst in de volgorde van de in 
artikel 4 bedoelde splitsingsbesluiten en met 
de daarin opgenomen 'omschrijving van de af
deelingen, onderafdeelingen en artikelen, zooals 
die luidt met inacht,neming van artikel 5a, 
afzonderlijk aan : · 

_in uitgaaf, 
het geraamde be drag en wa t daarop is verev_end ; 

in outvang, 
het geraamde._bedrag.en wat daarop is ·ontvan
gen. 
· Zoowel wat de uitgaven als wat de ontvang

sten betreft, geeft de rekening de verschillen 
tusschen de ramingen en de uitkomsten aan, 

met toelichting van di~ verschillen en met aan
wijzing, welke der verevende sommen v·oldaan, 
welke verschuldigd gebleven zijn. 

Art. 78. De rekening wordt, voor zoover 
opgemaakt door Onzen Minister van Kolonien, 
aan de Algemeene Rekenkamer in N ederland 
en, voor zoover opgemaakt door den Gouver
neur-Generaal, aan de· Algemeene Rekenkamer 
in Nederlandsch-Indie gezonden. 

Zij wordt door di~ Colleges . voorzien van 
eene verklaring harer bevinding en, onder 
mededeeling van de bedenkingen en opmerkin
gen, waartoe het onderzoek, ook van de over
gelegde verantwoordingstukken, aanleiding 
geeft, binnen vier maanden na de ontvangst, 
voor zooveel noodig ter beantwoording en ter 
verbetering, aan de inzenders teruggezonden. 

Art. 79. · Jaarlijks zenden de ·Algemeene 
Rekenkame:r in N ederland aan Ons en die in 
Nederlandsch-Indie aan den Gouverrieur-Ge
neraal uiterlijk op· 1 April een volledig verslag 
van hare. werkzaamheden over het ,afgeloopen 
jaar, waarin tevens worden vermeld alle ont
dekte onregelmatigheden en afwijkingen van 
bestaande verordeningen en de maatregelen, 
welke_zij in het belang van het beheer der geld
middelen wenscheltjk achten. 

Voorzien van _de noodige toelichtingen wordt 
zoo spoedig mogelijk het eerste verslag door 
Onzen, Minister van Kolonien aan den Gou
verneur-Generaal en het tweede door den 
Gouverneur-Generaal aan voornoemdenMinister 
gezonden. 

Beide verslagen worden daarna te zamen zoo 
spoedig' mogelijk door Ons aan de Staten-Ge
neraal en door den Gouverneur-Generaal aan 
den Volksraad medegedeekl. 

Art. 80. De gedeelten der rekening omtrent 
de uitgaven en ontvangsten in Nederlaud 
worden, na behandeling als in artikel 78 voor
geschreven, zoo spoedig mogelijk aan den Gou
vern.eur-Genera.al gezonden, die vervoigens de 
rekening in haar geheel doet samenstellen. 

Bij de ontwerpen tot voorloopige en tot de
finitieve vaststelling van het slot der rekening 
worden, nevens de rekening en hare toelich
.ting, nog overgelegd : 

1°. een staat, aantoonende het gebruik, 
dat is gemaakt · van de kredieten, vermeld 
in hei eerste lid sub 2°. van artikel 26 ; 

2°. een staat, · die naar onderscheiding van 
de dienstjaren aantoont, welke sommen we' 
gens op vroegere dienstjaren verevende uit
gaven in het afgesloten dienstjaar eensdeels 
uitgegeven of door verjaringvrijgevallen, ande.r
deels verschuldigd gebleven zijn ; 
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3°: d_e mededeelingen ,van de Algemeene Re-
- kenkamers in N ederland en in N ederlandsch-

1 ndie, bedoeld aan bet slot van artikel 78, be
nevens de ter' beantwoording daarvan- door 
Onzen ;Minister van 'Kolonien en d_en Gonver
nenr-Generaal .opgemaakte nota's. 

De voorloopige vaststelling van het slot der 
rekening geschiedt zoo spoedig mogelijk en 
in elk geval z66 tijdig, d;.t het ontwerp der wet 
tot · definitieve vaststeliing daarvan aan- de 
Staten-Generaal kan worden aangebqden ui
terlijk op den 30sten Jnni van het derde jaar, 
· volgende op de afsluiting cler begrooting: 

Wanneer door onvermijdelijke omstandig
heden de aanbieding niet v66r . of op dat 
tijdstip kan plaats vinden, wordt daarvan aan 
de Staten-Generaal mededeeling gedaan. • _ 

Art. 100.- Deze wet kan ,worden aangehaald 
onder den titel ,,Indische Comptabiliteitsw:et"., 
met bijvoeging van het jaar en het nummer 
van -het Staatsblad, waarin de gewijzigde tekst 
laatstelijk ,is geplaatst. 

2. De voorschriften der Indische Compta
biliteitswet ten ·aanzien van de begrooting .en 
de rekening van· N ederlandsch-1 ndie, zooals zij 
luiden volgens deze wet, worden voor de eerste 
maal toegepast op de begrooting en de rekemng 
betreffende het clienstjaar 1919. 

Ten aan_zien van de begrootingen en reke
ningen betreffende vroegere dienstjaren blijven 
de voorschriften, zooals zij v66r de totstand
koming van.deze wet fuidden, toepassing vinden_ 

Deze wet treedt overigens in werking op een 
· door Ons te- bepalen dag. 

3. De tekst cler Indische Comptabiliteits
wet worclt, zooals zij luidt · met inachtneming 
van de bij deze wet aangebrachte w~jzigingen 
doch zonder de overgangsbepaling_en, op Onzen 
last in het Staat.sblad geplaatst, in eene door
kiopend genummerde ·r.eeks van artikeleh, m_et 
wijziging dienovereenkomstig vari de aanha
lingen van artikelen of gedeelten van artikelen. 

. Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember_ 1916. 
WILHELMINA. 

De J.liinister van Kolonien, TH. R PLEYTE: 

(Uitgeg. 2 Jan. 1917.) 

16 December. 1916.. WET, houdende vast
stelling .van het slot der rekening van· de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1912. S.- 537: 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname· over het 

dienstjaar 1912 word:t vastgesteld als. volgt : 
De uitgaven hebben bedragen f 4;036,046'.195• 

De ontvangstenhebben bedragen f 3,301,030.62 5
• 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 735,015.57, welk bedrag dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale- geldmiddelen is noodig 
geweest. 

16 December 1916. '\-VET, _tot het toekennen 
va;n provisie voor de betaling van coupons 
der Nederlandsch-Indische leening 1915_ 
s. 538. - -

·wIJ WILHELMINA, ENZ .• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is de gelegenheid te openen 
om yoor de betaling in Nederland en Neder
landsch-Indie van coupons der krachtens de 
~et van 5 Maart 1915 -(Staatsblad n°. 127 ; 
lndisch Staatsbla[ n°. 309) ten name en ten 
taste van Nederlandsch-Indie aangegane geld
leening p;rovisie toe· te kennen; 

Zoo is het, dat Wij, den ·Raad van -State, enz. 
Art. 1. Vocir de ·betaling in Nederland en 

Nederlandsch-L--idie .van_ coupons der ·krachtens 
tle wet van 5 .ilfaart 1915 (Staatsblad n°. 127 ; 
lndisch Staatsblad n°. 309) aangegane geld
leening kan ondersclieidenlijk door Onzen Minis
ter -yan Ko!onien en door den Gouverneur
Generaal aan de met die betaling belaste ban
kiers eene prov:isie worden toegekend · van ten 
hoogste e~n achtste ten honclerd ovei: het no
minaal bedrag der door hunne tusschenkom~t 
nitbetaalde coupons, ook voor zoover die cou
p~ns, v66r de ·_inwerkingtreding v_an deze wet 
zij_n uitbetaald. 

2. Deze wet trecdt in Nederland en in Ne
derlands_ch-Indie in werking met ingang van 
den :dag na dien harer afkondiging ter eener 

ter anclerer plaatse. 
Lasten -en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16clen De= 

cember 1916 . 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van J(olonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 2 Jan. 1917.) 

16 December 1916.· WET, houdend_e aanvul
ling van het Crimineel Wetboek voor het 
kr.ijgsvollc te water, t;r voorziening in 
eene gebleken leeip.te ten _ opzichte van 
samenrottingen van _schepelingen. s.· 539. 

WIJ WILHELMJ;NA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in' overweging genomeh hebberi, 

dat ter voorziening in eene gebleken' leemte 
_ten opzichte van samenrottingen van. sche-
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pelingen, aanvulling van het Crimineel Wetboek I 
voor het krijgsvolk te water wenschelijk is ; 

1

1 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het Crimi.nee! Wetboek voor het -

krijgsvolk te water wordt na artikel 92 eeu· I 

16 December 1916. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be-· 
hoeve van uitbreiding van stationsinrich
tingen te Tilbw·g. S. 543. , 

nieuw artikel 92a ingevoegd, luidende als volgt: 16 December 1916. WET, tot verklaring van 
· ,,Wanneer, buiten de gevallen in de vooraf- het·algemeen nut der onteigening ten be-
gaande artikelen van dezen Titel bedoeld, vijf hoeve van het maken van eene los- en 
of meer schepelingen samenrotten om in ver- _ _laadplaats op het emplacement Siisferen. 

-eeniging hun plicht te verzaken, wo,den zij, S. 544. 
behoudens ieders verantwoordelijkheid voor 
de · bijzondere door hem bedreven fe_iten, ge
straft met militaire gevangenis~traf van ten· 
hoogste vijf jaren.'' · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven .te . 's-Gravenhage, ·· den . 16den 

December 1916. 
· WILHELMINA. 

De 1W inister van J ustitie, B. ORT. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
( Uitgeg. 20 Dec. 19__16.) 

16 December 1916. WET, tot verhooging en 
wijziging van het vierde hoofdstuk der 
Staats begrooting voor het dieristj aar 1916. 
s. 540. 

Bij deze . wet worden eenige -artikelen ver
hoogd en wordt de on1schrijving van een arti
kel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan worden de· totaien van de 
Ille, Vle, VIIe, VIIIe en Xle afdeeling van· 
het IVe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916 verhoogd, respectievelijk 
met: f 8000; f 20,000; f 5000 ;- f 15,000, en 
f ~7,000 ; en bet ·eindcijfer van dat hoofd
stuk met f .75,000. 

16 December 1916. Win, tot verklaringvan het 
a\gemeen nut der ontoigening ten behoeve 
van: 

a. aanleg ·. van spoorwegverbindingen 
met de havens-West bij Amsterda,n met 
bijkomende werken ; 
. b. aansluiting ·van deri _-spoorweg Am
ste,·da,n-Haarlem aan de _c;mder a·bedoelde 
spoorwegv-~rbindingen ; 

c. aanleg van een. rangeerterrein nabij 
Duivendreclit met bijkomende werken. 
s. 541. 

16 December 1916. WET, tot verklaring van 
het algem!)en nut der onteigenjng ten be
hoeve van uitbreiding van het stations-
emplacement Dalen van den spoorweg' van. 
Coevorden naar G_asselternijeveen . . S. 542. 

16 December 1916. WET, tot verklaring ·van 
het algemeen nut ·der · o_nteigening ten be-

- hoeve van· den aanleg van een eleotrischen 
spoorweg van Haa-rle,n naar Heemstede. 
s. 545. 

16 Decembe,, 1916. · WET, ,_tot yerklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van bet halte-ein- -
placement Miste. S. 546. 

16 December 1916. WET, houdende w1J2aging 
• van de begrooting van inkomsten ·en uit
gaven voor de Posterijen, de Telegrafic en 
Telefonie voor den ctien~t van 1916. S. 547. 

16 December 1916. WET, houdende overbreii
·ging vari een gedeelte van den Rijksweg 
van Groninge1i naar de Friesche grens in 
beheer· en . onderhoud bij de gemeente 
Groiiingen. - S. 548. 

16 December 1916. WE·r, ·houdende wijziging 
en aanvulling van ·de wet van den 2lsten 
Juny 1881. (Staatsbladn°._.70),.toti.nrigting 
eener dienst ter verzending met de post 
van .pakketten, een gewigt van 5 kilogram 
niet te boven gaande. . S. 549. 

Bfjl Hand. 2e Kamer 1916/P, n°. 234, 1-6, 
Hand. id. 1916/17, bla'.lz. 809. -
Hand; 1e Kamer 1916/17, bladz. 1~5-140. 
WrJ WILHELMINA, ENZ.· ... d·oen te wete,;_ : 
A!zoo Wij in _overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijziging 
~n aanvulli.ng van de wet van dell. 2lsten Juny 
1881 (St,aatsblad n°. 70) tot inrigting eener 
dienst ter verzending met de post van ·pakketten, 
een gewigt van 5 kilogram niet te boven gaande 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikei' 2 der 

wet van den 2lsten Juny 188i· (Staatsblad 
n.0 • 70) tot inrigting eener dienst ter verzending-
met de post van pakketten, een gewigt van 
5 kilogram niet te boven gaande, worden de 
bedragen van 15, 20 en 25 cents, verhoogd tot, 

·achtereenvolgens, 20, 25 en 30 cents. · 
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Het tweede lid van 
gelezen als volgt : 

hetzelfde artikel wordt _hiervoor verschuldigde rechten worden door 

,,Het po_rt wordt bij vooruitbetaling op door 
Ons te bepalen wijze gekweten." 

2. Artikel 3 der voormelde wet wordt 
gelezen, als volgt : 

-,,Aangifte van de waarde der pakketten is 
toegelaten, tot ten hoogste een bedrag, als 
door Ons zal worden bepaald. 

Behalve het port bij artikel 2 vermeld, is 
voor pakketten met aangegev,en waarde een 
opklimmend recht verschuldigd, dat door 
On/3 wordt bepaald, doch dat niet hooger, 
wordt gesteld dim 2½ cent voor elke honderd 
gulden of gedeelte van honderd gulden aange
geven waarg,e, met een minimum van 12112 

cent voor _elk pakket. ' 
Dit recht wordt bij vooruitbetaling op. door 

Ons te bepalen wijze gekweten." 
3. Tusschen de artikelen 3 en 4 der voor

melde wet wordt opgenomen een nieuw artikeL 
luidende als volgt : 

,,Art. 3bis. Invordering van gelden op pak
ketten is toegelaten tot ten hoogste een bedrag 
als door Ons zal worden bepaald. Voor elk 
afzonderlijk in te vorderen bedrag is-verschul
digd een recht van : 

5 cent \,oor b~dragen niet hooger dan· f 1, 
71 12 ,, tusschen f 1 en f 25, en 

15 · • van f 25 en hooger. _ 
Dit recht wordt bij vooruitbetaling op door 

Ons te' bepalen wijze gekweten. 
De pakketten worden niet uitgereikt clan 

tegen betaling van het bedrag, waarmede zij 
zijn belast, tenzij de afzender daarvan geheele 
of gedeeltelijke on'.theffing verle;nt. Het recht, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt 
in geen geval .teruggegeven. 

Het ingevorderde bedrag wordt ter be
schikking van den afzender gesteld- op de wijze, 
en met aftrek van de kosten, als door Ons te 
bepalen." 

4. De aanhef van artikel 5 der voormelde 
wet wordt gelezen als volgt : 

,,De bij artikel 4 bedoelde vergoeding is niet 
verschuldigd :". ' 

In het eerste lid, onder d, van hetzelfde artikel 
wordt in .de plaats van: ,,aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid", ge
lezen : ,, bij het bestuur der posterijen". 

5. Artikel 6 der voormelde wet wordt ge
lezen, als volgt : 

,, Wij behouden Ons. vopr om in den dienst, 
_krachtens deze wet ingericht, de gelege_nheid 
'open te stellen tot andere bemoeiingen -der 
posterijen, clan de hiervoren _genoemde ; de 

Ons bepaald." 
6. Aan artikel 16 der voormelde wet wordt 

lclen, nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt : 
,,Zij kan w9rden aangehaald onder den titel 

,,Pakketpostwet", met vermelding van het 
Staatsblad, waarin.zij wordt geplaatst." 

7. Op Onzen last wordt de voormelde wet, 
met de daarin gebrachte wijzigingen en aan
vullingen in eerie doorloopende reekg van'. ar
tikelen samengevat, en met wijziging die!]-
overeenkomstig van de aanhaling van ar
tikelen of gedeelten van artikelen, met num
mering voor zooveel noodig van de leclen cler 

. art~elen en met inachtneming van de gebrui
kelijke spelling, in het Staatsblad geplaatst. 

8. Deze wet treedt in werking op een door 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeyen te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1916. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 16 Jan. 1917.) 

16 December 1916. WET, tot wijziging .van het 
negende hoofdstuk der Staa_tsbegrooting 
voor het_ dienstjaar 1916. S. 550. 

llij deze wet wordt een artikel ingevoegd 
en wordt ,-een artikel verminderd. 

16 December 1916. ·WET, houclende w1Jz1g111g 
van het IX• Hoofclstuk der Staatsbegroo
tmg voor het clienstjaar 1914, vastgestdd 
bij cle wet van 26 Februari 1914 (Staats
blad n°. 54) en gewijzigcl· bij de wetten van 

· 15 Me, 1914, (Staatsblad n°. 203), 16 Octo-
- ber 1914 (Staatsblad n°. 494), 16 Juni 1915 
·(Staatsblad n°. 270), 24 September 1915 
(Staatsblad n°. 407) en 31 December 1915 

· (Staatsblad n°. ·565). S. 551. 
Bij deze wet wordt een artlkel verhoogd 

en wordt een artikel verminderd. 

16 Decy;mber 1916. WET, to_t nadere wijziging 
van artikel 9 der wet van den 27sten April 
1904 (Staatsblad n°. 73), houdende nadere 
bepalingen b_etreffen'de de mijnontginning, 
iiuet wijziging der wet van 21 April 1810 
(Bulletin des Lois n°. 285). S. 552. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te ~eten : 
Alzoo Wij in overweging genomeri hebben,, 

dat artikei 9 der wet van ·den 27sten April 
f904 (Staatsblad n°. 73), houdende na9-ere 
bepaling!'ln betreffende de mijnontginning, 
met wijziging der wet van 21' April 1810 
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(Bulletin der Lo-is n°._ 285), gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 202), be_hoort 
te worden herzien ; 

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

·Het tweede lid van artikel 9 der wet van den 
27sten April 1904 (Staatsblad n°. 73), houdende 
nadere bepalingen betreffende de mijnontgin
ning, met wijziging der W!lt van 21 Apri!, 1810 
(Bulletin der Lois n_0 • 285), wordt gelezen als 
volgt: 

V66r 1 November 1921 wordt een ontwerp 
van wet bij de Staten-Generaal ingediend, 
waarbij dit artikel wordt herzien. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, _ den 16den De

cember 1916. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 30 Dec. 1916.) 

J 6 December 1916. WET, houd~nde nadere 
bijzondere maatregelen ten opzichte van 
de · Kamers van a,rheid met het oog op 
de tegenwoordige buitergewone omstan
digheden. S. 553. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1915/16, n°. 409, 1--3; 
1916/17, n°. ll8, 1-2. 

Hand. id. 1916, 17, bladz. 809. 
Hand. 1 e Karner 1916/17, bladz. 138, 141. 
WTJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wcnschelijk is met het oog op de tegeP
woordige buitengewone omRtamligheden naclere 
bijzondere maatregelen te nemen ten opzichte 
van cle Kamers van arbeid; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
'Art. 1. •Bij in. het jaar 1917 .ter verkiezing te 

houden stemmingen en herstemmingen, kunnen 
behalve zij, die op groDd van artikel 8 der wet 
op de Kamers van arbeid verkiesbaar zijn, 
ook tot Jeden eener Kamer van arbeid ,warden 
gekozen zij, die niet aan alle in dat artikei' ge
stelde eischen voldoen, maar in· 1915 of 1916 
verkiesbaar warcn, mits zij nog ingezetenen 
des Rijks en Nederlanders zijn en niet overcen
komstig ,het derde lid van art,ikel 8 der wet op 
de Kamers van arbeid zijn uitgeeloten. , 

2. Op de in het jaar 1917 vast te ~t-ellen 
kiezerslijsten voor eene Kamer van arbeid 
znllen worden geplaat-st, behalve de namen der 
persoi:ien, d.ie daarup ~olgens de bestaftnde b~
palingen moeten wordcn: gebracht, de namcn 
van hen, die voorkomen op de ten aftnzien van 
die Kamer in een cle~ jftren 1915 en 1916 vast-

gestelde en in clie jarerrniet meer voor wijziging 
vatbare kiezerslijsten, mits de betrokken per
sonen tjjdens het vaststellon der lijsten n~g 
ingezetenen des Rijks en Nederlanders zijn 
en niet blijkt,, dat zij overeenkomstig het 
tw_eede lid vaµ artikel 14 cler wet op cle Kamers 
van arbeid zijn nitgeslo1,en. 

3. Door Ons kan warden bepaalcl, dat ~le 
artikelen 1 en 2 ook van toepassing zijri op 
in het jaar 1918 te houden verkiezingen en 
vast te stellen kiezerslijsten, zoomerle dat, 
onder het voorbehoud onclerscheiclenlijk bij 
die artikr;len gemaakt,. alsdftn ook tot leden 
eonn Ka~er van ftrbeici knnnen warden gekozen 
zij, clic niet aan alle in artikel 8 cier wet op de 
Kamers van arbeid gestelde vereischten vol
doen; maar in 1917 verkiesbaar waren en op 
die kiezilrslijsten behalve de namen vari hen:, 
die daarop nit ancleren hoofcle moeten worden 
gebracht, mede zullen worclen gepiaatst [le 
namen van hen, die voorkomen op cle in 1917 
vastgestelde en. in ·dat jftftr niet meer voor 
wijziging vatbare kiezerslijsten. 

4. Indien ten gevolge van de tegenwoordige 
bniterigewone omstandigheden het houden van 
eene verkiezing ter vervanging van leden eener 
Kamer van· arbeid, die periodiek aftreden, niet 
gewenscht blijkt, kan Onze Minister van 
Lanclbouw, Nijverl:eicl en Handel den tijd, 
waarvoor de periodiek · aftredende Jeclen dier 
Kamer zijn benoemd, verlengen. 

5. Onze J\finister van Landbouw, Njjverheid 
en Handel. is bevoegcl om, zoo noodig in af
wijking van de bestaande bepalingen, voor
ec hriften vast te Rtellen, die ter nitvoeri ;i g van 
het in de voorafgaande artikelen bepaalde 
mochten worden vereischt.· 

6. De wet van 21 Deeember 1914 (Staatsblnd 
n°. 571) wordt ingetrokken. 

7. Deze wet treeclt in werking met ingang 
van den cj.ag harer afkqncliging. ' 

Lasten eri bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 December 1916. 

. WILHELMINA. 
De Min. van Landboirn·, Nij1,erheid en Handel, 

;E'OSTHUMA. 

( Uitqe;7. 27 Dec. ·1916.) 

, 16 December _191,6. WET, tot verbooging van 
het tiende hoofdstuk, der Staats begrooting 
'voor het dienstjaar 1915. (Verschillende 
oriclerwerpen.) S. 554. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogcl : 
bet totaal der Ilde afdeeling met £ 52;900 ; 
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(lat der IIIde · afdeeling met f 269,330 en 
dat der IV de afdeeling met · f 17,000 ; 

terwijl het ein::lcijfer van het tiende hoofcl
stuk ~ler Staatsbagrooting voor het dienstjaar 
1915 wordt verhQogd met f 339,230. 

16 Decemaer· 1916 .. BESLUIT, tot radere wij
ziging van het besluit van, 22 November 
1911, n°. 52, waarbij .bet pensioen-regle
ment vastgesteld bij het beslnit van 17 Fe-. 
brnari 1905, n°. 8·(Staatsblad n° .. 74), met 
eenige verandering toepasselijk is verklaard 
op de militairen van de langmacht in West-

. Indie. · S. 555_. · 
WLT WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini~ter v:an 

Kolonien,l d.d. 21 November 1916, atdeeling 
C2, n°. 7; 

Deri Raad van State geJ:ioord (advies• van 
5 December· 1916, n°. 34) ; 
· Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 13 December_ 1916, afdeeling 
C2, n°. 23; 

Nog gezien Onze besluiten van 22 November 
1911, no. 52 (Staatsblad n°. 347; Gouverne
mentsblad van Suriname 1912, n°. 4; Publica
tieblad van Gu,r~ao van 1912, n°. 5); van 
11 Februari ~1915, n°. 49 (Gouvernementsblad 
van Suriname 1915, n°. 18; Publicatieblad van 
Giirar;ao 1915, n°. 24) en 8 November 1915, 
n°. 46 (Staatsblad· n°. 462; Gouvernementsblad 
van Suriname 1915, n°. 86 ; Publicatieblad .van 
Giirar;ao 1915, n°. 68) ; 

Hebben goedgevonden en vcrstaan: 
Eenig Artikel. 

Van het J:>ij Ons besluit van 22 NoveJllbe,r 
1911, no. 52 (Staatsblad n°. 347), laatstelijk 
gewijzigd ]>ij Ons besluit van 8 November 1~15, 
n°. 46 (Staatsblad n°. 462), met eenige verande

·ringen op de militairen v~n de landmacht in 
West-I ndi e toepasselijk verklaarcle pensioens
reglement, vastgesteld bij. ons besluit van 
17 Febrnari 1905, n°. 8 (Staatsblad n°. 74), 
wordt 

.1 o.. artikel 6_' § ·l aangevulcl met een .. punt f. 
luidende als volgt : 
' ,,Ingeval van liet verlaten :;,.an den clienst 
uithoofd.e van lichaamsgebreken ontstaan v66r 
het in dien~t treden en bij het geneeskunclig 
onderzoek njet waarneembaar, doch waarvan 
het bestaan den betrokkene bekencl was en 
bij bedoeld onderzoek opzet_telijk werd ver
zwegen''; 

2°. het tweede lid van § 22 van artikel 30 
gewijzigd en gelezen als volgt :· 

,,Deze toelage · houdt op met den eersten 

van het .kwartaal, volgende op. dat, waarin. 
de echtgenoot of _,:ader ov~rlijdt, en met den 
dag waarop de echtgenoot of v:acler weder · 
in het gepot van pensioen treedt of het· recht 
op verkrijging van pensioen mocht verliezen". 

Onze Minister van Kolonien is belast met· cle 
uitvoering yan dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden · aan Onzen Mi
nister van Oorlog, aan den Raad van State 
en aan ·de Alge:ineene Rekenkamer. 
. 's-Gravenhage; den 16clen December 1916. 

WILHELMINA: 
. I 

De .Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 30' Dec. 1916.) 

18 December 1916. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het verbod van uitv:oer van 
stearine en andere vetzuren, -para/fine, 
Borneotalk, Ghinatalk, :Japantalk (ook 
Japanwas geheeten), aardwas (ozokerit) en 
ceresine (waaronder ook begrepen montdn
was), benevens van was van plantaardigen 
oorsprong, zooals o. a. carnaubawa.s, als
mene mengscls en proclucten van deze 
artikelen. S 556. 

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

Staat noodig i~, clen uitvoer van bijenwas te 
verbieden ; · 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staat.s
blad n°. 344)'; -

-Op de voordracht_ van Onze ]\Iirnste;s van 
Oorlog; van • Financien en van _Landbouw, 
Nijverheid• en Handel van 12 December. 1916, 
Kabinet, Litt. u1•1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1916 n°. 31); 

Gezien het nader rapport _van Onze voor
noemde Ministers vari 16 December 1916, Ka_
binet, Litt . .i\J169 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
-te bepalen : 
Het Eenig Attikel van Ons 'Besluit van· 

2 September 1916 (Staatsblad n°. 429); wordt . 
gelezen als volgt : , 

De uitvoer van stearine- en andere vetzuren, 
paraffine, · Borrieotalk, Chmatalk, Japantalk 
(ook °Japanwas geheeten), aardwas (ozokerit), -
bijenwas en ceresine (waaronder ook begrepan 
montanwas), beiievens van'. was van· plaPtaar
digen oorsprong, . zooals o. a.. carnaubawas, .. 
alsmede me~gsels en producfen v_an deze ar
t1kelen, 1s verboden van den dag cler afkondi-. 
ging van clit Beslnit. 

Wij behouden Ons -voor dit verbod tijdelijk 
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op te -heffen ot in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Mmisters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid .en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van ait Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschnft zal 
woraen gezoncien aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den, December 1916. 
WILHELMINA. 

De Mi11isfer van Oorlo_q, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg . . 18 Dec. 1916.) 

18 Decembe.r 1916. BESLUIT, houdende verbod 
van ·uitv-oer van ganzen, kalkoenen, tamme 
konijnen, alle soorten van wild, benevens 
wilde lconijnen, zoowel levend als gedood. 
s. 557. 

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

Staat nootlig is, den uitvoer van alle ganzen, 
kalkoeneo,_konijnen, en alle soorten van wild 
te verbiederi; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 1(Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en. van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 27 November 1916, 
Kabinet, Litt. C161 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 November 1916, n°. 26); 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16. December 1916, 
Kabinet,- Litt. N169 ; 

Hebben goedgevonden, · en verstaan, onder 
intrekking van Onze Beslui:ten van 22- Juni 
1916 (Staatsblad 11°. 286), van 18 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 327) en van 11 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 397), te bepalen : 

Eenig artilcez:· 
De uitvoor van gap.zen, kalkoencn, tamme 

konijnen, alle eoorten van wila, benevcns 
wilcie konjjnen, zoo~el Jeventl als getlootl,_ is 
verboden . van den· dag der afkondiging van 
dit Besluit: 

Wij behouden Ons voor dit verbocl tijd~lijk 
op te heffen of in bijzondere ge,vallen claarvan 
_ontheffing to doen verleenen. 

· Onze MiniEters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en_Hanciel zijn, 
ietler voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering. van (lit Besluit, dat in het Staats
blad zal '\\•orden geplaatst en waarvan af-

1916. 

spbrift zal worden ge.zonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den J 8den December 1916. 
. WILHELl\HN.A. 

De Minister van Oorlog, BosoooM. 
De M~nister van Financien, ANT. VAN GIJN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

· PosTHUJIIA. ' 
(Uitgeg. 18 Dec. 1916.) 

18 Dece;,,ber 1916. BEsL_UIT, tot nadere vast
stelling van buiteng_ewone ~aatregelen 
tot afwending cter Aziatiscbe cholera en 
tot wering barer uitbreitling en gevolgen. 
& M~ . 

Wr.r WI:i:,HELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onvermindP-rd Ons be. 
sluit van 2.October 1915 (Staatsblad 110. 416), 
nacter buite,ngewone maat.regelen noodzakelijk 
zijn tot afw!)nding acr ,Aziatische cholera en 
~ot wering harer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voorciracht van Onzen Ministe.· van 
Staat, Minister van Binnenlandgcbe Zaken en 
_van Onze Mi,,isterg van Finaneien, van Water
staat e11 vari Landbonw, Nijverheid e11 _Hardel 
van 13 October 19~6, n°. 12684, _afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezcn; van 19 Oc
tober 1916, n°. l03, afdceling Invoerrecbten; 
van 23 October 1916, Ii0 ., 295, afdeeling Spoor
wegen en v:10: 24. Oetpber 1916, n°. 8712, af
deeling Nijverheid ; , 

Gelet op de wet van 26 April 1884 _(Staats
blad n°. "8'0), laatstelijk gewijzigtl bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314);, en or de 
wet vin 31 December l906'(Staatsblad no. 370); 

Den Raad van State ·gehoord (ad vies. van 
21 November' 1916, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandscbe 
Zaken, ·en van Onze· iviinisters ·van Financien, 
van Waterstaat en ~an Laridbouw, Nijverheid 
en Handel van 4 December 1916, n°. 14660, 
afdeeling Volksgezonc'lheid en Armwezen; van. 
8 December 1916, n°. 115, afdeeling Invoer
rechton; van 11 December 1916, La. C, afdee: 
ling Spoorwegen en ·van 15 December 191G, 
n°. 10614, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verst8,an: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALLNGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de bur
gemeesters, ieder voor zooveel hen aangaat, 

, dragen nauwlettentl zorg voor eene. doeltref
fende toepassing van de beralingen der wet 

46 
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van 4 December 1872 (Staatsblad. n°. 134). die inkomsten derven ten gevolge--van-krach--
.' gewijzigd-bij de wetten van 3 December 1874 tens het eerste.lid van dit artikel ge11onienmaat

(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877, (Staatsblad reg\)len· van afzondering, deswege schadeloos
n0. 36), -15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 stelling verleend, wordt door den Staat aan 
April 1893 (Staatsbla.d n°. 64), 21 Juli 1899 de gemeente. eene bijdrage verleend van v:ijf
(Staatsblad no. 166), 21 Juni 1901 (Staatsbla,d tig ten bonderd in de uitgaven voor die scha
n0_- ,157), 14 Juli - 1910 (Staatsblad n° .• 204), deloosstelling. 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 5. De burgemeester is bevoegd, na inge-
1912 (Staatsblad n°'.- 165). · wonnen advies vari den ambtenaar van het 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor Staatstoezicht op de volksgezondbeid of van 
zoover d~ bepalingen op Aziatische cholera een .geneeskundige, het uitvoeren van · ver
toepasselijk. zijn, en de herinnering daarvan daC'hte of voor het overbrengen van besmetting 
aan de- ingezetenen· vari belang moet warden v:atbare -Voorwerpen, van welken aard ook, 

· geacht, benevens nit den tekst van dit beslnit uit het hnis,- erf, voer-- of vaartnig, waar een 
warden vanwege Onzen Minister van Binnen- geval of een verdacht geval van Aziatische 
landsche Zaken, zoodra deze dit noodig acht, cholera voorkwam, anders dan met inacbt
aan de gemeentebesturen verzonden, ten einde neming van de door hem te geven voorscbrif-
in elke gemeente te warden -ttangeplakt. ten, te verbieden. 

2.' Een ·ieder is verplicht de iiilichtingen, 6. In spoedeischende gevallen zijn de be-
door ambtenaren of geneeskundigen van hem Atnnrders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit de dienst in hunne inricbting het toeiaat, 
besluit,. nanwkenrig .en na;i,r waarheid. onver- verplicht; op verzoek van een bur~emeester 
wijld te geven; aan deze onmiddellijk te doen toekomen of 

3. Een iedev, die waarneemt, dat een per- -ten gebruike af te staan tot ·hunne inrichting · 
s·oon aan- A,,iatische cholera Iijdt ~f verschijn- behoorend materieel, ··noodig 'voor beharide-' 
selen vertoont, welke- doen vermoeden dat hij ling, verpleging; afzondering, .- ontsmetting of 
door die ziekte is besmet, is verphcht, daarvan vervoer ·van lijders aan Aziatische cholera of 
onverwijld kennis te geven aan den binge- daarvan verdachten, of __ vervoer van besmette 
meester··of den ·meest nabij zijnden ambtenaar goederen. 
van Rijks- of, gemeentepolitie. Bij weigering of_ gescbil wordt onverwijld · 

Deze verplichting rust in: het oijzonder op de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
handers van vervoermiddelen en daarbij ge~m·- -Departement, :waaronder de inrichting ressor-
ployeerden. . . . teert. . 

4. De bnrgemeester is bevoegd, op _de per-- 7. De -burgemeester doei:. de hand houden 
sonen, die aan .Aziatische cholera lijden of, - aan een -nauwkeurig bijhouden van het in ar
op grond van een ingewonnen ad vies van ·den tikel 438 van het Wetboek van. Strafrecht 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks-. , bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
gezondheid of van. een geneeskundige, doen en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
yermo"eden d_at zij door die ziekte besmet zijn toezicht houden op deze inrichtingen en op de·· 
of de besmetting op anderen kunnen civerbren- aldaar nachtverblijfhoudencle reizigers. 
gen, de door hem, gehoord genoemden ambte- Indien vanwege het gemeentebestuur een 
naar of geneeskundige, noodig geachte maat- geneeskundige met het houden -van toezicht 
regelen van onderzoek, afzondering en ont- op de in het eerste lid van· dit· artikel :bedoelde 
smetting te doen toepassen en hen naar eene reizige:rs belast is, zijn dezen verplicht dien 
open bare inrichting of anderc verblijfplaats gerieeskund1ge bij zich te ontvangen en heni 
in de gemeente ter verpleging te doen over-· alle, verlangde inlichtingen ter zake v'an de uit-

. brengen, wanneer hun toestand. overeenkom- voering ·van dit beslb.it, hetzij µiondeling, 
stig de verklaring van den behandelenden hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
genee~kundige dit· gedoogt. kunnen 'aantoonen .binnen de laats~e vijf 

De personen, waarop de in de vorige: alinea dagen niet in eene met· Aziatische cholera 
bedoelde maatregele:n _warden toegepast, zijn besmette plaats vertoefd te bebben. . · 
verplicht zich aan die maatregelen_ te onder- De bu'rgemeester do_et van hetgeen door him 
werpen en mogen zich niet zonder vergunning ter bestrijding derAziatiscile-cholera of van ver
va~ :den· bri~gemeeste-r n_aar eene andere _plaats dacl:ite gevallen dier ziekte w_ordt of is verricht; 
begeven. - . . ten spoedig8te mededeeling aan den ambtenaar 
. Indien h~t'"gemeentebestuur aan personen, van het Staatstoezicht op de Voiksgezondheid. 
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HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverh1tizers en 
· dergelijken. 

8. ·:rn de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeent-en, .door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a, landloopers en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 

· troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, clan na geneesh.,mdig onderzocht 
te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalcle in de eerste 
alinea worclen niet toegestaan, dan met inacht
neming vaI\ de voorschriften, claaromtrent 
door Onze Minister~· van Binnenlanclsche 
Zaken en van Financien gegeven. 

· Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Lancl
bouw, Nijverbeid- en Handel /mnnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b van het eerste 
lid· van dit artikel, in Nederland slechts wor
den toegelaten, Iangs de wegen en casu quo 
niet de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing ._van be
cloelcle gemeenten, wegen en casu quo t.reinen, 
worden in de Nederlcindscl1e Stacitscourant ge
plaatst tenminste een dag. v66rclat zij in 
werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens-
-station of den eersten Nederlandschen grens-. 
post, waar de in het vorig artikel betloe!de 
personen aankomen, door eenen geneeslru.n
dige, die daartoe_ door Onzen .Minister van 
Binnenlandsche Zaken met toeli:enn ing van 
een door clezen te bepalen vergoeding tot 
wederopzeggens wordt, aangewezen, met in
achtneming van het bepaalde in de artikelen 
JO, ·u en 12 van dit be~luit. 

10. Het onclerzoek valt steeds zoovcel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt 
geoorclee!d. 

Deze treedt omtrent bet onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aanwe
zige ambtenaren van- de Invoerrechten en 
Accijnzen en, ·indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden warden, niet aan Aziatische ·cholera 

. te lijden, noch verschijnselen vertoonen, 
welke doen vermoeden, dat zij 'door die ziekte 

besmet zijn, mogen niet worden a.angehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
h1µme reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarclen worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen llfinister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldencle · clat zij, Ne
derland binI].engekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonclen, welke het bestaan van -Azi
atische cholera deden vermoeden. 

12. Personer>, die door' den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijclen, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Stacitsblad 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 lijclers aan besmet
telijke ziekte, en daar afgezonderd en verp!eegd. 

Gelijke maatregelen worclen gen omen, in -
dien de gene_cskundige dit noodig oordeelt, 
ten ·opzichte van personen, die verschijnselen 
vertoonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosteu van venoer en verple6ing worden 
door de verpleegclen of hunne -erfgenamen ver
goed .. Behoeftigen worclen op 's Rijks ko~ten 
vervoercl en verpleegd. 

P~rsonen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden nid, tot voort
zetting hunner reis toegelaten, clan na reini
ging en ontsmetting. 

§ 2. Van het gransverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze l\,finisters van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende 
nit door Onze genoemde Ministers aangewe
zen naburige, niet Aziatische cholera besmette, 
buiten!andsche gemeenten, clan na geneeskun
dig onderzocht en zoo noodig ontsmet te· zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
cloe!de gemeenten worclen in de Nederlcind
sche Staatscourant geplaatst ten minste een tlag, 
v66rclat zij in werking treden. · 

Uitzondeiingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan. clan met inachtne
ming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze MiniPters van Binnenlandsche Zaken en 
van Fina:ncieri gegeven.· 

Or, <lit onderzo~k is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van <lit besluit. 

46"' 
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§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverm:inderd de be~taande bepal:ingen 
omtrent het verbod van in-; door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukkeri en 
ongewi1sschen lijf- en beddegoed nit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsc}.e Zaken en van Financien aan te wijzen, 
is verboden-in'., door- en vervoer van-on\Jewerkte 
wol en haar, huiden, b'ontwerk en andere voor 
het overbrengen van besmetting vatba:re voor
werpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde ~Iinisters aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaat,sing :in 
de Nederlandsche J;Jtaatscourant ter algemeene 
kPnni.? ge bracht. 

-Bij aanwijzingen betreffende den in' of 
doorvoer · uit landen, die toegetreden zijn tot 
·de op 3 December 1903 te Parvjs gesloten en 
bij de wet van 31 December 1906 (Staatsblad 
Ilo. 370) goedgekeurde internationale sani
taire overeenkomst, gedragen Onze genoemde 
Ministers zich naar de bepalingen van die 
overeenkomst. 

15. Een •i~der, di!) waarneemt, dat van 
goederen, waarvan :in-, door- en vervoer ver
boden is, i{i., doo~- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverw\jld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente.
politie of van 's Rijks _l elastingen. 

· Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders vaii vervoermiddelen en daarbij ge
em:..Ioyeerden. 

Op de goecleren, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 
5 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n° 134) toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukhen enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) 'iorden aan 
geen enkele belemmering of ·ontsmetting on
derw9rpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo perroncn
als goederenwagens) uit het buitevland bin
rienkomeµde, worden aan de grenzen niet aan
.gehouden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - vari. den trein wordcn gehaakt .en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge-
schreven, worden ontsmet. · 

18. Bagages en lijfgoederen vai:J. personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en ltifgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter. ontsmetting noodig is. 

Bagages en l\jfgoederen, v.oor ontsmetting 
aangehouden, worclen, desverlangd, aan de 
eigenaars op lmnne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit 
bet buitenland aangevoerd, waarvan de in: 
of doorvoer niet verboclen is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het 9ordeel van den .met het 
onderzoek belasten geneeskurn;lige, geacht 
kunnen worden besmet te zijll. 

§ 4. V erdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en a~tikel 13 van· dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo sp_oed.ig·mogelijk, · 
op Rijksko~teD, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 

_of met den kr,whtens 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, ]ijdende aan of verdacht van Azia
tische cholera ; 

b. voor een geschikte plaat.s voor de ont
smetting van -de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor bet personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmAtting of het vervoer van personen en 
goerleren, bedoeld in de art.ikelen 8, 13, 18 en 
19 van clit besluit; _ 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
tjng van gemeentewege tot stand gebracht 
ter voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), beraalt 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenare11 van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de statiorischefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de_ uit
voering van de door den krachtens artikel 

van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregel.en, betreffende het _ 
onderzoek, d~. aJzondering, de ont~metting, b~-
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handeling en verpleging en het vervoer van 
personen of van goederen. 

Onverminderd -het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit, het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan: 
komst van den trein of tram a.an het st.ation, 
kennis te geven van de verdachte verachijn
selen, · die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenotnen en 
van bunne bevinding omtrf'nt de aanwezig

. heid in den trein of tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

22.. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de -a.rtikelen 9, 11, 12. 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten la~te van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is, bepaald, en die kosten niet in
gevolge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van andereh moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen· geneeskundige volgt in ·de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche 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 gemeentepolitie, of van de invoer
•rechten en accijnzen, de. stationschefs e11 de 
overige · geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uitvoe-
ring van wettelijke voorschriften betreffende 
de wering of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontd()kt -hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
mi.p.derd artikel 16 der ·wet van 4 :pecember 
1872 (St({atsblad n°. 134), onverw\jld kennis 
aan. den burgemeester en aan boveugeno·emden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24.. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met .mede
werking van. Onze Ministers van Finanden, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting van 
Aziatische cholera., toezicht te doen houden op 
schepan, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing. voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit 
besluit. 

25. Schippers van vaartuigen, komende uit 

landen _<if plaatsen door Onzen Minister van 
BinnePlandsche .Zaken wegens Azia}ische cho
lera besmet verklaard of aan boord waarvan 
een geval dier 'ziekte tijdens de jongste zeereis 
is v.oorgokomen, mogen geen andere Nederland
sche havens of reedeµ dan _die van Vlissinge'(l,, 
Hoek van Holland, IJmuiden, Helder, Har• 
lingen, Delfzijl, Hellevoetsluis of Neuzen of 
die nader door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken zullen zijn aangewezen, aandoen, 
of elders in' Nederland landen, dan ri.a hun schip 
in eene der genoemde havens of op eene .der: 
genoemde reeden het gezoi:i.dheidsondorzoek,. 
voorgeschreven bij de wet van 28 l\faart 1877' 
(Staatsblad no. 35), te hel;>ben doen ondergaan .. 

De schipper van een vaartuig na aankomst· 
uit zee in N, ederland •elders liggende,. clan in. 
een van. bovengenoemde havens of op een 
van bovengenoemde reeden, en waarop de Azi-
a.tische cholera wordt waargenomen, i~ verplicht
op de eerste aanzegging 'c.an den burgemeestet' 
van de havenplaats, waar hij ligt, of van de
gemeente, die het naast aan zijn ankerplaats 
ligt, na~r eene der genoemde havcns 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 
Binnenlandscbe Zakcn en van Waterstaat, 
aan te wijzen plaatsen, gelegen a.an stroomen, 
nvieren, kanalen. of andere binrn,nwateren, · 
wordt geneeskund1g toezicht gehouden op de 
daarlangs varende scher,en en bunne opvarenden 
door. een of meer ·geneeskuridigen, die daartoe .. 
door Onzen :Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met toekenning , van oen door dezen 
te bepalen . vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Neder/(l;ndsche Staats
courant geplaatst ten minste een da:g, v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het verscbij
nen of dreigen der Aziatische cholera bevoegd, 
ten koste van de gemeente geneeskundig 
toezicht te doen houden op de opvarenden 
van de in de gemeente vertoevende vaartuigen. 
De person~n, waarop dit toezicht wordt uit
geoefend, ziju verplicht'.zich daaraan te onder-
werpen. . 

27. Onv,'rmi,nderci artikel 10 der wet van 
4 December- 1872 (Staatsb7ad n°. 134), zooals. 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 · 
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(Staatsblad no. 36), wordt elk schip; varende 
langs of aankomende aan · eene der. in artikel 
26 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

Do schipper is verplicht met zijn schip de 
door·den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen -en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven, totdat .het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
m.aatregelen toegepast zijn. 

,Op dit verbod van gemeenschar, met· den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de· wet_ van· 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte nale
viug van de gegeven bevelen en is ·verplicht 
de vragen, hem door of namens den ·:r:net het 
gezondheidsonderzoek belasten geneesknndige 
gedaan, nanwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricbt bet gezond
heidsonderzoek van het schip, van. de . opva
renden en van de lading of andere op het scbip 
aanwezige goederen, op _de wijze, die bem, 
na overleg met den burgemeester, bet meest 
doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een. gezondbeidsonderzoek 

. overeenkomstig de voorschriften van. dit· 
besluit heeft ondergaan, kan hij het van 
verder oriderzoekvrijstellen, indien de toestavd 

·van het §Chip of ·van de opvarenden hem t_ot 
zoodanig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den. burgemeester . ad vies 

. omtrent de in · het belang der volksgezondheid 
te · nemen maatregelen, aan welk ad vies ·de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op On°z~n Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten · op_ deze maa.tregelen· vallende, 
konien ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, . zoo· noodig, volgens 
cle regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 De<;ember 1872 (Staatsblad n°. 134) vastge
steld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten _en bet verbod van ge
meenscba1. met den wal .9pgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 

aanleiding- van het gezondbeidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering 1s gegeven. In het 
laatste geval knnnen evenwel de opvarenden, 
die bij ' bet gezondbeidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoo- -
nen, met toestemming van den met bet onder
zoek belasten geneesknndige, terstond onbe
lemmerd · aan den wal word~n toegelaten. 
Vooraf heeft ontsmettir>g der kleederen en 
reinigin5 der personen plaats, indien- dit door 
den geneeskundige noodig word t geoordeeld. 

31. Ten bewijze dat het scbip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van. gemeer,schap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de scbipper van den met het gezond
heidsond·erzoek belasten geneeskundige eene 
scl::riftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast, te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, · van dien 
der opvarenden en van dien der ·lading of an
dere op het scbip aanwezige goederen, benevens 
.van het aantal der opyarenden. • 
Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in weik ·geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vroegere verklaring in 
de plaats kan treden; 

32. De burgemeester van el.ke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 26 van . 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig moge
lijk, op Rij.kskosten, ir> overleg met den amb
tenaar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid of den krachtens g~r1oemd . artikel 
aangewezen geneeskundige, voor bet perso
neel en het materieel, · dat cle geneeskundige . 
voor het gezondheidsonderzoek behoeft en dat 
noodig is voor de uitvoering van de naar aan
leiding van het gezondheidsonderzoek voorge
schreven maatregelen, en voorts· voor de 
voortdurende aanwezigheid van zuiver drink
water en water voor huishoudelijke doeleinden, 
opdat dit aan de schippers, indien de genees
knndige het noodig· oordeelt, knnne worden 
verstrekt. 

Onverm'inderd .het in het voorgaande · lid 
bepaalde, zorgt de burgemeester van elke 
gemeente, waarin eene plaats ligt, . daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
aangewezen, zoo spoedig mogel1jk op 's Rijhs 
kosten ··voor de verstrekking van _zuiver drink
water en water voor hmshoudelijke doeleinden 
aan de schippers ·der langs de plaats varencle 
schepen. 
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33. Op de krachtens artikel 26 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn t.oe
passelijk het eerste en derde lid' van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken amb
tenaar van Rijks-. of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 

· bij de uitvoering · van w~ttelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Aziatische cholera. 

De ambteii.aren van Rijks- en gemeentepo-
. litie zijn, voor zooveel de· dienst heli 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 III. 
SL0TBEPALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemdeJ\finisters 
zijn bevoegd de door· hen krachtens dit be_sluit 
genqmeri beschikkingen of gedane aanwij
zingen, zoo dikwijls de omstandig'ieden <lit 
gedoogen of noodig maken, op deze!fde wijze 

. als zij zijn tot, stand gekomen, te wijzigen of 
in te trekken. · 

35. Waar in <lit besluit sprake is· van den 
ambtenaar van bet Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder .verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de bandhaving van de 

. wettelijke bepalingen betreffende besmette. 
lijke ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder 
wordt 'ingetrokken, gedurende een. jaar van 
kracht blijf,t; treedt in werking ·op den tweeden 
dag na <lien der dagteekening van bet Staats
blad en van de Staatscourant, waarin liet ge, 
plaatst is. . 

Onze Ministers vaU: BinnenlandschP Ziken, 
van- Financien, van. Waterstaat · en va_n Land: 
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoerii:ig van <lit besluit, dat in het Staats.: 
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
. worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den D~cember 1916. 
WILHELMINA. 

De Minist.er van Staat, 
1l1inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
De Minister van Financien; ANT. VAN Gr.JN. 
De Minister van W~terstaat, C. LELY. 
De Min. van Landbmiw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 28 Dec. 1916.) 

18 December 1916. BESLUIT, tot wijziging_ van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staatsblad n°. 19), houdende _bepalingen 
tot vereenvoudiging van de formalitei• 
ten, in acht te nemen bij den in-, uit- en 
doorvoer van goederen. S. 559. 

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

Financien van den lsten December 1916, n°. 88, 
Invoerrechten; 

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 no. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December mi~, n°. 30) ; 

· Gelet or het nader r~pport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1916, 
no. 155, Invoerrecbten ; . 

Hebl:/eri goedgevonden en verstaan_ te bepalen: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van 26 

Maart 1872 (Staatsblad n°. '19), zooals het· onder 
meer is gewijzigd en aangevuld bij het Koninli:
lijk besluit van 12 Maart 1876 (Staatsblad 
n°. 53) en bij Ons besluit van 8 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 180), warden de volgende wijz1-
gingen gebracht: . 

A. In 'het eerste lid van artikel 75B warden 
de woorden ,,de opgaaf, voorgeschreven bij · 
artjkel 143 der voormelde Algemeene Wet" ver
vangen door ,,het vrij-paspoort, bedoeld in 
artikel 87 I" en wordt aan het slot in plaats 
van ,;dier wet" gelezen ,,_der voormelde Alge-
meene Wet"~ " . . 

B. In het eerste lid. van artikel 75C wordt 
in plaats van ,,de opgaaf" gelezen ,,het vrij-
paspoort". · 

C. In het eerste lid van artikel 87B wordt 
in plaats van: ,,voor goederen, aan uitvoer
recht onderworpen" gelezen: ,,voor goederen, 
aan uitvoerrecht onderworpen, en voor goederen, 
waarvan de uitvoer verboden of ~lechts voor
waardelijk toegestaan is." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der <lag-. 
teekening van bet Staat~blad en van de Staats
courant, · waarin het is geplaatst. 

Onze Minister _van· Financien is belast met 
de uityoering van <lit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in bet Staatsblad en in de Staatscouran/ 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

'R-Gravenhage, den 18den December 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN GrJN. 
(1!itgeg. 19 Dec. 1916.) 
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18 December' 1916,. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 24 Juni 
1916 (Staatsblad n°. 310), tot wijziging van 
het besluit van den 24sten April 1914 
(Staatsblad n° .. 186), tot vaststelling van 
de inrichting van den Rijkswaterstaats
dienst, als bedoeld·bij artikel 5, tweede lid, 
der wet van 10 November 1900 (Staatsblad 
n°. 176), houdendealgemeeneregelsomtrent 
het Waterstaatsbestuur. S. 560. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van O~zen Minister van 
Waterstaat, van 30 November 1916, n°. 245, 
afdeeling Waterstaat; 

Gezien ·artikef 5, tweede lid, · der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), hou

·t1ende algemeene regels omtrent het water-
staatsbestuur; · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 December 1916, no. 32 ; 

,Gelet op het nader rapport van Onzen 
llfinister voornoemd, v~n 15 December 1916, 
iitt. C., afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het be~luit van 24 Juni 19i6 (Staatsblad n°. 

310), tot wijziging van het besluit van 24 April 
1914 (Staatsblad n°. 186), tot vaststelling va~ 
de inrichting. van den Rijkswaterstaatsdien.st, 
als bedoeld bij ·artikel 5, tweede lid, der wet van 
i.O November 1900."(Staatsblad n:0 • 176), honden
de algemeehe regels omtrent het waterstaats
be-stuur, in dien zin aa_n te vullen, dat na het 
bepaalde onder III wordt ingelascht : 

,,De verhoogingen der jaarwedden,' welke van 
dit besluit het gevolg zijn en de toelagen, welke 
krachtens artikel 9, nieuw, over 1916 zijn of 
warden toegekend, zullen, voor zoover niet 
ande_rs is of -zal warden bepaald, rekenen van 
l Januari 1916 af". 

Dit' besluit treecit in werk.mg met ingang ;an 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscoura'nt, waarin 
bet is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uityoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal warden · geplaatst en aan den· Raad· van 
State in· afschrift zal wordeh medegedeeld. 

.'s-Gravenhage, den lSden De-ce.mber 1916. 

WILHELMINA.· 

De Minister vein Waterstaat,' c:-LELY. 

. (Uitgeg. 6 Jan .. 1917.) 

18 December 1916.: BH:SLUIT; houdende beslis
sing dat inlevering van opgave·1 van can
didaten - a,;n een ander dan den burge
meester of den~ene die hem verving, per-

- soonlijk, en afgifte van een bewijs van 
ontvangst · door dien ander, de candidaat-
stelling in strijd met de artt. 51 en 52_ 
Kieswet en de daarop gevolgde stemming 
ongeldig maakt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Heschikkende op d_e beroepen, ingesteld door 
1°. den Raad der gemeente 's-Hertogenbosch 
en 2°. Th'. A. B. Hermsen aldaar, tegei1 het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
-Brabant ,van 6 September 1916, G-, :ii0 • 164, 
IIIde Afdeeling, waarbij is vernietigd het be
sluit van den Raad 'der gemeente 's-Hertogen
boseh van 16 Augustus 1916 tot to(\lating als 
raadslid van Th. A. B. Hermsen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 November l\!16, n°. 453; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
12 Decembe·r 1916, n°. 9578; afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende dat nadat de Raad van 's Her-' 
tegenbosch op .16 Augustus 1916 had besloten 
Th. A. B. Hermsen als lid van dien Raad toe 
te la ten, het Raadslid ·Mr.· I. A. Swane op 
24 Augustus daar aan volgende aan Gedepu
teerde Staten heeft verzocht dit ·Raadsbesluit 
te vernietigen- en te verstaan dat Hermsen niet 
worde toegelaten als lid van den Raad van 
's:Hertogenbosch, daarbij aanvoerende dat dit 
besluit zijns inziens in st.rijd is met de wet; dat 
feitelijk vaststaat dat de opgaven der candi
daten voor het lidmaatschap van den Ge
meenteraad van 's-Hertogenbosch niet zijn inge
leverd bij den burgemeester 'Of bij hem welke 
den burgemeester vervangt p'ersoonlfjk, doch 
bij eenen am btenaar ter secretarie welke de 
opgaven bij den burgemeestei· of zijnen ver
vanger, heeft ingeleverd en welke ambtenaar 
aan den persoon of de personen, ·aie ·de opga
ven der candidaten hebben ingeleverd, het ver
eischte bewijs van ontvangst heeft ter hand 
gesteld·; dat dit in strijd is met" de wet; dat 
immers de kieswet eischt persoonlijk contact 
tusschen den burgemeester of· zijnen vervan
ger en dengene; die de opgaven der candidaten 
inlevert; dat bij ·de beraadslagingen: vooraf
gaande uan_ het raadsbesluit tot toelating, fei
telijk is ·komen vast te staar1 dat de burge
meester op den dag _de candidaatstelling af
wezig was; dat hij · dien dag is ·veryangen 
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door de wethouders Van de Ven, Janssen en 
Van Meerwijk en wel door dezen laatste van 
drie tot vier uur des namiddags : dat de wet
houders Van de.Ven'en ,farissen op dien dag 
niet <ingesteld en te 's-Hertogenbosch aanwezig 
·waren; dat de lijst der candidaten is gesloten 
door den Wethouder Van Meerwijk als pla_ats
vervangend burgemeester ; dat deze hetl pro
ces-verbaal van sluiting der candidatenlijst 
alleen heeft opgemaakt en geteekend, inj·welk 
proces-verbaal hij heeft verklaard dat op den 
bedoel_den dag als candidaten _voor, def. ge
meenteraad zijn opgegeven Theodorus He~msen 
en Aengenendt; dat verder feitelijk_ vaststaat 
dat de Heer Van de Ven is de oudste wet
houder en de Heer Van Meerwijk 'de jorigste ; 
dat de Heer van Meer.wijk ing-evolge Jrt. 7_7 
der · Gemeentewet den burgemeeste1· ob den 
bedoelden dag niet ko·n vervahgen : dat, dl ware 
zulks onjuist, de Heer van Meerwijk ori:itrent 
het opge_ven van candidaten wijders alle~n kon 
verklaren omtrent den _tijd, waarin hij den 
burgemeester verving, zijnde op den bedbelden 

. I 
dag tusscben 3 en 4 Ulll'. 's middags; drt bet 
raadsbesluit derbalve in strijd is met de wet 
en behoort te worden yernietigd; j 

dat Gedeputeerde· Staten op 6 Sept
1
ember 

1916 hebben besloten voormeld besluit van 
den Raad v~n .. 's,Hertoirenboscb van ~6 Au
gustus 1916 te vernietig-en, daarbij overwbgende 
dat in bet onderwerpelijk geval, alboe.irel als 
vaststaande kan worden • aa~genomen ~at op 

. den dag der candidaatstel'.ing eei;i der 1etbo~
ders tot 4 unr des nam1ddags ter se.cretarie 
aanwezig is geweest tot bet i:n ontvanht ne
men· van candidatenopgaven, de in!~,-ering 
dier opgaven is geschied bij een am*enaar 
aanwezig · op het bureau ,,verkiezinget'.; dat 
deze ambtenaar de opgaven beeft nagezien en 
bewijzen van ontvangst heeft gereecl gJmaakt, 
w'elke, na door den bode te zijn gebrdcht op 
de zicb op ·eene andere verdieping .Jan het 
gerneentehuis bevindende, altbans rriet het 

. bureau voor de verki~ziugen geenerlei Jemeen
schap hebbende, wetbouderslrnmer, dr' or den 
aldaar -vertoevenden waarnemenderi burge
rneester zijn on·derteek\Jnd ; dat zij daa na zijn 
teruggegeven aan dien bode, die- ze heeft ge
bracht aan den evenbedoelden ambtenaar en 
door dezen vet·volgens aan de personen die de 
candidaten-opgaven hebben ingeleverd, ·zijn ter 
hand gesteld; dat de in de artt. 51- en 52 der 
Kies wet voor de inlevering · vai, de opgaven 
van candidaten voorgeschreven formaliteiten 
mitsdien ·nict zijn nageleefd en de onregelma
tigheid bij de toepassing dezer wetsbepalingen 

begaan, de nietigheid der verkiezing van rechts
wege moet rneebrengen ; 

dat de Raad in beroep aanvoert dat l;tij 
meent dat bij art. 51 der Kieswet niet is voor
geschreven dat ·de opgaven : ,ier· candidaten 
moeten gescbieden aan den persoon van den 
burgerneester of aan dengene, die dezen van 
reehtswege vervangt; dat immers in de uit
d rukking fer secretarie l~t opgesloten, dat de 
Kieswet niet vordert dat de opgaven aan den 
persoon van den burgerneester worden gedaan, 
vermits anders in de Kies.wet zou gebezigd 
zijn de uitdrukking fen raadhuize; dat alzoo 
daaruit mag worden opgemaakt, dat het vol
doende is dat de opgaven van candidaten_ge
schieden ter gemeente-secretarie, evenals zulks 
voor de afgiften voor de nationale militia 
steeds is aangenomen geworden voldoende te
zijn, ofschoon art. 12 der Militiewet voorscbrijft 
dat die aangiften moeten gescbieden aan den 
Bnr,qemeesfer ; dat art. 51 wel ook nog vordert 
dat de burgemcester bij inlevering der opgaven 
op de gerneente-secretarie moet a·anwezig zijn, 
doch dat aan dat vereischte in het onderwer
pelijk geval geheel was voldaan ; dat voorts 
art. 52. de:r Kies.wet niet inhoudt de bepaling 
dat de inlevering·der opgaven rnoet geschieden 
aan .den persoon van den Burgemeester, doch 
alleen dat zij ~oet geschied011 door een der 
onderteekenaren persoonlijk; dat dug hieruit 
ook rn·ag worden afgeleid, dat de inlevering 
der ·opgaven niet behoeft te geschieden aan 
den persopn van den burgemeester, zoodat kan 
worden volstann met clie ,te doen voor hem 
ter gemeentesecretarie, zooals in het onder
havige geval heeft plaats gehad ; dat wat er 
ook van de juistheid dezer wetsinterpretatie 
rnoge wezen, ecbt.er in elk"geval. ten eenen-. 
male onjuist is de beslissin,:r van Gedeputeerde 
Staten, dat eene onregelmatig-heid bij eene ver
kiezing' begaan, in hPt onderhavige -geval de 
genoemde ornstandigheid, de nietigheid der.ver
kiezing, in het onderhavige geval_beter gezegd 
dPr sfemmi,ig van rechtswege moet medebren
gen ; dat immers noch in de K ieswet noch in de 
Gemeentewet, vocir zoover deze laa.tste wet be
palingen omtrent het verkiezen van raadsleden 
inhoudt; eenige nietigbeid is bepaald tegen 
het geheel of gedeeltelijk niet naleven van 
eenig voorschrift bij_ · de wet voor de verkie
zingen gegeven ; · 

dat Th. A. B. Hermsen, op hoofdzakelijk 
dezelfde gronden alsdoor den Gemeenteraad zijn 
vo6rgeclragen, bij Ons in beroep ·is gekomen; 

·overwegende dat op· den dag der verkiezing 
niet aan den burgemeester of aau· dengene die 
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hem verving, persoonlijk opgaven·van candida
ten zijn ingeleverd, en. dat evenmin, nadat op
gaven van candidaten aan de secretarie waren 
ingelever_d, door den burgemeester of door den
gene die ·hem verving, persoonlijk een- bewijs 
van ontvangst is ter hand gesteld aan hen, die 
de opgaven aan de secretarie hadden ingeleverd; 

dat derhalve is gestemd op person.en, die 
niet op de doo~ de. Kies wet geeisch te wijze 
iot candida11t waren gesteld; 

dat mitsdien Gedeputeerde staten terecht_ 
hebben geoordeeld, dat het besluit van den 
raad der gerneente 's-Hertogenbo3ch van den 
16den Augustus 1916 tot toe,ating als raadslid 
van Th. A. B. Hermsen,_ behoorde te worden 
vernietigd ; 

Gezien de Kieswet en de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. ' (W. v. d. B. A-,) 

18 December · 1916. ARREST van den Hoogen 
Raad, 

De onderhavige gemeenteverordening· 
is niet in strijd met art. 7 l • lid, 30, en 40_ 
der Drankwet, daar dit artikel- geenszins 
de regelingsbevoegd,heid van den Raad
beperkt. 

Waar de verordening de openbare 'orde 
betreft, heeft ck Raad ook de grenzen van 
art. 135 Gemeentewet niet ·overschredni. 

Zij is ev!"nmir, in strijd met eenige a,ndere 
wetsbepaling, . terw1jl b_eklaagde aan de 
hem krachtens de Drankwet· verleenda _· 
vergunning geenerlei recht ontleent, wr,ar
mede· die verordening onvereenigbaar 
ZOU zijti. 

De vraag of_ de bepaling treedt in: hetgeen' 
van algemeen rijksbelang i~, is aan h&t 
oordeel der rechterl~jke macht onttrokken. 

, (Drankwet art. 7.) 

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

Raden : Mrs. 8-. Gratama, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. -Li E. Visser. 

,T. H. G., vergunninghouder en bierbottelaar; 
_ geboren te Maasbree :den 24 September 1867, 

wonende te Venlo, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van den Kantonrechter te Venlo, 
van 23 Jllni 1916, waarbij na het daartegen 
gedaan verzet werd bekrachtigd een v:onnis 
door- dienzelfden Kantonrechter d~n 12 Mei 
19_16 bij verstek gewezen, bij welk- vonnis de 
quirant wercl schulclig verklaarcl aan : ,,het 

te Venlo, als houder e~ner -voor het publiek 
toegankelijk gestelde inrichting; waar sterke 
drank wordt verkocht om ter plaatse van 
verkoop te· worden g~bruikt, _in. die inrich_ting 
sterken drank verkoopen na midd-ernacht tot 
's morgens tien .uur", en met toepassing cler 
artt. 5 en 24 der Drankv:erordening van de 
gemeente Venlo van_ 23 Februari 1916 en 
art. 23 Sr., veroorcleelcl tot eene geldboete van 
f 3 en twee dagen_ -vervangende hechtenis 
(gepleit door Mr. A. F. Kokosky te Amsterdam). 

Conclusie van den. Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Requirant is veroordeeld op grond van eene 
bepaling in de ve_rorclening regelencle 9-e politie 
o.p de logementen, tapperijen, enz. te Venlo, 

-waarbij aan de houders van zoodanige inrich- · 
tingen wordt verboden aldaar: ,,sterlrnn drank 
te verli:oopen na middernacht tot 's morgens 
tien uur". Hij betwist bij memorie de wettig
heid dezer.bepaling op grond, dat de Gemeente
raacl van Venlo, zich biermede zou hebben 
begeven op het gebied van aen Rijkswe_tgever 
en in strijd met de Rijkswetgeving' heeft 
gehanc1eld, aangezien de Drankwet -aan hem 
wiens inrichting met vergunning geopend mag 
zijn, het recht waarborgt, daarin sterken drank 
te VGrkoopen en dit r13cht hem door eene 
Gemeenteverordening niet kan worden ont-
nomen: . 

Als cassatiemicldelen zijn bij memorie voor-
gesteld: -

-I. ,,Schending, althans verMerde toepassing 
van art. 135 G~meentewet." 

II. ,,Schending, althans, verkeerde toepas
sing van art. 7 eerste µd, sub 3°. en 4°. -der 
Dranli_wet." ·· 

Bij pleidooi werd verder nog voorgeclragen : 
,,Schending, althans verkeerde ~oepassing 

v:an _art. 7 lis]. 1 der Drankwet, j0. 135 der 
Geme_entewet, in verband met-de artt._5 sub a. 
en 24 der Drankverordening van Venlo van 
23 Februari 19!6, cioordat de Kantonrecbter te 
.Venlo, eerstgemelde bepaling dier verordening 
heeft _ toegepast en derhalve verbindend ge-
pordeeld." _ 

De · middelen kunnen te zamen behandeld 
worden. Voor zoover daarbij gedoeld is door 
den steller der memorie, op ongeoorloofde rege
ling van eene stof, die behoort tot hetgeen van 
algen:ieen Rijksbelang is, zou de grief afstuiten 
op· het bepaalde bij art. 150 2• lid der Ge
meentewet, kracbtens · hetwelk het oordeel 
daarover is onttrokken aan de rechterlijke 
macht. Blijft dus te bezien, cif met het geven -
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van bedoeld voorschrift is gehandeld in strijd 
met de wet. 

Het beroep namens requirant gedaan op 
art. 7 der Drarikwet, strekt ten betooge,_ dat 
daarin zou zijn vervat, een verbod om iets 
anders te regelen, dan wat daarbij uitdrukkelijk 
. zou zij,:; vermeld. Die opv-atting lijkt mij niet 
de juiste. In verband toch met cle_geschiedenis 
dezer bepaling,_ waatvan de--aanhef is over
genomen uit .art. 2 der Drankwet van 1881, 
moet naar mijn oordeel worden aangenomen, 
dat daarbij geeiiszins aan den Gemeenteraad 
eene, tot de behandelde punten beperkte 
bevoegdheicl wordt verleencl, doch oncler erken
ning juist van ·de krachtens art. 135 der Ge
nieentewet bestaande bevoegdheid, ·enkele 
punten uitdrukkelijk worden ge;,_oemd, oni.. te 
doen uitkomen, dat te dien aanzien art. 150 
lid 1°. der Gemeentewet aan regeling door den_ 
plaatselijken wetgever niet in den weg- staat. 
Orn vang en strekking van eene wettelijke rege
ling, bepalen haar onderw.erp- en die omvang· 
wordt niet alleen gekend uit hetgeen positief 
is geregeld, dooh oak uit niet-regelen. kan, 
onde'r bepaalde omstandigheden, blijken de 
wil des. wetgevers, dat zeker punt, niet aan 
eenige wettelijke regeling, welke oak, worde 
onderworpen. Ten einde nu te voork9men, dat 
mogelijk versohil van meening dienaangaande 
met betrekking tot de Drankwet, tot eene ver
keerde, door den wetgever niet bedoelde oon
clusie zou kunnen leiden, heeft de wetgever 
door art; 7 uitdrukkelijk te kerinen gegeven, 

.dat hij de regeling van de da!1'rin behandelde 
punten, als niet tot het onderwerp der wet 
behoorend, heeft beschouwd (vgl. Bijl. Hand. 
2• Kamer 1880/'81 n°. 22-1 bl. 3; Hand. 
2° Kamer 1903/'04, bl. 1978, 1986_; Oppenheim, 
Gemeen~erecht, 3° dr. dl.. I bl. 354; art. 28 
Veiligheidswet; art. 45 Woningwet). - In 
art. 7 ligt dus geenszins opgesloten een verbdd 
aan den Gemeenteraad, om andere punten die 
verband houden met de materie der l)rankwet, 
te regelen. . 

Ten aanzien van die andere. pun ten en zoo 
dus ook ten-opzichte van het_in deze'procedure 
ter sprake komend punt, zal men zioh dus zelf 
hebben af te vragen, eerstens natuurlijk of 
krachtens art. 135 der Gemeentewet bevoegd
heid tot regeling · voor den Gemeenteraad 
bestaat en voorts of de Rijkswetgever die 
punten al clan niet door de Drankwet heeft 
geteek;nd als van algemeen rijksbelang. 
· Afgesoheiden nu van de bepalingen. der

Drankwet, kan moeilijk warden betwist, dat 
het hier bedoeld. punt de open bare orde in de 

gemeente Venlo betreft,.zoodat dus de getroffen 
regeling niet is genomen in strijd met art. 136 
Gemeentewet, terwijl, zooals ik reeds in den 
aanvang mijner oonolusie opmerkte de ander& 
vraag niet staat ter beoordeeling van de 
reohterlijke macht . 

Ten slotte zij nog- opgemerkt, dat eene uit
drukkelijke bepaling w,aarbij aan de houders 
van ee'ne ,,vergunning", wordt gewaarborgd 
een recht, om in hunne lokaliteiten sterken 
drank in het klein te. verkoopen, ten allen tijde 
waarop hunne inrfohtingen·geopend mogen zijn, 
in de Drankwet te vergeefs wordt gezooht. Ik 
·vinq. claarin ook overigens geene_ bepaling, 
waarmecle de ·hi.(lr bedoelde van_ de Venlosche 
politieverordening · onvereenigbaar zou _ zijn. 
Met eene reserve. Indien nl. mijne opvatting 
van art. 7 onjuist zou zijn en de Hooge Raad 
met den Kantonrechter zou oordeelen, dat 
in art. 7 sub 3°, en 4°. aan den Genieenteraad 
eene be~oegdheid wordt verleend, die hij niet 
van elders heeft en wel ·eene zoover reikende, 
dat da~rin ook"-ligt opgeslote~, de minder ver 
·reikende bevoegdheicl, om de bedoelde lokalitei
, ten gedurende eenige bepaalde uren, alleen 
voor den verkoop van sterken drank te 
sluiten, dan zou toch de Venlosche wetgever 
te ver zijn gega_an, nu hij zoodanig voorschrift
deed gelden, voor _elke voor het pul>liek ·toe'. 
gankelijk gestelde inriehting, waar sterke of 
andere drank wordt verkooht, om ter plaatse 
van verkoop ·te worden gebruikt, dus, ook, 
voor logementen met ,,vergunning" alleen ·voor 

.logeergasten. Want te dien ·c;,pzichte is niet 
'al!een het tweede lid van art. 7 reeds op zich 
zelf dui.delijk, maar bevestigt ook de geschie
denis volkomen, dat het de bepaalde wil des 
wetgevers is gewee·st, dat de Gemeentebesturen 
ten aanzien van zoodanige logementen, zioh 
van elke regeling van een sluitingsuur·zouden 
hebben te onthouden (vgl. Bijl. Hand. 2° Kamer 
1903/'04 n°. 83, 9, _art. IX, n°. 83, 52-54; 
Hand. bl..1981 vlg., 1985 vlg.). - Bij mijrio 
opvatting v_an art. 7 zou uit deze omstandig
heden wel volgen, dat deze onthoucling van 
regeling, als algemeen rijksbelang was ge·, 
stempeld en de verordening dus wel is waar in 
dit opzicht zou treden in hetgee11 van algemeen 
rijksbelang is, doch tevens dat ze dan alleen 
door het Koninkljjk vernietigingsreoht van 
art. 153 Gemeentewet, zou zijn te treffen. 

Bij de andere opvatting zou clan we! is·waar 
de verordening alleen in strijd zijn met de 
wet, voor zoover zij ook logementen met ,,_ver
gunn\ng" alleen ·voor logeergasten· trof, terwijl 
niet blukt, of in deze zaak al dan niet. sprake · 
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is·· van· zoodanig: logement; doch d(l vaagbeid 
van de dagvaarding in dit opzicbt, ZOU dan 
tengevolge·,hebben, dat zij niet zou inhquden 
een ·onder alle ·opzichten strafbaar feit, wat 
volgehs de vaste rechtspraak van den Hoogen 
Raad, in den_ laatsten tijd, ontslag van rechts
vervolging ·zou medebrengen., 

Mijne oonolu·sie strekt echter, zooals nit het 
betoogde volgt, tot verwerping van-het beroep. 

· De . Hooge Raad,. enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Savelberg; · 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie,- luidende : 
(zie cone!. adv:-gen.); 

0., dat bij het bekracht1gde vonnis van den 
Kantonrechter overeenkomstig de telaste
legging wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard met requirants sohuld daaraan, dat 
deze den 2 April 1916, ten circa 9½ ure des 
voormiddags te Ve}!lo als bonder eener aan de 
Kleine Kerkstraat n°. 10 geiegen voor het 
publiek toegankelijk gestelde inriohting, waar 
kraohtens vergunning sterke drank wordt 
verkocht, in die inriohting aan H, L. Ebus·, 
in een borrelglaasje, eene hoeveelheid jenev:er 
verkocht heeft ; -

dat · dit feit is gequalificeerd en deswege 
straf is opgelegd, als hierboven is medegedeeld ; 

0. ten aanzien der . voorgestelde cassatie
middelen, die gevoegelijk te zamen kunnen 
worden behandeld : · 

· dat art'.. 1 der bij het bestreden vonnis toe
gepaste · verordening ,,regelende de politie' 
op logement~n, tapperijen, bierhuizen en 
dergelijke" bepaalt, dat zij - onder meer 
- van toepassing is op elke voor het publiek 
toegankelijk gestelde i11riohti_ng waar sterke 
drank of andere wordt verkocht om ter plaatse 
van verkoop te -worden gebruikt, terwijl het 
toegepaste ·art. 5 dier verordening, voor zociver 
ten deze van belang, luidt :_ 

,,Het is den houder van inrichtingen, als 
bedoeld in art. 1 verboden in die inriohtingen 
d.• sterken.-drank te verkoopen van midder
naciht tot 's mo:rgens tien uur" en bij art. 24 
<ler verordening eene-geldboete van ten hoogste 

' f 25 ais straf tegen overtreding van dat verbod 
is bedreigd _; 

0.,· dat dool' ·den steller der memorie is 
betoogd, dat gemelde bepaling van art. 5 
onverbindend zou zijn, omdat de verkoop 
van sterken drank in -het klein is .eene zaak, 
die de Rijl,swetgever geheel gerege_ld · heeft 
on z_ioh geheel heeft -voorbehouden, zoodat 

daardoor het.reoht van den Gemeenteraad om 
krachtens art. 135 der Gemeentewet eene 
verbodsbepaling als voormeld te maken zou 
zijn opgeheven ; 

dat evenwel die grief hierop afstuit, dat het 
oordeel over de vraag of eene gemeenteve:,:orde
ning is getreden iU: hetgeen van algemeen 
rijksbelang is, kraohtens art.· 150, 2• lid der 
Gemeentewet aan de reohterlijke maoht is ont
trokken ·; 

0., dat voorts tot ondersteuning der gri~ven 
is aangevoerd, dat 'de Geme_enteraad kraohtens 
het ee·rste lid onder n°. 3 en 4 van art. 7 der 
Drankwet alleen-rnag bepalen, dat een inrich
ting, waarvoor vergunning is verleend, gedu
rende bepaalden tijd gesloten rnoet zijn, waaruit 
zou volgen, dat hij het verkoopen van sterken 
drank in een lokaal, waarvan de sluiting riiet 
is bevolen, niet gedurende zekeren tijd mag 
verbieden; 

dat dit verbod ook overigens in ·strijd is met 
de bepalingen der Drankwet omtrent de reohten 
van· den vergunninghouder ; 

0. daaromtrent, dat nit den aanhef van het 
eerste lid van gemeld . art. 7, luidende : ',,Bij 
plaatselijke verordening kan de Gemeenteraad 
onv_erminderd zijne bevoegdheid iu:achtens 
art. 135 der Gemeen,tewet", blijkt, welke opvat: 
ting door de gesohiedenis· der Drankwet word t 

· bevestigd, dat de wetgever door onder n°. 3 en 4 
van bedoeld lid aan den Raad de bevoegdheid 
to~ te kennen de daar omsohreven sluitihg te 
bevelen, geenszins heeft wille:iJ. beperken diens 
bevoegdheid om nader regelend op te treden ; 

dat, waar een bepaling als- de gewraakte. 
de openbare orde in de .gemeente· Venlo be
treft, de Gemeenferaad door het vaststellen 
daarvan de hem bij art. 135 der Gemeentewet 
gestelde grenzen, niet heeft oversohreqen ; 

dat die bepaling ook niet in strijd is met eenige 
·wetsbepaling en· meer b'izonder de requirant 
aan de hem kraohtens de Drankwet verleende 
vergunning geenerlei reoht ontleent, waarmede 
de bestreden bepaling onvereenigbaar zou zijn ; 

0. derhalve de voorgestelde miclclelen niet tot 
cassa-tie lmnnen leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 December 1915. M1ssrv1<: van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aim de 0ommis
sarissert der. Koningin in de -provin~ien, 
betreffende buitenlandsGhe' paspoorten. 

Ter aanvulling van de bij beschikking van 
'1 December 1916 vastgestelcle nieuwe voor
schriften omtrcnt vorm en tekst cler .Neder• 
landsche buitenlanclscbe pa~pom'ten heeft · de 
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Mmister van Buitenlandscbe Zaken.bij missive ' 
-van 19 December 1916 aan de Commissarissen 
der Koningin o.a. medegecleeld, dat de ver
eiscbte waarrnerking van het portret en lega
lisatie der bandteekening van den bouder van 
bet paspoort door de burgerneesters zullen zijn 
te stellen op bladzijde 6, als volgt: ,,De Bur
gemeester verklaart hierrncde, dat de op blad
zijde 2 voorkornende bandteeliening en po1·tret 
zijn van . . . . . (voorletters en naam van 
den bouder)." · 

Ten einde eene bete1·e contr61e te kunnen uit
oefenen op de in omloop zijnde paspoorten en 
daardoor vervalscbing of nabootsing dier pas
poorten spoediger te kunnen constateeren, zijn 
zij voorzien van een watermerk en wijders 
doorloopend genummerd. Ter onderscbeiding 
tusscben de paspoorten welke in Nederland, 
en die, welke·door de N ederlandscbe consuluire 
ambtenaren in bet buitenland worden afgege
ven, beeten eerstgenoemde ,,model A" en-laatst
genoemde ,,model B"; de paspoorten ,,model B" 
zijn eveneens doorloopend genummerd 

Ten einde te kunnen voldoen aan- 's Ministe~s 
verzoek om zooveel InogeliJk mededeeling te 
doen van voorkomende·n;isbruiken met Neder
landscbe puspoorte'; of pogingen daartoe, ont
vangen de Comrnissnrissen der Koningingaarne 
ten spoedigste bericEt van ieder geval van mis
bruik, dat op eenigerle_i wijze ter kennis van de 
Burgemeesters mochtl:ornen. (W. v. d. B. A.) 

20 December 1916. ~lrSSlVE ,an den Minister 
van Financien aan de commissarissen der 
Koningin betreffende_ .pensioimilanvragen._ 

Herh·aaldelijk komt bet: vo·or, dat het ver
zoek van een gemeenti;-ambtenaar om toeken
ning. van pensioen eerst wordt.ingediend, lang 
nadat de belanghebbende- uit den dienst werd 
ontslagen. Zijn dan bovendien de bij de aan
vrage overgeiegde stukken niet compleet en 
moeten er nog inlicbtingen worden ingewon-

. nen, dan kan, bet ligt voor_ de hand, tus~chen 
het ontslag en de eerste uitbetaling van· het 
p·ensioen geruimen tijd verloopen. 

Ook wordt in vele gevallen de afdoening 
van pensioens-aanvragen 'hierdoor aanmerkelijk 
vertraagd, dat autoriteiten, aa_n wie inlichtingen 
rnoeten worden gevraagd, op antwoord laten 
'Yachten, Bovendien worden. zeer dikwijls on
·volledige inlicbtingen verstrekt. 

lk beb de eer U te verzoeken eene aan
schrijving tot de gerneentebesturen te richten; 
waarin vooreerst aan die besturen wordt ver
zocht er de ambtenaren op te wijzen, dat zij 
de regeling van hun pensioen kunnen bespoe-

digen door, zooclra de datum. waarop hun 
ontslag zal ingaan, vaststaat, de pensioens
aanvrage, vergez(lld van alle vereischte bewijs
stukken, bij mijn Departernent in te dienen ; 
en waarin voorts er bij die besturen op wordt 
aangedrongen, de inlichtingen. die door den·: 
Pensioenraad of door mijn Departement voor. 
de ~egeling van ·pensioenen worden gevraagd'. 
met spoell en nauwkei,rig en volledig te ver.' 
strekken. _ (Gem.-Stem.) 

.22 December 1916. ARRES'.l' van den Hoo_gen 
Raad. 

De bewoordingen V'tn art. 31 Wet 
Notarisambt, · hetwelk sp~eekt van bij 
en van tijdens bet verlijden der akte geven · 
geen grond voor de opvatting; dat ,i;lleen 
in,dien bet weigeren om te teekenen ·met. 
opga ve van de red en plaa ts heeft · op het. 
oogenblik van het sluiten _ der akte, \'an de· 
weigering en de opgogeven reden in de 
akte melding moet worden. gemaakt, zai · 
ze niettemin kracht hebberi van '1uthentiek · 
gesch rift., doch da t, indien de reden op 
een. vroeger tijdstip slechts is opgegevon, 
het daarvan melding maken strafl;eloos 
kan worden nagelaten .. Het is vcior de 
toepassing vah genoemd, artikel onver
Rchi1lig of een ·en antler plaats heeft op 
het oogenblik dat men tot teekenen wordt 
uitgenoodigd dan we! iets vroeger. 

Cassatieberoep verworpeu· tegen de be-· 
slissing van bet Hof dat de geexecuteerde 

• akte, op grond da t ze i1iet voldo;t aan bet. ~ · 
in voormeld artikel gestelde vereischte, 
als niet-authentiek moet word.en beschouwd 
(opbefling van he~ beslag niet scbadever
goeding). 
(Rv. art. 436; Wet Notarisambt art. 31.) 

Voorzi}ter: 
·Jhr. M. W. H. de Savornin Lohman. 

. . 

Raden_: Mrs. B. C. J. Loder; J. A. A. Bosch, 
A. P. L. Nelissen en H. Hesse. 

Mr. G. Bauwens, advocaat te Gent (Belgie), 
eischer tot cassa\ie van een ~rrest, den 18 Fe
bruari 1916 door bet Gerecbtshof te 's-Graven- · 
hage tusscben partijen ·gewezen, advocaat 
Mr. W. A. Telct"ers, gepJeit door Mr. P. Dieleman, 
advocaat te. Middelburg · 

tegen: -
J. Riemens,, tbans koopinan, vroeger land
bouwer te Zaarnslag, verweerder in cassatie, 
advocaat Mr. M. P. G. 'Kappeyne van de 
Coppello, gepleit door Mr. J. Adriasi,nse, 
advocaat te l\>Iiddelburg. 

-I 
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Conclusie van den Procureur-Generaal Mt. Dit: middel is: ;,Schending· ·en verkcerde 
Noyon. toepassing van ·de artt. 1215; 1217, 1223, 

De eischer in cassatie heeft in publieke 1224, 1227, 1231 (speciaal nummer · 2 en 5), 
veiling gebracht hem to~behoorende· onroerende 1236, 1297, 1299. B. W. en art. 56 Rv. : 
goederen die bij instel voorloopig zijn toege- a. 9-ewijl de vraag of de vervulling der v6or
wezen aan den verweerder, en toen bij nadere waarde, waarvan afhankelijk is het al of niet· 
veiling geen hooger bod ged:aan werd dan dat hebben van een recht op hypothec~ire inschrij
van den verweerder, aan hem defiuitief toege- ving, welke inschrijving bij notarieele akte 
wezen zijn. overigens onder voorwaarde _gesteld is, ook 

Onder de verkoopvoorwaarden kwam ·voor bij autbentieke akte moet geconstateerd v.orden 
dat de eischer vrij bleef om te beslissen of hij om geldig de notarieele akte, waatbij die 
de goederen voor den . geboden prijs zou hypotheekstelling ifl":verleend te kunnen execu-
willen toewijzen. teei'en, ontkennend moet beantwoord worden; 

De verweerder heeft de akte van definitieve b. dewijl de vraag of, wanneer' blijkt dat, 
toewijzing niet geteekend, bewerende dat ~iettegenstaancle eerstgemelde vraag ontken-
0r misleiding had plaats gevonden. Die akte riend moet beantwoord worden maa:r de execu
is niettemin opgeiuaakt, en toen de verweerder titnt toch de' tweede akte, w~arbij• de vervulling 
in gebreke bleef binnen drie dagen overeen- der voorwaarde wordt geconstateerd, ·als 
komstig de veilingsconditien de_kosten te beta. authentiek beschouwende deze mede met de 
len· heeft de eischer krachtens die conditien andere liet inschrijven in het borderel en rµede 
eene hypothecaire ·inschrijving 'op het goed de grosse daarvan liet executeeren, die_ tweede 
genomen, dit krachtens het in art. 1223 B. W. akte authenticiteit mist daardoor ook de 
genoemde beding geexecuteerd en, toen het bij executie van de eerste akte waarbij de hypo
daarop gevolgde · veiling minder opbracht dan theekstelling werd verleend, geen effect sor
door den ver,weerder geboden was, voor het teert,. inzond erheid nu gelijk ten process_e vast
overige beslag gelegd op onroerend goed van staat de vervulling der' vocrmelde_ voorwaarde 
dezen. Tegen dit beslag is door den verweerder niet in dubio is -eveneens ontkennend moet 
verzet gedaan. worden beantwoord ; en uit de beslissing van 

De rechtmatigheid van het beslag vormt het · het. Hof bij zijii arrest de dato ·1s Februari 
onderwerp van het onderhavige geding waarin Hit 6 voor beide gevallen· vari het tegendeel biijkt 
gedebatteerd is over de vraag of de in den en juist des~ege de von~issen der Rechtbank 
aanhef genoemde veilingsakten het optreden te Mid(lelburg de dato 26 November 1913 en de-
van den eischer rechtvaardigen. · dato 1 Juli 1914 zijn bevestigd." 

Er werd namelijk betwist dat de zoogenaamde Het trekt de aandacht· dat bij dit middel 
akte va;n verblijf (de definitieve toewijzing) de nadruk alleen gelegd wordt op het recht 
voldoet aan de eischen van art. 31 der Wet op tot hypothecaire' inscbrijvini{ ho~wel dit en:kel 
het Notarisambt. Te dien aanzien werd den een assessoir van den verko·op is, en d'an ook 
verweerder opgelegd het bewijs van eenige in vonnis en arrest de inschrijving slechts in 
feiten waardoor zou moeten.worden aangetoond bet voorbijgaan als ·feit in aanmerking- wordt 
dat ·de verweerder g~weigercl had de akte te gebracht ; bet geschil betrof de authenticiteit 
teekenen en daarbij de redenen van zijne weige- der akte van toewijzing en hare noodzakelijk-
ring had vermeld, hetgeen invloed ZOU. hebb;n heid. . ' 

· op de authe~ticiteit der akte, waarin vermelding .De- gronclslag-van· het' 'middel is echter de 
van de redenen van weigering ontbreekt. waardeeritig van de kracht de:r acte in haar 

De eisoher in oassatie had d3:aromtrent gel>eel, niet alle'en van ciat gedeelte dat bet 
in bet· midden gebracht dat de authenticiteit beding van bypotheek betreft, en bet middel 
d.er akte niet ter zake doet omdat de verkoop kan dus geacht worden de akte in haar geheel 
reeds dqor de akte· van instel voorwaardelijk te betreffen~ . . . 
tbt stand was gekomen, en de tweeie akte alleen Maar 'bet midclel slaat in geen zijner onderc 
strekte om te con~tateeren het vervald. _zijn deden terug op de beslissing van het Hof, 
van de voo'rwaarden .:_ bet niet inkomen val). waarin volstrekt niet staat dat de vervulling · 
een hooger ,bod - waartoe authenticiteit van van de vooiwaarde waaronder de bij authen
dio akte geen vereischte is. . . tieke akte tot stand gekomen overeenkomst 

Ik de'el deze feit~n zoo uitvoerig mede omdat kracht zal hebben, bij ahthentieke akte geco'n° 
zond~r-de mededeeling het eerste cassatiemid<i_ei' i stateerd moet _worden. ·1ntegendeel, bet Hof 
niet wer te begrijpen is. ' · l verwerpt de· meeriing dat er eene _voorwaarde-
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lijk~ overe<mkomst gesloten zou zijn, op grond 
dat de verkooper zich ·het recht voorbehouden 
had de toewijzing·niet te doen voor den aan
vankelijk geboden prijs. Deze, op zich zelve 
m. i. volkomen juiste beslissing wordt nu niet 
aangevallen : de eischer stelt ze geheel ter zijde 

· en handelt alsof overeenkomstig zijne sustenuen 
beslist was dater eene voorwaardelijke overe~n
komst was, en dus alleen nog te beantwoorden 
was de vraag of de vervulling der voorwaarde 
bij authei:itieke aktemoetworden geconstateerd. 

Dit• middel kan dus nimmer tot cassatie 
leiden. Het Hof beslist nu dat. het beslag 
gelegd en hetgeen vooraf is gedaan -verricht is 
krachtens de beide akten die gezamenlijk den 
verkoop tot stand hebben .doen komen, en dat 
dus de rechtmatigheid van al wat de ei~cher 
gedaan heeft ·beheerscht wordt door de authen
ticiteit der tweede akte; dit alzoci bewezen moet 
worden <loch niet bewezen is. 

Voor Jiet geval dat bewezen mocht worden 
geacht dat de akte een vereischte van authen
ticit'eit mist. nl. dat zij niet vermeldt de redenen 
van weigering van onderteekenin•g, hoewel 
die zijn cipgegeven, had de eischer aangeboden 
alsnog te bewijzen dat de ver;eerder niet ter- .. 

· stond bij zijne weigering de re:lenen heeft 
opgegeven. Het Hof wijst dit bewijsaanbod 
af als niet ter zake dienende, omdat art. 31 
der Wet op het Notarisambt niet den eisch stelt 
dat de reden. van weigering· terstond wordt_ 
opgegeven. 

Bij zijn tweede middel stelt de eischer nu : 
,,Schending en verkeerde toepassing·van art. 31 
der ··wet op het Notarisambt dewijl het Hof, 

. gelijk uit zijne beschouwingen voortvloeit, ten 
onrechte niet· van de meening is uitgegaan dat 
met ,, ,,weigeren te teekenen" " in art. 31 der 
Wet op het Notarisambt bedoeld wordt 
,, ,,weigeren bij het slui'.ten der akte" "en·daardoor 
ten onreohte het nog nader aangeboden getuigen: 
bewijs als niet ter zake dienende heeft gepasseerd 
en het eindvonnis d·e dato 1 Juli 1914 mede 
heeft bevestigd." 

Hij is van meening dat iemand alleen k~n 
weigeren te onderteekenen op het oogenblik 
waarop hij tot onderteekening wordt opge
roepen, dus bij het sluiten van de akte, zoodat 
van latere mededeeling van rederien als in d.e 
akte te vermelden ninimer de re:le • kan zijn, 
terwijl het Hof blijkens zijne. beslissing weige
rirrg V\J,n onderteekening reeds bestaanbaar 
aoht in het .van te voren te kennen geven dat 
men niet zal onderteekenen, waarna nog tijd 
overblijft tot mededeeling van : de redenen 
v66r het sluiten van_ de akte. 

Ik d·eel de opvattirig van den eisoher dat van 
weigering van onderteekening eerst sprake kan 
zijn op het oogenblik waarop iemand tot onder
teekening wordt uitgenoodigd, en dat alle 
vciorafgaande tekennengeving van voornemens 
zonder beteekenis is, zoodat ook de opgave 
van redenen m<)t de weigering eene bandeling 
uitmaakt. Maar toen de eisoher aanbood te 
bewijzen dat de opgave van redenen van weige
ring niet terstond bij de weigering, main eerst 
op een later·tijdstip gedaan was, stelde hij zioh 
op het stand punt dat de ·weigering reeds vooraf 
gedaan kon worden, en later door eene opgave 
van redenen kori worden gevolgd, ofsohoon 
hij soheen te meene.n dat in dit· geva.l de ak}e 
de redenen niet behoeft te vermelden. Thans 
bij zijn m~ddel bewerende dat van weigering 
eerst sprake kan ,zijn bij het afsluiten van de 
akte, neemt hij een geheel.ander standpunt in, 
zoodat zijn middel als een novum in cassatie 
moet worden beschouwd en dus niet onderzocht 
kan worden. 

Ik conoludeer tot verwerping yan het beroep 
met veroordeeling van den eischer in de kosten. 

D·e Hooge Raad, enz. ; , 

0., dat- voorzoove_!' thans ncig van belang -
uit het aangevallen arrest en uit de daarbij 
bevestigde vonnissen van 26 I'f<?vember 1913 
en 1 Juli 1914 van de Arr.-Rechtbank te Middel
burg, waarvan hetgeen omtrent de feiten is 
overwogen in het arrest· is overgenomen, blijkt, 
dat partij Rieniens, destijd;,i eischer; tegen 
partij Bauwens, dest~jds gedaagde, neeft gevor
derd ophefling van een op eenige hem toebec' 
hoorende te Oostburg gelegen onroerende 
goederen, uit kracht van de grossen -van twee 
op 15 en 22 'Juli 1912,. voor notaris Zijlstra 
te IJzendijke verledeii akten, de ·eerste van 
,,instel", de tweede · van ;,verblijf", gelegd 
executoriaal beslag met schadevergoeding, 
zulks op grond, dat de tweede akte, die van 
,;verblijf", kraoht ·van authentiek geschrift 
ZOU missen, onder. meer, . wijl claarin we! is 
melding gemaakt van eischers weigering om 
te teekenen maar niet van de reden dier 
weigering, welke -bij de weigering den notaris 
is opgegeven ; 

dat gedaagcJ e,. partij Bauwens, ontkennend_e. 
clat de reden van weigering aan den notaris was 
opgegeven, en de authenticiteit van de tweede 
akte volhoudende, de vorderiQ.g op deze en . 
andere gronden heeft bestreden, ~aarna bij het 
vonnis van 26 November 1913 aan eischer is 
o pgelegd door getuigen te bewijzen : 

,,dat hij'bij zijn weigering om de akte van 
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22 Juli 1912 te. ontlerteekenen heeft opgegeven 
de redenen dier weigering en wel, dat er mis
leiding met de opgave van den pachtprijs had 
piaats gehad en bovendien ook, -dewijl volgens 
den notaris ook onder den koop de verplichting 
was begrepen - waarvan te v6ren geen melding 
was gemaakt - tot overname van het dak 
voor f'265 en de houtkanten, welke volgens 
de schatting van den notari~, die dit althans 
opgaf, een waarde hadden van 2000 francs" ; 

dat, na het houden van de getuigenverhooren, 
de Rechtbank bij haar vonnis van l Jul( 1914 
het bewijs geleverd heeft geacht en uit over
weging, dat de akte van 22 Juli 1912, ~aarbij 

- het goed definitief is toegewezen en waardoor, 
derhalve de tusschen partijen aangegane koop
overeenkomst was tot stand gekomen, nu 
als niet authentiek moet worden ' beschouwd 
en dientengevolge · ook- de daarvan uitgegeven 
grosse kracht van· executie mist, de vordering 
beeft toegewezen; 

dat gedaagde van deze uitspraak en van die 
van 26 November 1913,, in hooger beroep is 
gegaan en voor het geval het Hof zijn grieven 
ongegrond en derhalve o_ok het bewijs geleverd 
mocht achten, nog heeft aangeboderi door 
getuigen te bewijzen: 

,,dat door den gefotimeerde niet aan notaris 
Zijlstra_ -terstond bij zijne weigering om de 
akte van 22 Juli 1912 te onderteekenen de reden 
dier weigering is opgegeven, - en dat de 
Gebrs, Camille en Achille Blondeel niet aan
wezig weren in het vertrek, waarin de notaris 
Zijlstra zich op 22 Juli 1912 4ad afgezonderd, 
ten einde de akte op te maken, op het oogen
blik dat gefotimeerde weigerde deze akte te 
teekenen" ; , · 

dat echter het Hof, alle aangevoerde grieven 
verwerpende, bij het aangevallen _ arrest van 
18 Februatj 1916, deze feiten niet ter zake 
dienende heeft geacht en de vonnissen des 
eersten rechters heeft bevestigd ,; 

dat tegen het arrest als-middelen·van cassatie 
zijn aangevoerd : (zie concl. proc.-gen.) ; 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
clat het Hof feitelijk heeft beslist, dat het 

beslag is gelegd uit kracht van de eerste grosse 
van twee· akten, verleden voor den notaris 
Zijlstra te IJ zeridijke, onderscheidenlijk op 
15 en 22 Juli 1912, en niet alleen krachtens de 
akte van 15· Juli ten aanzien waarvan het Hof 
feitelijk beslist, dat niet reeds bij die a-kte, doch 
eerst bij die van 22 Juli, de zoogenaamde akte 
~an verblijf, de koopovereenkomst tot stand 
kwam;, 

dat derhalve het micldel, waarbij in het 

eerste- onderdeel wordt uitgegaan van de 
stelling, dat alleen een der akten en deze voor
zoover daarbij hypothe~k is verlee~cl-;- blijkens 
de toelichting de eerste, die van ,,instel" - ten 
uitvoer is gelegcl, en in het twe·ede onderdeel, 
voorzoover begrijpelijk, · wordt betoogd, dat, 
al ware dit anders, het authentiek zijn, van de 
tweede akte zonder bela~g is, daar desniette
min de tenuitvoerlegging van de eerste akte 
algeheele uitwerking kon hebben, in zijn beide 
deelen feitelijken grondslag mist ; 

0. ten opzichte van het tweede micldel : 
dat_ het Hof,· blijkens het arrest, bewezen 

acht, dat partij Riemens, toen gefotimeerde, 
die geweigerd heeft de akte van 22 Juli 1912 
te onderteekenen, daarbij de reden dier weige
ring heeft opgegeven en het nader aangeboden· 
bewijs niet ter zake dienende oordeelt onder 
meer, omdat art. 31 der Wet op het Notaris
ambt niet den eisch stelt. dat de reden terstond 
wordt opgegeven, terwijl wel is gebleken, dat 
ge1ntimeerde dat tijdig heeft gedaan ; 

0., clat met het mLddel volgens de toelich
ting, schijnt te worden bedoeld, dat alleen, 
indien het weigeren om te teekenen met opgave 
van de reclen plaats heeft op het oogenblik van 
het sluiten der akte van de weigermg en de 
opgegeven reden in de akte melding moet wor
den g~maakt; zal ze niettemin kracht hebben 
van authentiek geschrift, doch dat indien cle 
reden op een vroeger tijdstip slechts is opgegeven 
het daarvan melding maken strafl;eloos kan 
warden nagelaten ; 

dat echter de bewoordingen van art. 31 voor
µield, hetwelk spreekt van bij en van tijdens 
het verlijden der akte, voor · deze opvatting 
geen grond geven en ook de niet te miskennen 
bedoeling van dit voorschrift daartoe niet 
dwingt, integendeel dit telkens van toepassing 
is, wanneer bij gelegenheid van het verlijden 
der bedoelde akten _een of meer personen wei
geren te teekenen en, in den·regel wel daarnaar 
gevraagd, den notaris de reden van de weige
ring opgeven, onverschillig of een en ander 
~p h;,t oogenblik,-dat men tot teekenen wordt 
uitgen9odigd, _plaats heeft clan wel iets vroeger ; 

dat dit iniddel derhalve is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N.· J.) 

:22 December 19Hi. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Onteigening van een gedeelte eener aan 
de gemeente Sneek toebehoorende;;_ trek
weg. Voordeelen, welke nit dien gemeente
grond konden . worden verkregen _do01· 
bet uitgeven. van gebruiksreehten daarop, 
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Waarde-bepuling van het onteigende, waar· 
bij wordt rekening gehouden met de moge
lijkbeid, dat de Kroon zal gebruik maken, 
van het vernietigingrecbt ten aanzien der 
Verordeningen, waarbij bedoelde beflingen 
worden vastgesteld. Meerdere of mindere 
waarscbijnlijkbeid dat de .Kroon van dat 
recbt zou gebruik maken. 

(Onteigeningswet art. 40.) 

Voorzitter: Mr. B. C. J. Loder. 

Raden : Mrs. J. A. A .. Bosch, C. 0. Segers, 
A. P. L. Nelisscn en H. Hesse. 

P: J. de Hoop, wonende te Sneek, in zijne 
hoeclanigheicl van Burgemeester dier gemeente, 
als "zoodanig namens _die gemeente in rechte 
optreclende, eischer tot cassatie van een vonnis 
door de. Arr.-Rechtbank te Leeuwarclen den 
9 November 1916 tusschen partijen gewezen, 
advocaat Mr. J. Limburg 

tegen : 
Mr. J. A. N. Pat,ijn, wonende te Leeuwarde11 
in zijne hoedanigheid van Burgemeester dier 
gemeente, verwe,erdei, advocaat Jhr. Mr. 
\V. i\'I. de Brauw. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Dit gecling betreft de onteigening van een 
gedeelte van eenen aan de gemeente Sneek 
toebehoorend en trekweg, dat in de gerneente 
Leeuwarden gelegen is; de eigenares heft 
recognities van de eigenaren ;an aangrenzende , 
terreinen wegens een bepaald gebruik van 
den weg; dat is evenwel niet het geval met bet 
te onteigenen gedeelte, waaromtrent de Recht
bank de waarde van mogelijk te hefi;en recog
nities in' aanmerking brengt tot bepaling van 
de waarcle van het te onteigenen goed. 

Terwijl de gemcente tot een hoog cijfer kwam, 
berekend naar de hoogste recognitie die voor · 
andere gedeelten van den weg geheven wordt, 
lieeft de Rechtbank als stelsel aangenomen dat 
de berekeni.ng moet worden gedaan naar_ het
geen in den regel voor_recognitie worclt betaa]d. 

De Rechtbank overweegt dat c).e .gemeente · 
Sneek in latere jaren ongewoon hooge recog
nities lieeft gevraagcl, dat zij de kans van ver
nietiging van booger band van de daarop 
betrekking hebbende raad_sbesluiten loopt en 
allicht ook zelve v_an hare beffingspolitiek 
zal afzien, dat heffingen als liier warden be
sproken in bet algemeen in hoofdzaak tot 
;;trekking Iiebben- het verkrijgen vai;i. cene 
geregelcl terugkeerende erkenning van het 

1916. 

eigendomsrecht en geldelijk voordeel claarbij 
eene slechts ondergescbikte rol speelt; cl.at de 
waarde van bet betrokken gecleelte trekweg 
op zich zelve niterst gering is en de eigendom 
daarenboven belast is met eenen kostbaren 
onderbouclsplicht, waarvan de eigenares door de 
onteigening ontbeven worclt, en komt op al 
deze overwegingen tot de slotsom dat bet voor 
vergoeding aangeboden beclrag de scbade dekt. 

Bij bet eenige cassatiemidclel wordt gesteld : 
,,Schencling of verkeercle toepassing van de 
artt. 40, 41, 42 en 44 Onteigeningswet, in: ver
band met de artt. 625 en 1902 B. W. en de 
artt. 150, 153, 230, 238 en 251 Gemeentewet, 
omdat de Rechtbank ten aanzien van de aan 
de gemeente Sneek voor het betrokken weg
gedeelte betaalcl wordende recognities 1°. het 
karakter dier recognities volkomcn miskent, 
2°. rekening boudt met een mogelijke toekom
stige ha~teering van het Koninklijk vemieti
gingsrecht van plaatselijke verordeningen, en 
door verder haar beslissing omtrent de waarde 
van het gedeelte trekweg niet anders te moti
veeren clan cl.at die ,, ,,op ~ich zelf uiterst gering 
is te acbten" ", nocb aan de waarde van het 
weggedeelte op zicb zelf, noch aan de'recognitie 
recbt "doet wedervaren." 

· Dit n1idd el tast de beslissing niet in haar 
geheel aan, en Jaat enkele motieven onbesproken, 
zooctat het reeds daarom · niet tot cassatie zou 
kunnen leiden. 

Overigens kan ik mij met deri verweercler 
vereenigen in zijne . meening clat het hoofcl
zakelijk tegen feitelijke beslissingen is gericht 
en ten deele op ee1ien onjuisten feitelijken grond
slag berust. 

De Recbtbank berekent nit de waarde van clen 
grond als zoodanig en uit de kans dat uit <lien 
groncl voordeel getrokken zou kunnen woruen 

· door midclel van recognities de waarde die aan 
het te onteigenen goecl moet worden toegekend. 
Zij kan dus niet gezegcl worden een schade
element buiten besehouwing te hebben gelaten, 
en men kan aUeen beweren clat de· scbade te 
laag gescbat is, zooals de eischer clan oak doet 
in zijn betoog cl.at de recognities niet zouden 
strekken tot erkenning van eigendomsrecht 
alleen. Maar de beslissing der Rechtbank 
claaromtrent behelst niet eene juridi~ke bepa. 
ling van het begrip recognitie, zij stelt vast 
wat· recognities feitelijk -in den regel zijn ; 
cl waalt zij daarin, ik kan niet zien dat zij een 
cl~r aangebaa]de wetsartikelen- gescbonden zou 
hebben, en wat een·e recognitie in den _regel 
becloelt kan in cassatie niet warden. uitge
maakt. 
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Dat de raadsbesluiten tot neffing voor ver
nietiging vatbaar zijn, wordt niet ontkend;maar 
clan is het ook niet in strijd met eenig artikel 
der 0nteigeningswet dat de kans op al ·of niet · 
voortdurend hefl;en van hooge recognities bij 
de berekening van de schade in aanmerking 
wordt genomen, en ook hier is de vraag of en in 
hoeverre zij in rekening gebracht kan worden 
het voorwerp van eene feitelijke beslissing. 

Wat betreft de derde grief dpe ik opmerken 
dat ook de beslissing dat de grond . op zich 
zelf eene gering~ waarde heeft van feitelijken 
aard is ; of zij al dan niet recht doet wedervaren 
aan de werkelijke waarde kan in cassatie iiie'(; 
:worden onderzocht, en over gebrek aan moti
veering wordt _blijkens de in het middel aan
gehaalde artikelen niet geklaagd. 

En dat ci~ Rechtbank daarbij geen recht heeft 
doen wedervaren aan de recognities is feitelijk 
onjuist omdat de Rechtbank de waarde der 
recognities _niet door de waarde van qen grond 
als zoodanig doet beheerschen, maar ze daar
nevens in rekening brengt tot het vaststellen 
van het bedrag der schade. 

Het middel kan alzoo in geen Z\iner onder-
deelen tot cassatie leiden. / 

Ik concludeer tot verwerping v-an het beroep· 
met veroordeeling van den eischer q.q .. in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis, de 
· Burgemeester der gemeente Leeuwarden, in 

deze namens den Staat optredende, heeft · ge
vorderd de onteigening van een gedeelte groot 
9 A. 36 c.A. van _een perceel kadastraal bekend 
als gemeente Leeuwarden, Sectie G n°. 6188, 
Trekweg; staande ten name van de gemeente 

·Sneek·; 
0., 'dat voor de onteigening van dit perceels-• 

gedeelte aan de gemeente Sneek is aangeboden 
eene schadeloosst!:'lling -van f 250 doch dat 
deze, van oordeel dat de geldelijke waarde 
van -dit perceelsgedeelte op een bedrag van 
_f 68,750 is te stellen_, dit aanbod als onvol
doende -heeft van de hand gewezen ; , 

0., dat tusschen partijen va;ststaat, dat de 
geldelijke waarde van clit deel van den Trekw~g 
hoofdzakelijk hierin is gelegen, clat de aan dien 
weg grenzende eigenaren. van de· gemeente 
Sneek vergunning behoe.:en 0µ1 dien weg als 
rijweg te geb~uiken, of .0111 in of op clien weg 
werken, ten beh,oeve vari hunne terreinen te 
maken, voor welke vergunningen de gemeen,te 
Sneek geldelijke .bijdragen hefl;en kan ; 

0., clat de ·Recht bank. bij hare begrooting d\lr 

voordeelen, die. cl.it cl.eel van "den ·'Prekweg uit 
dien hoofde voor de gemeente zou kunnen op
leveren, heeft overwogen, cl.at voor de. ·waar
deering daarvan, niei als maatstaf kunnen die
nen de naar het oorcleel der Rechtbank buiten
gewoon hooge bijclragen - ·door haar :fecogni
tiiin genoemd -;-- die de g~meente Sneek van 
eenige tegenwoordige -houders van soortgelijke 
vergunningen heeft weten te bedingen ; 

cl.at het toch orizeker is, of die gemeente in de 
toekomst aan de eigenaren vari aangrenzende 
perceelen weder zulke buitensporige eischen 
zal stellen, in ieder geval onwaarschijnlijk, dat 
die eisc:hen zouden worden ingewilligd en 
bovendien geeriszins onmogelijk, dat de Raads
besluiten, waarbij zulke buitensporige heffingeri 
voor. verguniiingen waren opgelegd, dcior de 
Koningin als in strijd met het algemeen belang , 
zouden worden vernietigd ; 

0., dat de Rechtbank mede op gr.ond van 
de_ze beschouwirigen, de schadeloosstelling voor 
dit te onteigenen perceelsgedeelte op f 250 
heeft vastgesteld, t~gen welke beslissing als 
·eenig middel van cassatie is voorgesteld : 
(~ie cone!. proc.-gen.); . 

0. · ten aanzien van het ee_rste onderdeel van 
dit middel: 

dat ook ·al had. de Rechtbank ten onrechte 
,,reci:Jgnitie" genoemd, hetgeen niet ter erken
ning van eigendom, doch als vergoedjng voor een. 
gegeven recht van gebmili: werd bedongen en 
betaald, in ieder gev..al door die onjuiste bena
ming op zich zelve geen der in het middel aan
gehaalde wetsartikelen kan zijn geschonden of 

· verkeerd toegepast, zoodat dit onderdeel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

0. ten aanzien van het tweede onderdeel : 
dat alleen wanneer besluiten van den Raad 

waarbij tegen eene vastgestelcle. :vergoeding 
een gemeente-eigendom met eenig recht ,verd 
bezwaard, aan het vernietigingsrecht der Kroon 
niet waren onderworpen,' _de Rechtbank de 
aangehaalde artt. 150 en 153 der Gemeentewet, 
zou hebben geschonden, door aan dit vernieti
gingsrecht op de waardebepaling va~ het te 
onteigenen deel gemeente-eigendom invloed 
toe. te· kennen; 

0., dat echter zoodanige beschikking van den 
Raad . volgeiis art. 150 der Gemeentewet i;; 
eene plaatselijke verordening en dat volgens 
art. 153 dier wet alle plaatselijke verordeningen 
door de Kroon kunri.en wordei1 vernietigcl ; 

0., dat bij de toelichti~g van dit onderdeel 
van het middel w~l .is beweerd,. dat slechts 
hoogst zelclen · van dit v~rnietigingsrecht, door 
de Kroon wordt gebruik g~maakt, do~h dat 
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die meerdere of mindere waarschijnlijkheid uit
sluitend ter beoo:r;deeling staat van den rechter, 
die ·over de feiten oordeelt en hij derhalve alleen 
heeft te, beoordeelen, of, en zoo ja, in welke 
mate deze omstandigbeid op de hoegrootheid 
der schadeloosstelling van invloed is ; 

0., dat aan het slot van bet midclel nog als 
grief tegen de bestreden beslissing wordt aan
gevoerd, clat de Rechtbank. hare beslissing 
omtrent de waarde van het· te onteigenen dee! 
van den Trekweg ·alleen motiveert door te ver
melden, clat die waarde op zich zelve uiterst 
gering is te ach tep. ; 

0., dat echter ook deze. grief is ongegrond, 
daar de Rechtbank niet verplich~ was afzonder
·1ijk te vermelden, ··welke waarde zij aan dit 
gedee!te Trekweg op zich zelf toekende, afge
scheiden van de voordeelen die uit dien ge
meentegrond door het uitgeveii van gebruiks
:rechten daarop konden worden verkregen ; 

0., dat mitsdien het middel van cassatie 
is onaannemelijk ; · 

Venverpt het beroep. (N. J.) 

23 December 1916. MrssJVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffonde het 
bezoeken van herbergon door jeugdige 
personen. 

In den Iaatsten tijd wordt in ta! van streken 
van ons land door jeugdigo pel'Sonen van 
13-16 · jaar veel geld verdiond, dat zij, naar 
mij wordt rnedegedeold, voor een groot dee! 
in bierhuizen verteren. Dat zulks in velerlei 
opzicht valt af te_ lrnuren, behoeft geen betoog. 

Ik heb daarom de eer Uw coJlege te ver
zoeken de aandacht van de gemeentebesturen 
in Uwe pl'Ovincie op het bedo0lde kwaad te 
vestigen met verzoek om, indien daartoe 
aanleiding bestaat, hunne 

0

medewerking te 
verleenen om door eene verordening kracbtens 
art. 135 der. gemeentewet bet bezoeken van 
herbergen door jeugdige personen zooveol 
mogelijk tegen te gaan. 

Te zijnof tijcl zoude ik gaarne vernemen, 
welk gevolg door de gemeentebesturen aan dit 
verzoek is gegeven. (Gem.-Stem.) 

29 December l!ll6. KoNINKLlJK BESLUIT. 

De omstandigbeid, dat eene aanstelling 
op proef gevolgd wordt door eene vaste· 
,umstelling, geeft aan eerstgenoemde aan
stelling nog niet bet karakter van v_aste 
aanstelling aangezien zij slechts een tijde
lijk dienstverband scbept. 

WrJ WILHELMlNA, ENZ. 

Beschikkende op de aauvrage 0111 pensioen 
van J. Kaashoek te Tiel gewezen agent van 
politie le klasse a!claar ; 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 5 Augustus 1916, 
no. 25 La. ·G. ; 

"Den Raad van State, Afdeeling voor de 
GeschiJlen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 December 1916, n°. 437; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Financien van 22 December 1916, no. 78 Pen
sioenen; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in 
overweging heeft gegeven aan den bdang
hebbende met ingang van 1 Juli 1916 een jaar: 
lijksch pensioen toe te kennen van f 529, aan, 
voerende dat hij bij besfoit van den Burge
meester der gemeente Tie! van 25 April 1916, 
n°. 79, met ingang van 1 Juli 1916 eervol is 
ontslagen ; clat zijn diensttijcl bcdoeld in 
art. 15a der Pensioenwet voor de gemeente
ambtcnaren 1913 van 2 jaren en 9 maanden, 
.vereenigd met den overigen volgens art: 15b 
dier wet in aanmerking komemlen clienst van 
35 jaren, 3 maanden en 16 dagen en den volgens 
art. 15d dier wet.in verbancl '.met art. 14b der 
Burgerlijke Pensioenwet · geldigen )nilitairen 
dienst van 1 jaar en 7 maanden, een tijdvak 
uitmaakt van 39 jo.ren, 7 maanden en 16 dagen; 
dat hij, geboren 10 l\faart _1849, den leeftijd van 
65 jaren heeft bereikt; dat zijn pensioensgrcind
slag van 1 October 1913 tot e_n met 31 Decem
ber 1913 f 784.45, van 1 Januari 1914 tot en 
met 31 December 1915 f 814.45, van 1 Januari 
1916 tot en met 30 Juli 1916 f 866.45 en de 
geclurende de tijdvakken van 1 Juli 1911 tot 
en met 30 Juli 1912, van 1 ,Juli 1912 tot en met 
30 September 1913 genoten weddcn onder
scheidenlijk f 758.45 en f 980.565 hebben be
dragen, zqodat. overeenkomstig de beslissing 
betrefl'ende de berekening der in art. 8, 1 e lid, · 
der wet. bedoelde. 1ciddelsom, genomen bij 
K. B. van 21 Juli 1914, n°. 40, een zestigste 
dee! van de middelsom, ad f 799.45 bedraagt : 
f 13.32 5/12; dat de aanvrage is ingediend 
binnen · een jaar na het tijclstip waarop het 
recht op p~nsioen werd verkregen; weshalve 
de Pensioenraad van oordeel is, · dat hij 
volgens de artt. 3a en 15a, b en d der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 in verband met art. 14b der Burgerlijke 
Pensioenwet recht heeft op een pensioen van 
f' 52s.oo•; 

dat. nadat bet advies van den Pensioenraad 
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in afschrift aan den belanghcbbende was mede
,gedeeld, hij zijn verlangeri heeft ·te kennen 
gegeven; dat daarover liet gevoelen mocht wor
den ingewonnen van de Afdeeling van _den ·Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, aan
voerende dat hij van oordeel is dat ten onrechte, 
niet in berekening is gebracht zijn z.g. ,,proef- · 
tijd" van 18 Qctober 1880 tot en met 31 Dece~
ber 188i, daar zijne diensten gedurende dieri tijd 
niet als tijdelijke diensten zijn te beschouwen 
maar als vaste diensten, hetgeen z. i. volgt nit 
het feit_ dat op zijn proefaanstelliri.g is gevolgd 
eene vaste aanstellin g ; 

0., dat de aanvankelijke aanstelling te Tiel 
krachtens welke' Kaashoek dienst heeft gedaan 
tot i Januari 1882,.welke aanstelling toen door 

- eene nieuwe b~noeining werd gevolgd, was eene 
aansteili:r~g voor een proeftijd ; · 

dat de · omstandigheid dat eene aanstelling 
o·p proe( gevolgd wordt door eene vaste ·aan
stelling aan eerstgenoemde aanstelling nog niet 
het karakter van 

0
vaste aanstelling geeft ; 

. dat eene aanstelling op proef slechts een tijde
lijk dienstverband ·schept en mitsdien· de 
diensten bewezen· tusschen _ 18 October _1880 en 

- 1 Januari 1882 als tijdelijke diensten zijn te · 
·. beschouwen en· door den Pensioenraad bij de 

berekening van · het toe te -kennen pensioen . 
terecht. niet _z_ijn in aanmerking genomen ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente-
ambtenaren 1913 ; 

Hebben goedgevonden en_ verstaari.: 
a!),ri J Kaashoek te Tiel, gewezen agent van 

politie 1 e "ltlasse ·aldaar, met "ingang van 1 Juli 
1916- een · jaarlijksch pensioen toe te kennen 
van f 529. 

Onze Minister van Financien is belast; enz. 
(A. B.) 

29 December 1916. llrssivE van den Minister 
· van Buitenlands.che Zaken aari de Oommis

~arissen der Koningin in de provincien, 
bP.tr'effende b1.1itetilandsche paspoorten. 

Ten v·ervolge op mijn schrijven van,21 dezer 
ri.o. 449, heh ik qe eer U uit te noodigen op 
biz. i van het· nicuwe for~ulier paspoort de· 
gebruikei\jke door·U onderteekende verklaring 
nopen"s de afgifta van het paspoort te stellen . 
. Tevens heb ik de eer U nit te noodigen de 
onder. U ressorteerende burgemcesters aan te 
schrijven de ve.reischte waari~erkiug van het 
portret ·en leg:c11isatfe de·r handteekening va~ 

· den houder van hef paspoort te stellen .op 
bladzijde 6. , . • 

De waarmerking zoude dus kunnen luiden: 
,,De Burge1neester vorklaart hiermede dat de 

- . 

op bl~dzijde 2 voorkomende handteekening .en 
portrct zijn van . ·. . . (voorletters. en 
naam van den houder)." 

30 December 19i6. WET, tot· aanvulling -en 
verhooging" van het VIIIste, boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor ret dientsjaar 
1916. (Buitengewoon krediet.) S. 561. 

Bij · deze wet wordt o. a. de wet van 24 Juni 
l 91~ (Staatsblad n°. 305) tot aanvulling en ver
hooging van het VIIIste hoofctstuk der8taatsbe
grooting voor het dienstjaar 1916 ingetrokken. 

Voorts worden eenige ar.tikelen iugevoegd 
en een artikel verhoogd. 

Tengevolge . hiervan · wordt _bet eindcijfer 
van het VIIIste hoofdstuk der Staatsbegroo, 
ting voor het che.nstlaar 1916 verhoogd met 
f 235,062,000. 

30 De~ember 1916. , WET; tot het langer in 
dienst houden van dienstplichtigen bij de 
landweer. S. 562. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ •••. doen te weten : 
Alzoo ·wij in overweging genomen hebben, 

dat de heersche11de. bu~tengewone omstandig
heden verlenging ,,nooclig maken van den ter
mijn, gesteld bij art. 1 der wet van ~i.December 
1914 (Staatsbl.ad n°. 650j, ge~ijzigd. bij de wet
ten van 30 ;r~nuarr 1915 (Staatsblad n°. 35); 
29 ,Juli 1915 (Staatsblad n°. 343), _31 December 
1915 (Staatsblad _n°. 563) en 29 Juli i916 
(Staatsblad. no. 349) ; _ 

Zoo is het; dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art .. i. In art. 1.der wet van 31 Dece~ber 

·1914 (Staat,blad n°. 650), gewijzigd · bij . de 
wetten van'30 ,Januari 19li'I (Staastblad_ n°. '3i5), 
29 Juli 1915 (Staatsb,lad n°. 343), 31 Decepiber 
1~15 (Staatsblad n". 563) en 29 Juli 1916 ·(Staats
l•l;d n°. 349) wordt voor ,;31 December 1916" 
gelezen: ,,31 Juli' 1917." 

2. De1.e wet treeclt. in ~erking met ingang 
van 31 Dee.ember i916. 
~Lasten en be'ceit>ri.·, ~nz .. · 

Gegeven te~ Palei;e I-let Loo. den 30sten 
De~ember 1916. · 

\-VIL~E LMI NA. 
De. Minister van Oo,·lng; -.· BoefBOOM. 

(Ui•g-,g'. 2 Jan. 1917.) 

30 December 19.16, WET, tot h.et langer in 
dienst houdep. van irigelijfden 'bij de militie. 

. s. 563. 
WIJ"WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo Wij in _o~e;w~ging genomen .hebben, 

dat de beerschend·e buitengewone omstandigs 
heden verlenging noudig ,maken van den ter-
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11.Lijn, ge~teld in art. 1 der wet van 29 Juli l!ll6 
(Staatsblad n°. 359) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van St.at(:), enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 29 Juli 1916 

(Staat-sblad n°. 3,~9) wordt voor ,,31 December 
HH6" gelezen: ,,3-1 ,Juli 1917". · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31- December 1916. 

L:µiten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palflize Het Loo, den 30sten 

December 1!)16. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. -
De Minister van ilfarine; J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 2 Jan. 1917.) 

30 December l:916. WET, tot verlenging van 
den dunr van den dienstplicht bij den 
landstorm. S. 564. 

Wr.1 WILHELMINA, E-Nz .... doe!! te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende -buitengewone omAtandig
heden verlenging noodig maken van den 
term1jn, gesteld bjj art. 1_ der wet van 29 ,Jnli 
1916 (Staatsblatl n° 360); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. -1. · In art. 1 der wet van 29 Juli 1916 

(Staatsblad n°. 360) wordt voor .,31 +')ecembe,r 
1916" _gelezen: ,,31 Juli 1917". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 31 :December 1916. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo; den 30sten 

December 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister, van Oorlog, BosB0OM. 
De Minister van Marine, J. ,J. RAMBONNET. 
De -111in. van Staat, J11in. van Binnenl. Zaken,_ 

. CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 2 Jan. 1917.) 

30 December ·1916. WET, tot verlenging van 
de termijnen voor de· afsluiting der Staats
begrooting over 1915 en de inzending der 
rekeningen. S. 565. 

Wr.'r WILHELMINA, ENZ .. doen te weten.: 
Alzoo Wij in_ overweging genomen hebben, 

dat ten gevolge van de nog steeds voortdurende 
buitengewone omstandigheden de verantwoor
dingsstukken wegens de uitgaven, die ten 
laste van het dienstjaar 1915 bij de ~taven, 
korpsen en onderdeelen van de landmacht zijn 
gedaan, niet tijdig · genoeg pij p.et Depar
tement van Oorlog· zijn inge°komen en bij de 
Alge~eene Rekenkamer kunnen word.en over
gebracht: om de daarmede verbancl houdende 

begrootingen over dat dienstjaar, overeenkom
stig de bestaande wettelijke voorschriften op 
den laatsten December ·van het jaar .. 1916 te 
kunnen afsluiten ; 
· ioo is het, dat Wij, den Raad van·State, enz. 

Art. 1; Met afwijking van het bepaalde 
bij · artikel 31 der Wet van 5 October- 1841 
(Staatsblad -~q,- 40), zal de Algemeene Reken
kamer, de begrootingen over het dier{stja!J,r 
1915 in bare registers afsluiten op een nader 
door Ons te bepalen tijdstir, doch uiterlijk op 
den laatsten December 1917, nadat · geboekt 
zijn alle stukken van 'uitgaaf, welke nog _ tot 
aan he·t tijdstip der. afsl~iting b~j haar · zijn in
gekomen, zullencle mitsdien na gemeld tijdstip 
daarop geenerlei .uitgaaf meer worden toego
laten. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 37 en 38 van vo6rmelde wet zal, 
voor wat het· dienstjaar 1915 betreft, bij ·de 
Alg~meene Rekenkamer warden overgebracht : 

a. de tweede rekening van ontvangst en 
uitgaven derverschillende Departementen yan 
algem'een bestuur, betrekking hebbende _op 
het tweede en derde ·jaar,. dat de begrooting 
over gemeld dienstjaar zal openstaan, uiterlijk 
binnen drie maanden na het tijdstip, waarop · 
die begrooting overeenkomst.ig artikel 1 dezer 
wet wordt afgesloten ; 

b. de ·~ekening, bedoeld bij artikel 126 van 
de ·Grondwet, binnen zes maanden na even
bedoeld tijdstip van afsluiting. 

Lasten e9- bevelen, enz; 
Gegeven ten Pale1ze Het Loo, den 30sten 

December 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Oorlog, - BosBoo,r. 

De Minister van JJ'inancien, ANT. YAN GrJN . 

(Uitgeg. 3 Jan. 1917.) 

30 December 1916. WET, tot wijziging van 
hoofdstuk I der ·begrooting van uitgave:U 
van Nederlandsch-lndie voor het •ctienst

. j aar _1915 .. s: 566. 

30 Decernher 1916. WET, houdende w1Jz1g111g
en verhooging van hoofdstn:k II der be
grooting van ·uitgaven van Nederlandsch-
l ndie voor het dienstj aar 1915. S. 567~ 

30 DeC!',mber.- 1916. "WET, houdende wijziging 
en nadere verhooging van de kolonia]e 

'huishoudelijke begrooting van Guragao 
voor het dienstjaar 1915. 8. 568 
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30 December 1916. 'WET;"houdende nadere ver
hooging van het elfde boot'dstuk der Staats
b'eg.rooting voor het dienstjaar 1915. S. 569. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
'!'engevolge biervan _ wordt bet gezamenlijk 

bedrag- van de IIIde "itfdeeling en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk verhoogd met f 147,198.04. 

30 DPcembe1· 1916. WET, tot - bekrachtiging 
eener overeenk~mst met de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij voor den verkoop in 
Nederland van de voor Landsrekening in 
Nederlandsch-Indie gewonnen voortbreng
selen van land- en mijnbouw na afloop van 
de overeenkomst, bekrachtigd bij de wet 
van 31 December 1915 (Staatsblad n°. 542). 

· s. 570. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. , doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat de bieronder ver
melde overeenkomst bij de wet worde be-
krachtigd; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in ·afschrift aan deze wet ge

hechte, tusscben den Minister van Kolonien, 
handelende · ten · deze voor en namens N eder-- . 

landsch-Indie en als zoodanig dien rechtsper-
soon vertegenwoordigende, en de Directie der 
N ederlandsche Handel-l\'1aatschappij, bande
,Iende namens die naamlooze vennootschap, op 

9 November , 
den 17 Augustus 1916 gesloten overeenkomst 

voor den verkoop in -Nederland van de voor 
lani[srekening in Nederlandscb-Indie gewonnen 
voortbrengselen van ·land- en mijnbouw na 
afloop van de overcenk~mst, beboorende bif de 
wet van 31 December 1915 lSfaatsblad n°. 542), 
wordt bekracbtigd. 

2. De overeenkomst, bij bet voorgaande 
artikel bekrachtigd, wordt kosteloos geregis
treerd en is vrij van leges. 

Lasten ·en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December !9.16. 
WlLHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Ui(qeg. 18 Jan. 1917.) 

AFSCHRIFT.· 

De Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens N eder
landsc!i-Indie en als zoodanig dien rechts
persoon vertegen woordigende, 

en 
De Directie der Nederlandsche Handel

MaatsclJ,appij, 

bandelende namens die naamlooze vennoot
schap; 

zijn· overeengekomen als volgt: 
Art. 1. De _ Nederlandsche Handel-Mant

schappij neemt op zich,- in _hoedanigbeid vnn 
commissionair, -met- de uit het _delcredere 
voortvloeiende·· aansprakelijkheid, de lndiscbe 
Gouvernementsproducteri, voor zooverre zij 
door de Regeering van Nederlandsch-Indie ten 
verkoop in .Nederland bestemd worden, te be
heeren, te verkoopen; en daarvan den afscheep, 
het vervoer en den opslag te bezorgen, alles 
met inacbtneming van de aanwijzingen, do_or 
die Regeering te geven. _ 

Geschillen ter zake van de in alinea 1 be
doelde verrichtingen, tusschen de Maatscbappij 
en derden ontstaande, kunnen door baar nict 
bij dading worden beeindigd, dan met machti
ging der Koningin, en wanneer zij een gedrag 
van, meer dan f 10,000 betreffen, behoude11s 
bekrachtiging bij de Wet. 

2. Tot waarborg -voor· de storting der op
brengst van de producten, verbindt de Maat
schappij zich om op den dng v66r elke veiling 
bij de. N ederlandscbe Bank, ten deze optredende 
als Agent van den- Staat, over te brengen eene 
met het approximatief net_to-bedrag overeen
komende waarde ill geldswaardig papier of in 
geld, naar keuze van den Minister van Kolonien, 
en in het laat~te · geval onde_r berekening van 
ren te op· den voet van bet alsdan vigeerern;le 
promessen-disconto der Nederlandscbe Bank. 

Indien de Minister van Kolonien de storting 
van voorrloemde waarborgsom in geld verlangt, 
wordt daarvan vel\rtien dagen te voren aan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij kennis 
gegeven. 

3.- Voor al hare in artikel 1 genoemde ver- , 
richtingen geniet de Nederlandscbe Handcl
Maatschappij eene commissie (met· inbegrip 
van delcredere) van 1¼ procent van de bruto
opbrengst van bet door baar verkochte en ver
antwoorde Gouvernements-tin en I½ proeent 
van de bruto-opbrengst van alle overige door 
haai:- verkochte en ".erantwoorde Gouverne
ments-producteh. 

4. De Nederlandsche Hande]:Maatscbappij 
onderwerpt zicb, wat betreft de wijze, waarop 
zij rekening en verantwoording aflegt, aan de 
wettelijke bepalingen, die aeswege zijn ofnader 
zullen worden vastgesteld, en aan de voor
schriften, door de Regeering ter uitvoering van 
die wettelijke bepalingen ·of in overleg ·met de 
Algemeone Rekenkamer in' N ederland gegeven 
of te geven. · 

5. Zoolang de Nederlandsche Handel-Jl:Iaat-
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:schappij aan alle uit deze overeenkomst voort
.vloeiende verplichtingen getrouw voldoet, zal 
de. Regeering zich van geen anderen tusschen
persoon bedienen voor het afschepen, vervoeren, 
opslaan, beheeren en verkoopen-van de Indische 
Gouyernements-producten die ten verkoop in 
Nederland bestemd zijn. 

6. Geschillen, uit deze overeenkoi:nst voort
vloeiende, worden onderworpen aan bet OQrdeel 
van drie scheidsliedeu, door partijen in gemeen 
overleg te benoemen. 

Wanneer partijen zich hinnen een' maand na 
het ontstaan van bet geschil niet over deze 
benoem'ing 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 beslissirig, te nemen, waaraan · 
de N ederlandsche Handel-Maatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op schade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden in bet gelijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslisseri de scheidslieden bij 
hunne uitspraak ook over het bedrag der 

· schadevergoeding, · · 
7. Wanneer deze overeenkomst niet v66r 

1 ,fanuari 1917 door de Wet is bekrachtigd, 
wordt zii geacht niet te .zijn gesloten. 

Door de Wet bekrachtigd zijnde, treedt zij 
in werking op 1 Januari 1917. Zij wordt aan_
gegaan voor den, tijd van een jaar, dus tot het 
einde van het jaar 1917. · 

Aldus · opgemaakt in duplo op den 
9den November . · .1 

17den Augustus· negent1enhonderd en zest10n. 

De .Minister van Ko/onien, 
(get.) TH. B. PLEYl'E. 

Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
(get.) VAN AALST. 

BIERENS DE HAAN. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal bij het _Departement 
van Kolonien, H. G. HAGEN, wd. 

30 December 1916. WET, ~oudende nadere 
wijziging van de koloni~le huishoudelijke 
begrooting van Su.riname voor het dienst
jaar 1915, S. 571. 

30 December 1916. WET, houdende nadere 
verhooging van bet elfde hoofdstuk der 
S_taatsbegrooting voor bet dienstjaar 1915. 
s. 572. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervart wordt bet gezamenlijk 

bedrag van de Ude afdeeling en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk met een gelijk bedrag 
van dat hoofdstuk verhoogd met £ 828,918. 

30. December 1916. WET. tot aanvulling en 
verhooging van l:iet iiendt hootdstuk der
Staatsbegro,oting voor het dienstjaar 1915: 
(Beveiliging van menBPhenlevens op zee). 
s. 573. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal d"r 
IIIde afdeeling, alsmecl.e het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk, verhoogd mot f 21,450. 

30 December 1916. WET, houdende afsluiting 
van den dienst, van het jaar ,1915, voor
zooveel de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie aangaat. S. 574. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
Alzoo Wij m overweging genomen hebben, 

dat de _afsluiting van den dienst van het jaar 
J915, voor zooveel cte Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie aangaat, nader moet worden ge
regeld; 

·Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De termijnen· bij de artikelen 12 en: 

13 der wet van 16 Februari 1912 (Staatsb/,ad 
n°. 85), houdende regaling van de begrootingen 
en rekeningen van Staatsbedrijven, gesteld voor 
het afsluiten van de begrooting van uitgaven 
en voor het civerbrengen van de rekening van 
inkomsten en uitgaven bij de Algemeene 
Rekenkamer, worden voor de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie, wat het dienstjam: 1915 
betreft, nacler bepaald op een maand, respec• 
tievelijk twee maanden, na. den _datum, waar
op deze wet in werking treedt. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag rta ctien harer afkondiging. 

·Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December ·1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, O.o,LELY. 
De .Minister van Financi~n, ANT. VAN GrJN, 

. (Uitgeg. 19 Jan. 1917.) 

30 December 1916. WET, houdende wijziging 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1915. S. 575. 

Bij deze wet worden etinige artikelen vor
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal. van 
de Ude afdeeling verminderd met f 9500; dat 
van de IV de afdeoling verhoogd mot f 13,000; 
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dat van de Vde afdeelingverhoogd metf 36,000; 
dat · van de VIde .afdeeling verminderd met 
f 550·; dat van de VIIde ~fdoeling vern:iinderd 
met f 20,000; dat van de VIIIste afdeeling 
verminderd met f 20,000; dat van de IXde_ 
afdeeling verhoogd met f 700 en dat van de 
XIde afdeeli11g verhoogd me~ f 350. 

30 December 1916. WET, tot verhooging van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. (Buitengewoon 
krediet.) S. 576. · 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hisrvan worden liet totaal der 

. 4de afd,eeling van· genoemde be.grooting, zoo- -
mede het eintlcijfer van' het Vlde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1916 verhoogd 
met f 3,500,000. 

30 December 1916. WET, tot voorziening in 
het kas-tekort van den Indischen dienst 

' in 1917. S. 577. 
Wr;r WILHELMINA, ENZ .. doen te weten :, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te ,worden waar
op, in afwijking van artikel 26, laatste lid, 
der Indische Comptabiliteitswet, voor het jaar 
1917 zal moeten worden te gemoet gekomen 
in het- kas:tekort hier te lande van den Indi
schen dienst ; 

Zoo is het, ·dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze :Minister van Financien wordt 

bevoegd verhlaard om, bij . het openen van 
kredieten ~an Onzen .Minister van Kotonien 
gedurende het jaar 1917, het bedrag der voJ
gens .artikel_ 33. cler Indische .Comptabiliteits
wet in 's Rijks schatkist gestorte gelden te 
boven te gaan met eene som vari_ vijf en:_tachtig 
millioen gulden. -

Onze :Minister van Financicn zal in dat voor
schot aan de Indische ka.~ mogen voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtneming van. de 
daaromtrent bestaande of nog vast te stellen 
wettelijke · bepalingen. 

2. · Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten Januari 1917: · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. YAN GIJN. 

De Minister van Kolonien,' 'rH.' B.' PLEY'.l'E. 

(Uitgeg. 10 Ja;i. 1917.) 

30 December 1916. WET, tot verhooging van. 
de beg~ooting van uitgaven van het Staats
l;>edrijf der Algemeene Landsdruli:kerij voor 
het dienstjaar 1916. ·s. 578. 

30 December 1916. WET, tot afwijking van 
de~ regel, gesteld bij artikel 241 der Ge
meel).tewet, omtrent plaatselijke belas
tingen, ten behoeve van de gemeente 
Helder. S. 579. -_ 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
Alzoo Wij_ in overweging genomen hebben, 

dat afwijking van den regel, gesteld bij artike.l 
241 der. Gemeentewet, in het belang der ge_. 
meerite Helder raadzaam is; 

Zoo is bet, dat Wij, den-Raad van State~ enz. 
Art. 1. Ten behoeve der gemeente Helder 

kan,- behoudens o~ze goedkeuring, van l Ja
nuari ·1917_ tot 1 Januari_ 1918 belasting op 
het gedistilleerd, tot een . bedrag van ten 
hoogste vijftien guk\en per hectol.iter, ad 50 
percent sterkte, worden geheven. 

2. Deze wet treedt in werking· met ingang 
van den dag volgende op dien, waarop z.ij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December 1916. 
WILHELMU{A.' 

De .Minister van Staat, 
Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 

CORT Y. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1917.) 

30 December 1916; WE'!\ tot afwijking van 
den regel, gesteld bij artil}:ol 241 der Ge
meentewet, omtrent plaatselijke belas-. 
tinge~, ten beltoeve van de gemeente 
Vlissingen. S. 580. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 
_Alzoo Wij :i.n overweging g~nomen _hebben, 

dat afwijking van den regel, ge~teld bij artikel 
241 cl.er Gemeentewet; in ·het belang der ge
meente Vlissingen raaclzaam is ; 

Zoo is het, dat Wij, de~ Raad van State, enz. 
' Art: 1 . . Ten ·beboeve der gemeente Vlissin
gen· kan, behoudens Onze goedkeuring, van 
1 Januari 1'917 tot 1 Januari 1918 belasting 
op het gedistilleerd, tot een bedrag van ten 
p.oogste zeventien gulden vi_iftig 9ents per 
·hectoliter, ad 50 . percent sterkte, worden 
geheven·. · 

2. De?,e wet tr~edt in werking met ingang 
van den <lag volgende ·op dien, waarop 'zij i, 
afgekondigd. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten ·Paleize Het Loo, .den 30sten 

December 1916. · · 
WILHELMINA. 

De Jl[inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. Li:NDEN, 
(Uitgeg. 8 Jan. 1917.) 

30 December 1916, WET, tot tijdelijke afwij-
king van de Kieswet. S. 581. . . 

Bfjl. Hand. 2• Kamer 1916/17, n°. 269, 1-7. 
Hand. id. 1916/17, blaclz. 861-865. 
Ha,nd. 1 e Kamer 1916/17, blad;,. 145, 148, i66: 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Ai.zoo Wij in overweging genomen hebbe~, 

dat het wenschelijk is, met_ het oog op de 
tegenwoordige- buitengewone omstandigheden 
opnieuw over te gaan tot tijdelijke afwijking van 
de ~eswet ; . . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De kiezersl{jst, van kracht geworden 

· den 15den Mei 1914, met-de wijzigingen en toe
voegingen tot en ~et 14 Mei 1917 ingevolge 
de wetten van 30 J_anuari 1915,. Staatsblad 
n°._37, en 24 Februari 1916, Staatsblad n°. 81, 
blijft, in zoove~e met afwijking van artikel 
34 der Kieswet, van kracht tot den 15den Mei 
1918. 

2. Van de lijst worden afgevoerd zij_: 
a. die _hun Nederlanderschap hebben ver

loren; 
b. wien het kiesrecht bij onherroepelijk ge

worden rechterlijke uitspraak is ontzegd ; 
c. die bij onherroepelijk geword_en recbter

lijke uitspraak ·de beschikking of het beheer 
over hunne ·goederen hebben verloren; 

d. die hebben opgehoudcn -ingezetenen der 
geme~nte te zijn, een en ancler beoordeelcl 
naar den "toestand ·op 1 ·Februari 1917. 

3. Aan de lijst worden toegevoegd de daarop 
nog ·niet voorkomende namen der inwoners 

. ~ · van de gemeente, die de voor de kiesbevoegd-
. heid gevorderde vereissihten bezitten op den 

lsten Februari 1917, of_ op een anderen dag 
in 1917, ·wanneer de Kieswet met betrekking 
tot eenig vereischte een anderen dag dan den 
lsten Februari aangeeft. 

4. Is ee~e gemeente in kiesdistricten verdeeld, 
dan warden de kiezers, die blijken op den 
lsten Februari 1917_ binnen de gemeente hunne 
woning te· hebben in een ari.der kiesdistrict 
dan datgene, waartoe zij op den 15den Mei 
1914 behoorden, geacht te behooren tot het 

. kiesdistrict, waarin op eerstvelmelden datum 
hunne woning gelegen is. 

In de gemeenten, waar toepassing is ·gegeven 
· _aan het tweede lid van artikel 8 der Kieswet, 
worden · de namen van de ki.ezers, als voren
bedoeld," overgebracht naar de afzonderlijke 
lriezerslijst van het d~strict, waartoe zij ingevol
ge het ·eerste ]jd van cl.it artikel geacht wo'rd1311 
te behooren. · · · -
• 5. De- beslissingen tot uitvoering van de 

artikelen 2, 3 en 4 worden genomen op de wijze 
en met d·e gevolgen; als gold het de vaststelling 
van eene nieuwe kiezerslijst voor het tijdpei-k 
van den 15den Mei 1917 tot den 15derrMeil918. 

Bij het maken van afschriften of afdiukken 
van de kiezerslijsten,' die voor gezegd tijdperk 
zullen gelden, warden .in de afschriften of af
drukken van ieder der kiezerslijsten de namen 
der kiezers, welke op die lijsten staan, alpha
betisch en lexicographisch _gerangschikt. De 
namen dier kiezers warden van een doorloopend 
nummer voorzien. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van, den dag, volgende op dien, waarop zij' is 
afgekondigd. 
. ;Lasten en bev_elen, e~z. 

Gegeven ten ·Paleize Het Loo, den 30sten 
December i916. · 

WILHELMINA. 
De Minister- van Staat, , 

Ministe,: van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN . 
· (Uitgeg. 15 Jan. _1917.) 

30 December 1916. WET, tot vaststelling van 
het eerste boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het _dienstjaar 1917. S. 582. 

Bif deze wet wordt het Iste boofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst0 

jaar 1917, betreffende het Hitis der Koningin, 
vastgestelcl als volgt.: 

Art: 1. Inkomenvan de Koningin f. 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin-

Weduwe . . . . . - . . . . . . . . 150,00Q 
Art. 3. Onderhoud der Konink-

lijke Paleizen ,. . . . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de · verdere 

werkzaamheden van de Co~mis,ie tot 
onderzoek naar d.en toestand van den 
gevel van het Koninklijk Paleis op den 
Dam te Amsterdam, met inbegrip van 
steigerwerk en van reis- en ver:blijf
kosten der Commissie, alsmede kos
ten van _bij het onderzoek onvermij
delijk gebleken restauratie. van orna-
mentiek van de zijgevels en den adi.-
tergevel ...... . ·J:5,000. 

f 815,000 
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30 December 1916. WET, tot vaststelling van 
bet zevende hoofdstuk A tler Staatsbe
grooting. voor het tlienstjaar 1917. S. 583. 

Bij tleze wet wordt het VIIde hooftlstuk A 
der begrooting · van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1917, betreffende deNationaleSchuld, 
vastgesteld als vlogt : ' · 

1 • Afd. Interesten enz. . . f 31,302,760.05 
2• Afd. Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende Natio-
nale Schuld . . . . . . . . • 6,816,800.-

3• Aftl_- Onvoorziene uitga-

11. de rechten en boeten van zegel, 
lla. vijftig opcenten op de rechten· en boeten 

van zegel, met uitzondering van die genoemd 
b:ij de letters a, b en' c van artikel 13 der wet 
van 11 Juli 1882 (Staatsblad n°. 93) en bij de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad _n°. 155), 

12. de recbten en boeten van registratie,. 
13. de recbten en boeten van hypotheek, 
14. de recbten en boeten van successie 

en van overgang bij overlijden, 
15. de recbten op den invoer, 

vim . . . . . . . . . . . . 26,000,- · 
16. de rechten op het formaatzegel, in ge

bruik bij de heffing van recbten op den invoer, 
16a. vijftig opcenten op het formaatzegel 

voornoemd, f 44,143,560.05 

30 Decembe1· 1916. WET, tot aanwijzing van 
de·· middelen ter goedmaking . van .de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 684. 

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

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden 
aangewezen 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, 

begrepe~ in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1917, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkonisten hierna 
omschreven, te weten : 

. de belastingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden : 

a. de oorlogswinstbelasting, 
b. de verdedigingsbelasting Ia, 
c. de verdedigingsbelasting Ib, 
d. de verdedigings be lasting II, 
A. de overige belastingen : 
1: de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 
3. de inkomstenbelasting, 
4. de vermogensbelasting, 
5, de accijns op de suiker, 
5bis. de uitkeering uit het Leeningfonds 1914, 

bedoeltl in artikel 32, onder d, der Leeningw'et 
1914, wegens aandeel. in de opbrengst over het 

·· jaa; 1917 van de krachtens irtikel 37, oiider b, 
dier wet. gebeven wordentle opcenten op den 
accijns op suiker, 

6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnenlandscb- en buiten-. 

landsch getlistilleerd, 
8: de accijns op 'het zout, 
9. de accijns op bieren en azijnen, 

· 10. de accijns op bet, geslacbt, 

17. de bela,sting op de gouden · en zilveren 
werken, 

18. het essaailoon in geval van verbreking 
der werken en voor gehalteproeven, welke· 
geene betaling van belasting ten gevolge hebben ; 

B. de inko'!11'sten der· domeinen, wegen en 
vaarten: 

19., de inkomsten van de gewone tlomeinen, 
enz., 

20 
21; 

22. 

de inkomsten van het domein vari Oorlog, 
de inkomsten van de groote we gen,. 
de inkomsten van vaarten, veren en 

havens; 
C. 23. de opbrengst der Staatsloterij ; 
D. 24. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij, van consenten voor 
de kustvisscberij en van vergunningen, bedoeld 
in de vogelwet 19i2 ; 

E. 25. de orb.rengst der loodsgelden ; 
F. het recht op de mijnen : 
26. het vaste en proportioneele recht op 

de mijnen, 
26a. vijftien opcenten ·van het recht op de 

mijnen voor kwade posten . en collect_eloon ; 
G. 27. het aaµdeel van het Rijk in de 

opbrengst van de exploitatie der Staatisspoor
wegen: 

H. 28. bet aandeel van de_n Staat in de win
· sten van de Nederlandsche Bank, ingevolge de 
wet van 31 December 1903 (Staatsbla<J, n°. 335) ; 

I: 29. de in art. 2 bedoelde bijdrage uit 
het Fond~, voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen; 

J. 30. de leges geheveri ingevolge de wet 
va1i 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewjjzigd 

'bij die van 29 December 1893 (Staatsblad 
no. 246)_; · 

K. 31. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestelde stukken; 

L. de_ renten van kapitalen_ i-oorgescholen aan 
de kolonien in Oost- en West-lndie, aan Staats-
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· bedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, gerneenten, 
spoorweginaatschappijen, enz. : · 

32. het aandeel van Nederlandsch Oost-Indiii 
· in der enten en kosten van de Nationale Schuld, 

33... de rente van kasvoorschotten aan Ne
derlandsch Oost-Indiii, 

34. de rente van kasvoorschotten aan 
Surinarne, 

35. de rente van kasvoorschotten aan 
Oura~ao, 

36. de rente door de kolonie Suriname 
verschuldigd van het voorschot voor den aan
leg van een spoorweg naar het Lawagebied, 

37. de rente van voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

38. de rente van voorschotten aan bet 
Tiendfonds, 

39. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar ver!een:de voorschot 
voor het inrichten der • spoorwegbrug over de 

-Maas voor gewoon verkeer, 
40. . de rente van bet voorschot verstrekt 

aan d{! vereeniging ,,De kweekschool voor 
vroeclvrouwen" te Heerien, 

41. ' de rente va_n bet voorschot aan de 
N. 6. Locaa!spoorwegmaatschappij ve1:strekt, 
ingevolge art. 11 der. overeenkomPt, goedge
keurd bij de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad 
,;_o_ 185) en dividend over -de aandeel~n dier 
MaatschappiJ in bet bezit van het Rijk, 

42. de rente van kapitalen verstrekt a.an 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij, 

43. de rente van kapitalen verstrekt aan 
· het Staatsmuntbedrijf, 

44. de rente van kapitalen verstrekt .aan 
de artillerieinrichtingen, 

45. de rente _van kapitalen verstrekt aan 
liet Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, · 

46. de rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsvisschershavenbe_drijf, 

47. de rente van andere door den Staat 
verleende voorschotten ; 

1'-1. de terugbetalingen van liapitalen voorge
sclwten aan de kolonien in Oost- en West-Indie, 
aan Staatsbed1·ijven, 's Rijks bijzondere fondsen, 
gem,eenten, spoorw~g,naatschappijen, enz. : 

48. - het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie. m de aflossing van Nationale Schuld, 

49. de . terugbetaling door Surinarne van 
bet voorscliot verstrekt voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawagebied, 

50. de aflossing van voorschotten ingevolge 
art. 33 der \Voningwet, · 

51. de terugbetaling va1i voorscbotten 
verstrekt aan het Tiendfond~, 

52. de ' terugbetaling van voorschotten 
voor den aan!eg van spoorwegen met beperkte 
snelheid, · · 

53. de terugbetaling van bet voorschot 
verstrekt aan de vereeniging ,,De kweekschool 
voor vroedvrouwen·" te Heerlen, 

54. de terugbetaling van kapitalen ver
strekt aan het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij, 

55. de terngbetaling van kapitalen ver
strekt aan het Staatsmuntbedrijf,_ 

56. de terugbetaling van kapitalen verstrekt· 
aan de artillerieinrichtingen, 

57.. de terugbetaling -van kapitalen ver
strekt aan het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en . Telefonie, 

'58. de terugbetaling van ··kapitalen ver
strekt aan het Staatsvisschersha ven bedrijf, 

59. de terugbetaling van ande.re door- den 
Staat verleende voorschotten ; 

59bis. 'l.'erugbetaling van voorschotten . in 
verband met de buitengewone tijdsomstandig-
heden_ ver!eend, · · 

N. de uitkeeringen door Staatsbedrijven van . 
suppletoire prmnie wegens de pensioenverzeke
ring van het personeel, alsinede van brandver
zekeringspreinie ; enz. 

60. de uitkeeringen van suppletoire ·pen.
sioenverzekeringspremie en van brandverze
keringspremie. door },et Staatsbedrijf .der Al
gemecne Landsdrukkerij, 

61. · de uitkeermgen va.n suppletoire pensi
coriverzekeringsprernie en van· ·brandverzeke
ringspremie c1oor het Staatsmuntbedrijf, 

62. de uitkeeringen van sµppletoire pensi
oenverzekeringspremie en van b~andverzeke
ringspremie door de artillerieinrichtingen, 

6:;l. de uitkeeringen van suppletorre pensioen
verzekeringspremie en van brand verzekering
spremie door het Staat,svisschershavenbedrijf, 

64 .. de uitkeeringen van suppletoire p'ensioen
verzekering,spremie en van brandverzekerings

. premie door het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, alsmedepensioensbijdra
gen der ambtenaren tot dat be<lrijf behoorende, 

65. de uitkeering -van suppletoire pensi
oensverzekeringspremie door de :Rijkspost
spaarbank, alsmede pensioensbijdragen der 
ambtenaren tot die inrichting ·behoorende, 

0. de ·verschillende ontvangsten en toeval
lige · baten het Departeinent van Buitenlandsche 
Zaken betreffende : 

66. de consulaatrechten,' 
67. de door de Chineesche Regeering ver

schuldigde schadevergoeding· ter za."ke van de 
onlusten in 1~00, 
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68. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenareri onder µet Departement van 
Buitenlaridsche Zaken ressorteerende, 

69. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en -t!igendommen; 

70. de andere ontvangsten niet tot de ge-
noemcle behoorende ; · 

P. de _ verschillende ontvangsten en· toevallige 
baten het Departem~nt van Justitie betreffende: 

71. de -inkomsten van den Hoogen Raad 
van· Adel en de renten van de te zijnen nam~ op 
het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2½ teu- honderd, ingeschreven kapitalen, 

72. de inkomsten _ voortvloeiende nit den 
arbeid in de gevangenissen en de Rijkswerl~in
richtingen, 

73. de· baten, het b~heer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerkin
richtingen betreffende, 

74. de inkomsten ·voortvloeiende· nit den 
dienst van het Rijkstncht- en -opvoectingswezen, 

· 75. de. Griffierechten, . 
76. de gerechtelijke boeten, 
77. de bijdragen voor pensioen van bU:r

gerlijke ambtenarnn onder het Departement 
van Jnstitie ressorteerende, 

78. de opbrengst ·der verkochte Rijksgoe
deren e~ eigendomm~n, 

79. de andere ontvangsten niet tot de ge
-noemde behoorende ; 

Q; de verschillende . ontvangsten en toeval
lige baten het Departement van BinnenlandschR, 
Zaken betreffende : 

80. de opbrengst van de Nederlandsche 
Staatscourant· en_ het verslag der Handelingen 
mn de Staten-Generaal, · 

81. de opbrengst van het Staatsblad, 
82. de bijdrage van de_ gemeente Rotterdam 

in de kosten der aldaar bestaaride_ Rijksinrich
ting tot ople1ding van vroed vronwen, 

83. de ·baten voortvloeiende nit het_beheer 
van_ de Rijkskrankzinnigengestichten: 

84. de baten voortvloeiende uit het beheer 
· van het Universiteitsziekenhnis te Leiden, 

85. de baten voortvloeiende nit het beheer 
van de klinieken der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, 

86. de bijdragen voor het volgen de lessen 
aan de Rijksnriiversiteiten, · 

87. de betaling voor het afleggen der ex
amens bedoeld bij artt. 12 en 138 der wet tot 
regeling van het hooger onderwijs, 

88. • de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de -Technische Hoogeschool, 

89. de betalingen voor. het afleggen der· 
examens aan de Technische Hoogeschool, 

90. _ de bijdragen van leerlingen op de 
Rijks- hoogere bnrgerscholen, 

91. de bijdragen van gemeenten in de kos
ten van Rijks-hoogere bnrgerscholen, 

91!, de schoolgelden · van leerscholen, ver
bonden aai;i. de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers, 

· 93. de betalingen voor het afleggen der exa
mens bedoeld bij art. 88_ der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

94. de bijdragen voor pensioen van onder
wijzers bij de lagere scholen, 

-95. de teruggaven door gemeenten ter 
zake van hetgeen door haar, volgens art. 48 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over HH5 te veel is genoten, 

96. de bijdragen van kweekelingen der · 
Rijksacademie van beeldende kunsten, 

1)7, de schoolgelden van leerlingen aan do 
Rijksnormaa,lschool voo~ teekenonderwijzers, 

98. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor knnstnijverheid, 

99. de vergoeding, door gemeenten in de 
kosten van wachtgelderi van ·onderwijzers, 

100. de winst van het Staatsbedrijf cler 
Algemeene Landsclrukkerij, -· 

101. de bijdragen voor pensioen van 
burgerlijke ambtenaren oncler het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken !essorteerende, 

102. de opbrengst der verkcichte Rijks
goederen en _ -eigenclommen, 

103. · de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorencle ; 

R. de · verschillende ontvangsten en toeval
lige baten het Departement van 1lfarine betreffende: 

104. de bijdragen ·voor de opleiding van 
aclelborsten en adspirant-administratenrs bij 
het E.oninkJijk ihstituut voor de marine, 

105. de bijdragen voqr de opleidin_g van 
adspirant-machinisten, · 

106. de _ bijdragen voor de opleiding van 
jongelingen bij het internaat van adspirant
adelborsten, 

107. <le nitkeering van Belgie wegens de 
vuurgelden op de TVester-Schelde, 

108. de vergoeding _door Belgie, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekenrd bij de wet van 12 Dec,ember 
1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende de v:erbe
tering der verlichting van de Wester-Schelde,-

109. de teruggave door Belgie van de trak
tementen van de opzichters en lichtwachters 
bij de verlichting van de ·wester-Schelde, 

110. het aancleel van Nederlandsch_ Oost
Indie in den vlootbonw, 

111. de bijdragen voor pensioen van 
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b(1rgerlijke ambtenaren onder bet Departement 
van Marine ressorteerende, -

. 112. de opbrengst der verkochte RijksgO!l-
deren en eigendommen, · 

113. de andere · ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ;_ 

S. de verschillende ontvangsten en toevallige 
bciten het Departement v~n Financien betretfende : 

114. · de verjaarde renten; 
115. de inkomsten van de Grootboeken cler 

Nationale Schuld, 
116. de door 's Rijks Munt afgeleverde 

munt, 
117. de rente van het kapitaal in de Groot

boeken der Nationale Schuld, ingeschreven 
ten name van het ,,Fonds uit de zuivere 
winsten, verkregen uit aanmuntingen voor re
kening van het Rijk", · . 

US. cie winst van het Staatsmuntbeclrijf, 
119. de vergoeding door provincien en ge

meenten, in 1917 verschuldigd, voor ci.e invor-· 
dering van opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1916, op de personeele 
belasting over het dienst,jaar 1915, op de in

·komstenbelasting over het belastingjaar 1915/ 
1916 en op de vermogensbelasting over het 
belastingjaar 1914/1915, 

120. de verg,oenmg door de gemeente 
Rotterdam voor de inning van: zeehavengeld 
en zeetijdingrecht, 

121. de·. teruggave wegens het. aandeel. der 
niet ten behoeve val' 's Rijks kas gebeven op
centen in de kwade posten op de grondhelas
ting en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1914 en op de bedrijfs, en vermo
gensbelastingenover het belast1ngjaar 1914/1915, 

122. de opbrengst van de boeten en ver
beurdverklaringen bij de grondbelastin5, de 
personeele belasting, de inkomsten belasting 
en de vermogensbelaeting, zoomede bij d'e rech
ten op den invoer en de accijnzen va.Uende, 

123. de kosten van. vervolging tot invorne
ring van belastingen aan de schatkrst vervallen, 

124. de leges aan cie schatkist vervallen, 
125. de ontvangsten wegens houtgeest, 

gebezigd tot vermenging van gedistilleerd, 
0

126. de ontvangsten wegens ve.rrichtingen 
betreklrelijk het kadaster, 

·12,. de opbrengst vaP het door de land
meters en de boekhouders van bet kadaster 
voor particnlicren verrichte werk, 

128. de gecon~ig,neerde gelden'.. waarvan het 
recht van uitkeering in 1917 vervalt, 

129. de opbrengst van het verkort verslag 
van de vergaderingen der '.l'weecle Kamer van 
de Staten-Genera.&[, 

< -

130. d,:: hijdragen voor pc,nsioc-n van bur
gerlijke ambtenaren tot de Hooge Staatslicha
men -beboorende, 

131. ae bijdragen voor pensioen van bu·r
gerlijke ambt naren onder het Departement 
van FinaPc1en ressorteerencie, 

132. de opbrengst der verkoc':ite Rijksgoe
deren en -eigendo=en, 

133. de andere ontvang~ten. niet· tot de 
genoemde beboorende ; 

T. de- verschillende ontvangsten ~;, toevallige 
baten het Departernent van Oorlog betretfende : · 

· 134. de bijdragen voor de opleiding van 
c-acletten bij de Koninklijke Militaire Acadeptie, 

135. d!) bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de Cadettenschool, 

136. de, teruggaven van voorschotten aan. 
officieren verstrekt tot aanschaffing van paarden, 

137. de winst van de artillerie-inrichtingen, 
138. de bijdragen voor pensioen van bur

gerlijke ambtenaren - onder het Departement 
van Oorlog ressorteerende, 

139. de opbrengst der verkochte . Rijks 
goederen en -eigendommen, 

140. de andere ontvangsten niet tot cle 
genoemde behoorende ; 

U. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van W aterstaat betretfend;,, : 

141. de bijdrage van Belgii! in het onder
houd van het kanaal van Gent naar Terneuzen, 

142. de teruggave door Belgie van de kos. 
ten van expioitatie en onderhoud van de 
Rijkselectriciteitswerken te Terneuzen, 

143. de' baten voortvloeiende nit deii aan
leg der Staatsspoorwegen, 

144. de bjjdragen in de kosten van aanleg 
en onderhou,d van Jandswerken, 

145. de teruggave van de uit de Staats
begrooting bestredep. kosten van de Rijkspoiit-· 
spaarbank, 

146. de winst van het Staatsvisschershaven 
bedrijf, 

147. de winst van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafi~ en Telefonie, 

148. de bijciragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Waterstaat ressorteerende, 

149. de opbrengst der verkocbte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

150. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten- het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel betretfende: 

151. de baten voortvloeiende nit het beheer 
der Rijks hoogere land-, tuin- en boschbonw-
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school te Wageni?igen ep de bijdrage van Ne
derlandsch Oost-Indie in de kosten dier school, 

152. de bijdragen van de leerlingen der 
midctelbare Nederlandsche landbouwschool te 
Groningen, 

153. de bijdragen van de leerlingen der 
middelbare koloniale landbouwschool. te 
Deventer, 

154. de bijdragen van leerlingen der Rijks
zuivelschool te Bolsward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten dier- school, 

155. de bijdragen van de leerlingen de'r 
Rijkslandbouwhuishoudschool ,,de Rollecate", 

156. de bijdragen van leerlingen op de 
Rij:\rs land en tuinbouw winterscholen, 

157. de inkomsten van bet hengstveulende
pot te Bergen op Zoom, 

158. de ontvangsten wegens R•ijkskeuring 
van hengsten, 

159. de baten voortvloeiende · nit het bij
zonder toezicht op de bereid- en bewaarplaat
sen van boter, in perceelen waar en boter en 
margarine wordt bereid, ingevolge artikel 9, 
tweede lid, der Boterwet, 

160. de baten voortvloeienue uit het onder
zoek van terreiner, plan~en, enz., uit het on
derzoek van ter in- of doorvoer toegelaten 
aardappelen e:ri uit het gebruik van blauwzuur
damp tor bestrijding van voor den land- en 
tu.inbouw sehad~lijke dieren, · 

l(il. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

162. de baten voortvloeiende uit het Ko
ninklijk besluit van 1 December 1910 (Staais
blad n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 64) houdende 
bepalingen ter_- bestrijding van tuberculose 
onder het rundvee, 

·. --163. · de baten voortvloeien_de uit de ken
ring van· voor uitvoer bestemd vleesch, 

164. de baten voortvloeiende nit het bebeer 
van -'s Rijks seruminrichting, 

165. de opbrengst der Rijkslandbouw
proefstations, 

166. de inkomsten van het Rijkszuivel
station .te Leiden, 

167. d!l_ baten betreffende den dienst van 
de zuivelconsulentschappen,-

168. de justeerloonen van gewichten, 
169. de baten voortvloeiende nit het Staats

mijnbedrijf, nit aftrek van de vrachten en ver
dere onkosteh op den verkoop van de produc
ten vallende, 

170. ·de ontvangsten: voortvloeiende uit de· 
uitvoering van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
no. 313), 

171. - de ontvangsten ingevolge de Merken- -
wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Fe
bruari 1912 (Staaisblad n°. 64), 

l 72. de· bijdragen voor pensioen van· bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement ·van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ressor
teerende, 

173. de opbrengst ·der verkochte Rijksgoe
cleren en -eigendommen, 

174. de ardere ontvangsten niet. tot de 
genoemde ·behoor-encle; 

vV. de verschillende ontvangsten en toevalli
ge baten het De-partementvan Kolonien betreffende: 

175. bet aandeel i~ ue ontvangsten wegens 
kabelt-aksen nit ue door de DPitsch- Nederland
schA 'J.'elegraaf l\faatscliappij geexploiiteercle 
1,jnen, 

176. de teruggave door Nederlandsch Oost
Indie van de kosten van het personeel v_an het 
stat,stisch bureau en van het technisch bureau 
bij het Depa,rtement van· Ko!onien, en_van den 
concierge bij het"bureau van de Geneesknndige 
Commissie bij dat Departement, alsmecle van 
de traktementen van de leden van de .commissie 
van keurmg en van het pakhuispersoneel bij het 
koloniaal etablissement te An1.Sterd1;tm, 

177. ue ontvangsten· · van het militair 
hospitaal, van de apot,heek en van het magazijn 
van geneesmiddelen te Paramaribo en van de 
militaire' ziekeninrichtfugen · te Nickerie en te 
Albina, . 

178. de bijdrageri voor pensioeU: van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Kolonien ressorteerende, 

179. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen· en -eigendommen, 

180. de , ~ndere ontvangsten nie~ tot de 
. genoemde behoorende. 

2. Vap het voordeelig slot der rekening 
van het Fonds voortspruitende uit koopprijzen 
van.domefnen over het jaar 1916 en de m 1917 
te ontvang<'ln koopprijzeii van domeinen en 
afkoopprijzen van tiendrecht, jacht·- en v1sch
recht en grondrenten, eeuwigdurende erfpach
ten en uergelijke praestatier, -wordt. een be
drag van zes ·honderd duizend gulden toegevoegd 
aan de middelen tot goedmaking der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting· voor het 
clienstjaar 191_7. 

3. Naar aanleiding van art. 35, de1· wet 
van . 21 April 18iO (Bulletin de.~ Lois; r 0 • -285) 
wordt" het - proportion eel recht op de mijnen 
voor het jaar J 917 bepaald op twee en een half 
ten luinderd der zuivere opbrengst. 

4. Ter voorzieI)-ing in ka~behoeften_ 'kunnen 
desgevord_erd schatkistbiljetten _ of .schatkist-
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promessew worden uitgegeven .el' schatkrstbil
jetteP worden beleend tot ee1. zoodamg bedrag 
als noot ig 1s ter verkrijging van eene som van 
ten h_oogste een honderd en vij ftig millioen 
gulden. 

5. Doze wet treedt in werking op 1 Januari 
1917. . 

L_asten en beveleP., erz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December 1916. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van li'inancien, ANT. VAN GIJN. 

(Uitgzg. 2 .Jan. ~917.) 

S'l'AA'l'SBEGROOTING: VOOR HET 
DIENSTJAAR 1917. 

WET OP DE MIDDELEN. 

Raming voor."het · ct1enst,jaar i917. 

Belastingen in verband· ·met de buitengewone 
omstandigheden. 

a. Oorlogswinstbelasting .-. . Memorie. 
b. Verdec,igingsbelasting Ia Memorie. 
c. Verdeaigingsbelasting Ib Memorie. 
d. Verd£digingsbehi,sting II 1Wemorie. 

A. Overige belasting_en. • 
1 .. Grondbe]asting . . . . f 16,400,000.
Af : ontheffingen, kwijtschel-

dingen en oninbare posten . 50,000.-

Totaa]' : . f 16,350,000.~ 
2. Personeele belasting . f 15,275,000.-
Af : ontheffingen, verminde- · 

ringen, afschrijvingen en onin-
ba_re po_sten.·. · 750,000.-

Totaal . f 14,525,000.-
3. Inkomstenbelasting . f 33,800,000.-
Af : ohtheffingen, verm'nde-

ringen,. afschrijvingen, terugga-
ven en oninbare posten l,0oo;ooo.--

Totaal . . i 3;!,800,000.-
4. Vermogensbelasting_ . f 3,840,000.-
Af : on theffingen, kwijtschel,. 

dingen, vermincleringen, af-
schrijvingen en oninbare posten, . 
Wfllke in 1917 worden betaalci. 20,000.-

Totaal .- . . £ 3,820,000.-
5. Accijns. op suiker .. .. . . f 23,590,000.-
5bis. Uitkeering uit het Lee-

ningfonds 1914 wegens aandeel 
in _de opbrengst van de krach-
tens de Leeningwet geheven wor-

dende opcenten op den accijns 
op suiker . . . . . . . . . f 1,000,000.-

6. Accijns op wijn . . . . 1,716,000.-
7. ,, · binnenlandsch 

en buitenlandsch gedistilleerd , 28,900,000.-
8. Accijns op zout . . . . 1,978,000.-
9. Accijns 0:£1 bieren en azij-

nen. 
10. Accijns op geslacht. 

l,611,000.-
6,682,000:-

Totaal .. · .. £ 65,477,000.-
11. Zegelrechten f 6,310,000 
Ila. 50 opcenten 

op zegelrechten. . . 712,000 
-----f 

12. 
13. 

Registratierechten 
Hypotheekrechten 

14. .Rechten van successie en 

7,022,000.-
8,374,000.-

894,000.-

van overgang bij ove:dijden 1,6,727,000.-

'l'otaal . . f 33,017,000.-
15. Rechten op den invoer f 18,128,000.-
16. Formaatzegel f. _ 20,660 · 
16a. 50 opcenten 

op het formaatzegel · 10,340 
31,000.-· 

Totaal . . . f 18,159,000.~ 

17. Belasting op gouden en 
zilver~n werken . . · . . .' . . f 

18. Essaailoon in geval van 
verb.reking der. :werken en voor 
gehalteproeven, welke geene be-
taling van belasting ten gevolge 
hebben .... 

T_otaal . f 

· B. Domeinen, enz. 

19. Inkomsten van de gewo-

540,000.-

500.-

540,500.-

ne domeinen -. ·. . .. f 1,530,000._-
20. Inkomsten van het do-

mein van Oorlog . . . . . . 120,000.-
21. Inkomsten van de groo-

te wegen .. . . . . . . . . . 50,000.,----
22. Inkomsten van vaarten, 

veren en havens 150,000.-

Totaal . f 1,850,000.,----

0. 23. Opbrengst de,· Staats.-
lo_terij. . . . . . . . . . . . f 654,500.-

D. 24. Opbre;,,gst der uitge
geven akten voor .. de jacht en vis
scherij, van consenten.voor de kust
visscherij en van vergunningen, 
bedoeld in de Vogelwet 1912. . . 170,000.-
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E. 25. Opbrengst der loods-
gelden . . . · . . . . . . £ 3,953,000.-

F. · Recht op de mijnen. 
26. Vast recht en proportio-

neel ,reclit ...... : . . , . £. 43,500.-
26a. 15 opcenteu voor k:wade 

posteri en co!lecteloon. 6,500.-

37. Rente van voorschotten 
ingevolge art. 33 der WQning:wet f 

$8, Rente van v:oorschott~n 
aan bet Tiendfonds . . . . . 

39. Rente door de gemeente 
Venlo verschuldiga van het haar 
verleende voorschot voor het in• 

650,000.-

'.l'otaal . 
richten der spoorwegbrug · over 

50,000.- de Maas voor gewoon verkeer . 
40. Rente van Ji.et voorschot 

900.-

Totaal van de middelel). A.,--F . f 191,366,000._:_ 
G. 27. Aandeel v~n het Rijk 

in de opbrengst van de exploiiatie 
der Staatsspoorwegen ... ·. . 4,548,940.-

. H'. 28. Aandeel van den. 
Staat, ingevolge de wet van 31 
December 1903 (Staatsblad n°. 
335), in de winsten der N ederland: 
sche Bank, zijnde een vierde ge
deelte der over het boekjaar 
1916/1917 e~ ctrie vierde gedeel
ten der over het boekjaar 1917 / 
1918 den Staat toekomende win-
sten . . . . . . . . . . . . 3,475,000.-

I. 29. De bij
0

drage uit het 
Fonds voortspruitende uit koop-
prijzen van domeinen : . . . . 600,000.-

J. 30. Leges, geheven in
gevolge.de wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 1893 
(Staatsblad n°. 246) . . . . . . 250,000._:_ 

K. 31. Opbrengst van voor 
· het publiek verkrijgbaar gestel-
de stukken. . . . . - . . . . . - 29,000.-

L.. Renten ·van' kqpitalen, voorgeschoten 
aan de Kolonien in Dost: en West-Inaie, 
aan Staatsbed!ijv.en, 's Rijks bijzondere 
fondsen, gemeenten, spoorwegmaatschap-

pijen, enz. 
·32. Aandeel van. Neder:· 

landsch Oost-Inclie in ae renten 
·en ·"li:o~ten van de· Nat1onale 
Schuld" ... _: ....... f ·2;355,088.74 
· :i:{ Rente van kasvoorschot-

ten aan Nederla:ridsch Oost-
Indie . . . . . . . . . . . 1,825,000.-

34. Re~te van kasvoo:rschot-
ten ~~n Suriname . . . . . . . 174,500.-

35. Rente van kasvoorschot- · 
ten aan G-ura~ao . . . . . . 

36. Rerite doo~ de kolonie 
Suriname verschuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawage
liied 

.500.-:_ 

249,810.-

verstrekt aitn de vereeniging, 
De kweekschool voor vroed
vrouwen te Heerlen ..... 

41. Rente vari het voorschot 
aan de N.O. Locaalspoorweg
maatschappij verstrekt, inge: 
volge art. 11 der overeer komst, 
goedgekeurd bij de wet van 15 
Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) en 
dividend over de aandeelen dier 
_Maatschappij · in :het bezit van 
he·t Rijk ......... . 

42_- Rente van li:ap1talen 
ver~trekt aan het Stitatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij 

43. Rente van kapitaJen ver-
st-rekt aan het S:taatiimuntbe-
drijf .......... -_· .. . 

44. Rente v~n kapitalen ver- · 
·strekt a,an de artillerie:inrich
tingeri . .. . . . . . _ . . . . 

45. Rente van kapitalen ver
strekt a~ het Staatsbedrijf der, 
Posterijen, Telegrafie en Telefei
nie 

46·. Rente van kapitalen _ver' 
strekt a_an het Staittsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden 

47. Rente van andere doo_r 
den Staat verleende voo.rschot: 
ten 

4,800.-

313,000.-

44,561.-

32,Cl00.-

162,000.-

167,500.-

Memorie.· 

1otaal . f 8,446,059.74 
M. · Terztgb~taling_en· van kapitalen, vor:;rge
schoten aan de ~olonien in Oqst- en West
Indie; aan Staa~bedrijven; 's Rijks bijzon
dere fondsen, gemeenten,_ spoorwegmaat--

schappi,jen, enz. 
48. Aandeel van Neder

. !andsch Oost-Indie .in. de afloe-
·sing van Nationale Schuld. . f 

49. Terugbetahng door Su
riname V!tn het voors~hot ver-
·strekt voor den aanleg ·van een 
spoorweg naar het · Lawagebied 

50. Aflossing van voorschot-

1,498,411.26 

91,000.-
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ten ingevolge art. 33 der Wo-
ningwet . ; . . . . . . f 188,000.-

51. Terugbetaling van voor.
schotten verstrekt.aan het Tiend-
fonds .· . . . .. · .... -. Memorie. 
. ·52_ Terugbetaling van voor-
schotten voor den aanleg van 
spoorwegen met beperkte snel-
heid ·. . . . . . . . . . . . 21,000".-

53; Terugbetaling. van het 
voorschot verstrekt aan de ver
eeniging ·,,De kweekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen . . 786.-

54. Terugbetaling van kapi
~alen · verstrekt aan het Staats
bedrijf _ der Algemeene Lands-
drukkerij ....... : . . 54,400.-

55. 'lerugbetaling van kapi-
- talen verstrekt aan bet Staats-
muntbedrijf . . . . . . . . 35,400.-

56. 'Jerugbetaling van kapi-
talen verstrekt aan de artrllerie-
inrichtingen . . . . . . . . ., 2,605,905.-

57. '.I erugbetaling van kapi, 
talen verstrekt aan het Staats
bedrijf der- Posterijen, Te!egra-
fie en Te!efonie . . . . . . . M emorie. 

58. Terugbetaling van kapi: 
talen verstrekt aan het Staats
visschershaven bedrijf te IJmui-
den . . . . . . . .. . . . . Memorie. 

59. ·Terugbetaling van ande-
re door den Staat verleende 
voorschotten . . . . . . . . • . 200,000.-

59bis. Terugbetaling van 
voorschotten m verband met de 
bmtePgewone tijdsomstandig-
heden verleend Memorie. 

_ Totaal . . . f 4,694,902.26 
N. Uitkeeringen door Staatsbedrijv:.n van 
suppletoire premie wegi ns de pensioenver
zekering van het personeel alsmede van brand-

verzekeringspremie, enz. 
60. 'Uitkeeringep van premi

en . door het Staats bedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij ... f 14,464.-
1 61. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsmuntbe-

. drijf ........... . 
62. Uitkeeringen van .pre

mien door de art11lerie-inrich
tingen .. • ..... • ... 

-63. Uitk!Jeringen van pre
mien door het Staatsvissehers
hii-venbedrijf, te IJmuiden 

1916. 

6,700.-

86,870.
- I 

3,050.-

64. Uitkeeij.ngen van pre
mien door het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie, alsmede rensioensbijdragen 
der ambtenaren tot dat bedrijf 
behoorende . . . . . . . . . f 1,266,400.-

65. Uit-keeringen van pre
m en door de Rijkspos•~pat1r
bank, alsmede pensioensbijrlra
gen der ambtena-ren tot die in-
richting behoorende . . 31,000.-

Tota(!,! . f 1,408,484.~ 

0. Verschillende ontvangsten eri toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche 

_Zaken betre;ffende. 

66. Consulaatrechteri . . . f 
67. Schadevergoeding door de 

Chineesche Regeering verscihul.' 
digd, ter zake . van de on!usten 
-in 1900 _ ......... . 

68. Bijdragen voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
·onder het'Departement van.Bui-·_ 
tenlandsche Zaken ressorteerende -

69. Opbrengst van verkocbte 
rijksgoederen en ·eigendommen 

70. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

-Totaal- . . . f 

36,000;-

76,000.-

16,000._

l,OOO . .:..... 

1,000.-

124,000;-

P. Verschillende ontvangsten. en toe·vallige 
baten_ het Departement van Justitie 

bet re ffende. 

71. Inkomsten van den 
Hoogen Raad van Adel en ren
ten· van de.te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, 
rentende 2½ ten honderd, inge
schreven kapita!en - . -... : '£ 

72. Inkonisten voortvloei
ende uit den arbeid in de gevan-
genissen- en de Rij~werkinrich-, 
tingen .... : ...... . 

73. Baten, het beheer · van 
den gewonen dienst der gevan-
genissen en der Rijkswerkin- _ 
richtingen betreffende . . . . . 

74. Inkomsten voortvloei- . 
ende uitden dienst van het Rijks
tucbt- en opvoedingswezen . 

7 5. G riffierec-h ten ... . . . . 
76. Gerechtelijke boeten . 
77. Bijd:ragen voor pensi

oen van burgerlijke- ambte-

25,000.-

1,370,000.-

85,700.-

26,300.-
250,000.-
450,000.-

48 
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naren, onder het Departement 
van Ju8titie l'f3ssorteerende · . . _f . 120,000.---, 

78. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen. 1,000.-

79. Andere ontvangsten niet-
tot de geno_emde behoorende -'.10,000.-

Totaal . . . f 2,368,000.-
Q,. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

Zaken betrefjende. 
80. Opbrengst van de Ne

derlandsche Staatscourant en het 
verslag-der Handelingen van de 
Staten-Generaal. . . . . ·. . . f 

81. Opbrengst van het Staats-
blad ... - . -_ ....... . 

82. E\jdrage van de gemeente 
Rotterdam in de· kosten der al-
daar bestaande Rijksinrichting 
tot opleiding van vroedvrouwen 

83. Eaten voortvloeiende 
uit het beheer van de Rijkskrank
zinnigen gestich_ten . . . . . . 

84. Eaten voortvloeiende 
uit het beheer van het Univer
siteitszielrnnhuis · te Leiden . : 

85. Eaten voortvloeiende 
uit het beheer van,de klinieken 
-Jer Rijksuniversiteit te Utrecht. 

86. Eijd:ragen voor het vol
gen der lessen aan de Rijks-uni
ve:raiteiten. . ._ . . . · . . . . 

87. Eetalingen voor het af
eggen der examens, bedoeld bij 
artt. 12-en 138' der ·wet tot re-
geling van het hooger onderwijs 

'88. Eijdragen voor het vol
gen der lessen aan de Techni~-
_sche -Hoogeschool ..... . 

89. Eetalingen voor het 
afleggen qer examens aan de 
Technische Hoogeschool . . · .. 

90_.. Eijdragen V_!Ln leerlingen 
· op de Rijks- hoogere burgerscho-
len ........... . 

91. Eijdragen van gemeenten 
fa de kosten van Rijks- hoogere 
burgersc)lolen · . . . . . . . . . 

92. Schoolgelden van leer
scholen verbonden aan de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers· 

. 93. Eet.alingen voor h{lt afl.eg
gen der.ex~mens, bedoeld bij art. 
88 der wet tot regeling yan h!)t 
l!!,ger onderwijs . . . 

44,000.-

7,500.-

-7,000.-

,53,000.-

✓• 21,000.-

59,000.-

300,000.-

3;,,000.-,-- · 

,175,000.-

30,000.-

128,000.-

50,400.-

14,000.--:-

.60,000.-

94; Eijdragen voor pensioen 
van onderwijzers . bij de lagere 
scholen . . : . . . . . . . . f 

·95_ Teruggaven door gemeen
ten ter zake van hetgeen door 
haar, volgens art. 48 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, 
over 1915 te veel is genoten . . 

96. Eijdragen van kweeke
lingen _der Rijks-academie van 
beeldende kunsten • . ., . . . 

97. Schoolgelden van leer
lingen aan de Rijksnorm_aal
school. voor teekenonderwijzers 

98. Schoolgelden van leer-
lingen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverlieid .... · .... 

99; Vergoeding door ge
ineenten in de kosten van wacht
gelden- van onderwijzers . . . 

100. Winst van het Staats-
·bedrijf der Algemeene Lands
drukkerij . . . . · . . , . .. . .. 

101: E~jdragen voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement-van Bin
nenlandsche Zaken ressorteeren-
de ... · .......... . 

102.- Opbrengst van V\"rkocli
te rijksgoederen en eigendom-
men ....... -........ . 

103. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
de . . .. .... 

670,000.-

115,000.-

_ 6,000.-

2,000.-

1;100.-

30,000.-

Memorie. 

315,000.-

- 1,200.-

20,000.-

. Totaal . f 2,r«;200.-
R. Yerschillende ontvangsten en toevallige_ 

baten het Departement van Marine , 
betrefjende. 

104. Eijdragen voor de op·
leiding van adelborsten en ad- · 
spirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor- de 
Marine ........... f · . 30,600,-

105. Bijdragen .voor de. op-
leiding van adspirant-machinis'-
ten 

106. Bijdragen voor de op
leiding van jongelingen bij het 
internaat van . adspirant-adel-
borsten ......... . 

107. Uitkeering van Belgie 
wegens -de vuurgelden· . op de, 
,w ester-Schelde . . . . . . . 

108. Vergoeding door Belgie 
ingevolge art: 11 van de overeen-

5,000,-c-

- 5,400.-

10,000.-
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komst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 12 
December 1905 (Staatsbl,ad n°. 
316), betreffende de verbetering 
der verlichting van de Wester-
Scheule ..• .' ........ £ 39,100.-

109. Teruggave door Belgie 
van de traktementen van de op
zichters en lichtwachters bij de 
verlichting van de JV ester-Schel-
de. . . . . . . . . ·. . : . . · 9,525.-

110. Aandeel van Neder
landsch Oost-Indie in den vloot-
bouw . . . . . . . . . . . . 7,853,900.-

111. Bijdragen voor_ pensi
oen van burgerlijk~ ambtenaren 
oncler het Departement van - Ma-
rine ressorteerencle . ., .. _. . · 20,000.-

112. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoed~ren en eigen-
dommen .... - . · .. _. . . 109,000.-

113. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behooren-
cle . . . .- . . 30,000.-

Totaal . . .f _ 8,112,525,--:-
S. Verschillende ontvangsten en toevallige 

baten het Departement van Financien -
betreffende. 

114. Verjaarde renten _ .. -f 20,000.-
115.. Inkoinsten van de 

Grootboeken . der Nationale 
Schuld . . . . . . . . 12,400.-

116. Door 's Rijks' Muht af-
geleverde munt : ·. . . . . . · 1,525,000.-

117. _Rente van het kapi
taal_in de Grootboeken der Na
tionale Schuld inge~chreven ten 
name van het ,,Fond8 ·u-it de 

- zuivere winsten, verkregen uit_aan
muntingen voor rekening van het 
Rijlc . : -. . . . ·• · . . . • -. 1,000,000.-

118. Winst van het Staats- · 
muntbedrijf . . . . . . . . 181,065:-

119. Vergoeding door -pro
vmcren en gemeenten voor de 
inv9rdering van opcenten op de 
grondbelasting over het dienst
jaar 1916, op de persone~le be
lasting over het dienstjaar 1~15, 
op de inkomstenbelasting over 
het belastingj aar 1915 /1916 en 
op de vermogensbelasting ,over: 
het belastingjaar 1914/1915 . . 499,100.-

120. Verg;oeding door de ges 
meente Rotterdam voor de inning 

van zeehavengeld en zeetijding-
recht . · .......... f' 1,750.-, 

121. Teruggave wegens het
aandeel der niet ten behoeve v~n 
's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade poJten op de grond
bela:: ting en oi, de personeele 
belasting over het dienstjaar 
1914 en op de bedrijfs- en ver
mogensbelastingen over bet be-
lastingjaar 1914/1915 . . . . ·_ 320,000 . ...:.. 

122. Opbrengst van de ·boe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de grondbelastin_g, _ de · perso
neele belasting, de inkomsten
belasting eri. de vermogensbe-. 
lasting, zoomede bij de rech
ten op den invoer_en de accijn-
zen vallende ....... - . . . ·40,000.-

123. Kosten van vervolging 
tot invordering van _belastingen 
aan de schatkist vervallen . . . 160,000.-
- 124. Leges aan de schatkist 
vervallen . . . . . . . . . . . 275,000.-
- 125. Qntvangsten· wegens 
houtgel:l_!lt, gebezigd tot vermen-
5ing van gedistilleerd 132,000.-

126. Ontvangsten wegens · 
verrichtingen hetrekkelijk het 
kadaster _ . . . . . . . . . . 80,000,--'-
- 127. Opbreng~t van het door 

de iandmeters en de boekbou--
ders van het kada~ter voor par-
ticulieren verrichte werk. . . . 85,000,--::-

128. Geconsigneerde gelden, 
waarvan_het recht van uitkeering 
in 1917 vervalt . . . . . . . 2,000.-'-:-

129. -Opbrengst yan 4et_ ver-_ 
kort verslag vari' de vergaderin
gen der Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal .. . . . ·. _ . _ ., 4,500.--' 

130. · Bijdrageil voor -peri.si
oen van burgerlijke .ambtenaren, · 
tot de Hoage Staatslichamen be, 
hoorende .... _ ._ .. _ ... _ 11,000.-

131. Bijdragen voor pensi
oen v,an b,urgerlijk\)

0

am_btenaren, . 
onder het Departement van Fi-
nancien ressorteerende . . . . 200,000.-'-· 

132.. Opbrengst . -van ver-.. 
kochte Rijksgoedereii en eigen-
dommen . . . . . . . . . . 8,000.-

133. Andere o_ntvangsten niet 
tot de genoemde be!J.oorende. 150,000.-

Totaal ... f 4,706,815.~ 

48" 

I 
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T. Verschillende ontvarigsten · en toevallige 
baten het Departement van Oorlog 

betretfende. 
134. Bijdragen voor de op-

leiding van cadetten. bij de 
Koninklijke Militaire Academie f 74,400.-

135. Bijdragen voor de op- . 
leiding van cadetten aan de Ca-
dettenschool. . . . . . . . . 25,000.-

136. Teruggaven van voor-
schotten aan officieren verstrekt 
tot aanschaffirig van paarden . 3,500.-

137. Winst van het bedrijf 
der artillerie-inrichtingen . . . Memorie. 

138. Bijdrageri voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende 25,000.-
.. 139. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen . . . . . . . . . . 300,000.-

140. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende 25,000.-

Totaal . . . f 452,900.-
U. Verschillende ontvangsten en .toevallige 

baten het Departement van Waterstaat 
betretfende. · 

141. Bijdrage van Belgie in 
het- onderhoud van' het kanaal 
van Gent naar Terneuzen . . f 94,500.-

142. Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 
en onderhoud van- de Rijkselec-
triciteitswerken te Terneuzen . 30,500.-

143. Baten voortvloeiende 
uit den aanleg der Staatsspoor-
wegen . . . . . . .- . . . . . 35,000.-

144. Bijdragen in de kosten 
van aanleg en onderhoud van 
landswerken . . . . · . . . . 433,2()_0.-

145. Teruggave van de uit 
de Staatsbegrooting bestreden 
kosten van de Rijkspostspaar-
bank . . . . . . • . . . . . . . 1,126,250.-

146. Winst van ·bet ·staats-
visschershavenbedrijf • Memorie. 

147. · Winst van het Staats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie . . . . . . _. . . 144,027.-

148. Bijdragen voor pensi
oen van burgerlijke ambtenaren';· 
onder het Departement van W a-

t_erstaat -ressorteerende · 45,0.00.-
149. Opbrengst van verkochte 

rijksgoedere~ en· eigendom.men _25,000.-

150. Andere . ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende f 23,000.-

Totaal ... f · J,956,477.-
V. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten, het Departement van Landbouw, 

Nij~erheid ~n Handel betrefjende. 
151. Baten voortvloeiende 

uit het beheer der Rijks- hooge
re land-, tuin- en boschbouw
school te W ageningen en de 
bijdragen van Nederlandsch 
Oost-Indie in de kosten dier 
school : . . . ·. . . . . . - . -f 48,000.-

152. Bijdragen van de leer
lingen der ~iddelbare Neqer-
landsche. landbouwschool · te 
Groningen . . • . · . · . . . 

153. Bijdragen van· de leer
lingen der middelbare koloniale 
landbouwschool -te Deventer. . • 

154. Bijdragen van de leer-_ 
lingen der Rijkszuivelschool te 
Bolsward en de bijdrage der pro-
vincie Friesland in de kosten 
dier school . . . . . . . . . 

155. Bijdragen van de leer
lingen · der Rijkslandbouwhuis
houdschool ,,de Rollecate" . . . -

156. Bijdragen van de leer-
lingen op de Rijksland- en tuin
bouwwinterscholen . . . . . 

157. Inkomsten van het 
hengstveulendepot te Bergen- op 
Zoom .... · .· .· .· ... 

158. Ontvangsten wegens 
Rijkskeuring van hengsten . . _ 

159. · Baten \_ voortvloeiende 
uit het bijzonder toezicht op de . 
bereid- en bewaarpl.aatsen van 
.boter in perceelen, waar en boter 
en ma.rgaririe wordt bereid ... 

160. Bateu" voortvloeiende 
uit het onderzoek van terreinen, 
planten, enz., het onderzoek van 
ter in- of doorvoer toegelaten 
aardappelen en uit het gebrFik 
van blauwzuurdamp ter bestrij-

. dmg van voor den land- en j;uin
bouw schad&lijke dieren . . . . 

161. Baten voortvloeiende 
uit het beheer van 's'Rijk~ vee
artsenijschool • · . . . . , . . 
- 162. Baten- voortvloeiende 
uit het Koninklijk besluit · van 
1 December 1910 (Staatsblad n°. 

1;400.-

8,400.-

2,700.-

450.-

4,200.-

16,000.-

1,700.-

5,100.-

1,750.-

39,000:-
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364), laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 8 Februari.1912 (Staatsblad 
n°. 64), houdende bepalrngen ter 
bestrijdingvan tube:roulose onder 
het rundvee· ... ·· ....... f 

163. Baten : voortvloeiende 
uit de keuring·van voor .uitvoer 
bestemi:l vleesch . . . . . . . 

164_. Baten voortvloeiende, 
uit het beheer van 's Rijksse
ruminrichting . , . . . . . • . . • 

165. Opbrengst der Rijks
lana bouwproefstations . . . . 
. 166. Inkomsten van het 

Rijkszuivelstation te Leiden . . 
167, Baten betreffende den ·· 

dienst v~n de zuivelcons~lent-_ 
schappen ..... . 

168. Justeerloonen van ge
wiohten .... · .... 

169. Baten voortvloeiencie · 
u~t het Staatsmijnbedrijf, Pa af:- · 
trek van de vrachten en verdere 
onkosten op· den : verkoop van 

250,000.-

103,000.-

86,C'00.-

7,000.-

16,500.~ 

.de ·producten, vallende . . . . 14;124,000.
l 70; Ontvangsten, voort-

vloeienae uit de uitvo·ering van 
de Octrooiwet 1910. . . . . . 119,500.-

171. Ontvangsten ingevolge 
de Merkenwet .... ; . -. . 17,500.-

172. Bijd ragen voor , pen~i- -
oen van burgerlijke ambtenaren, 
opder het Departement van 
Landbouw, NiJverheid en Handel 
ressorteerende .. - .. _ . · .. - . 115,000.-

173. · Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen ·en eigendom-
men . . . . . , . . . . . . 65,000.-

, 174. Andere ontvangsten , 
'niet tot de genoemde behoorende 40,000,-

Totaal • . . f 15;087,350.
W. Verschillende ontviingsten en toevallige 
baten·· ·het Departement · van Kolonien 

bet re fjende. 
175. Aandeel in de ontvang-

sten wegens kabeltaksen· uit de 
door· de Duitsch-Nederlandsche 
Telegraaf-Maatschappij geexploi-
teerde lijnen . . . . . . • · 

176. Terugga ve door -Ne
derlandsch-O~st-I ndie van de 
kosten, an het ·personeel van het 
statistisch bureau en van · het 
technisch bureau bij bet Depar-
iement van Kolonien, en van den 

Memorie. 

concierge bij het bureau van ,de 
Geneeskundige Coinmissie bij dat 
D'epartement, ·_ alsmede :va~1 de 
traktementen van de leden van 
ae commissie van kPuriiig eri van 
het pakhuispersoneel bij bet ko
_loniaal etablissement te Amster, 
dam .. ·· . ...... · ..... f- ll8,075.-

177. OntvangPten van het 
militair hospitaal; van de apo
theek en van het. magazijn van 
geneesmiddel~:0. te Paramaribo 
en van de militaire ziekeninrich
tingen te Nickerie en te Albina.' 353,700.-

178. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke azp.btenaren, on~ 
der, het Departement· van Kolo
nien ressorteerende-: . . . . . . 

179.t Opbrengs1;' van yerkoch-
te rijks,goed_eren en eigendom-
men ............ . 

180. · Andere ontvangsten 
· niet tot de· genoemde beh_oorende 

14,000.-

1,ooo.-

8:ooo.-. 

Totaal . . . f ~94, 775.-_ 
Totaal van de_ 'Yet op d_e middelen 

f 250,265,428.- _ 

30 December 1916. WET, houdende regeling 
van de ontva'ngsten en uitgaven van het 

-weduwen- en weezenfonds voor -burg~r
. lijke ambtenaren voor het dienstjaar 

1917. s. 585. 
Bij art. 1 !lezer wet wordt de begrooting 

vastgesteld als volgt : 
· Art. I. Aahvangstraktemen

ten:van den directeur en van de 
ambtenaren ent,bedienden, toelage : 
aan den kamerbewaarder-con
cierge ·als abpnnement voor het 
schoonhouden der lokalen, · be- _ 
l~oning van· een ·vaste-kneclit 
voor het stoken en onderhouden 
van_ den heetwaterverwarmings- ,: 
ketel, benevens belooningen voor 
schrijf- en rekenwerk van tijdelijk 
bij het fonds werkzaam gestelde· 
personeii. . . . . . . . . . . · 45,290._-: 

Art. Ibis. Traktementsver.' 
hoogingen in den . thans beklee-· 
den rang in vorige jaren toege
kend · en kraohtens de periodieke 
traktementsregeling of anderszins 

· nog toe te kenneri in den loop van 
het begrootingsjaar aan den di
recteur en aan de· verder in arti-
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kel I bedoelde ambtenaren en be-
dienden . • . . . . . . . . . f 6,150.-

Art. II. Bureel: en lokaalbe
hoeften, ·di:ukwerk en aankoop 
van boeken . . . . · . . . . . 8,000.-
. Art. III. Toelagen en presen-

tiegelden voor oommissarissen 2,400.-
Art. IV. Reis- en verblijfkos-· 

ten van oommissarissen, van den 
direoteur en van de ambtenaren 
en bedienden . . . . . . . . 500.-

Art. V. .Aandeel van het We
duwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de 
toelagen en presentiegelden van 
de leden van den Burgerlijken 
Pensioenraad . , . . . . . . . 950.-
. Art. VI. Onderhoud, assu-

rantiepremie en bewakingskos
ten door de gemeentebrandweer 
van het gebouw, waarin de buree
len zijn gevestig\J. en onderhoud 
van den tuin achter dat gebouw, 
benevens toelage van een bouw
kundige, belast met het toezioht 
over het gebouw . . . . . . . 2,000.-

Art. VII. Pensioenen van 
weduwen en weezen van bur
gerlijke ambtenaren en van Rijks
werklieden over 1917 en afgeslo-
ten dienstjaren . . . . . . . 1,880,000.-. 

Art. VIII. Pensioenen van we
duwen en weezen van onderwij
zers en van leeraren aan bijzon. 
dere gymnasia en aan bijzondere 
hoogere burgersoholen over 1917 
en afgesloten dienstjaren . . . · 385,000.-

Art. IX. .Aankoop van in
schrijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van ef
fecten en van andere geldswaar
dige · papieren, beleggingen in 
schuldvorderingen door hypo- . 
theek of door onderpand van effec- · 
ten gewaarborgd,l'alsmede alle met 
dien aankoop en die beleggingen 
in verband staande uitgaven 4,3'83,460:~ 

Art. X. ~estitutie·van jnge-." 
houden bijdragen, bedoeld bij het 
5de lid van artikel 17 der. Wedu-

. · ·. wenwet.voor de am_bte:riaren 1890 
en bij het 8ste lid van artikel 21 
der Weduwenwet voor de onder-__ 
wijzers 1905 en de artikelen 3 en 
27. der Rijkswerkliedenwet 1914. 5,000.-

Art. XI. .Aankoop van per-

oeelen, · welke het gebouw van 
het fonds belenden en ver~ouwfug 
van een of meer dier peroeelen tot 
uitbreiding van de bureau's, als
mede alle met den aankoop en de 
verbouwing in verband staande 
uitgaven . . . . . . . . . . . f 

Art. XII. Onvoorziene .uit
gaven 

50,000.-

2,000 . ....:.. 

en alzoo tot'een bedrag van.£ 6,770,750.
Bij de a~tt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en . betaling van 
onvoorziene· uitgaven geregeltl.' 

30 December 1916. WE·r, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Pensioenfonds 'voor de gemeenteambte: 

·naren voor het dienstjaar 1917. S. 586. 
Bij art. 1 · dezer wet wordt. de begrooting 

vastgesteld als volgt : · 
Art. I. Uitkeering- ad . f 1,330 aan het 

Weduwen- en Weezenfoncts voor burgerlijk~ 
anibtenaren · wegens huur en vergoeding van 
kosten van verwarming, verliobting en schoon
houden vanlokalen bij hetPensioenfonds voorde 
gemeenteambtenaren in gebruik en van bureeJ
en lokaalbehoefien en drukwerk. '[ 5,330.-

Ait. II. Vergoetling aan het 
~eduwen- en· weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenarel)._ voo,: een 
deel der bezolaiging. van .ambte
naren van dat fonds, die mede 
arbeid verrichten voor het Pen-
sioenfonds voor de gemeenteamb-
tena,ren . . . .-· . . . . . . • 

Art. III. Toelagen en presen-. 
tiegelden voor commissarissen . 

Art. IV. Reis- en_verblijfkos
ten van commissarissen, van den 
directeur en van de .ambtenaren 
en bedienden 

Art. V. Vergoeding · aan het 
R:ijk voor uitbreiding van het 
ambtenarenpersoneel aan het 
Departement van • Finanoien in_ 
verband met.de invoering van de 
pensioenwetten voor de. gemee1•
teambtenaren. . . . . · . . . .. 

Art. VI. Kosten van tijde
lijke ):mlp, sohrijfloonen en kos-
ten van oontrole op schrijfwerk · 
(Departement van Finanoien) . 

Art. VII. Bureel- en lokaal
behoeften en.drukwerk (Departe-. · 
ment van Frnan_cienJ. . 

5,144.:--

2,000.-

500.-

3,575.-

7,000.-

500 -,--,c 
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Art. VIII. Toelagen en pre
sentiegelden van de leden van den 
Pensioenraad voor de gemeente
·ambtenaren, alsmede reis- en ver
·blijfkosten · van die leden. · -. ·. . f 

Art. IX. Pensioenen van ge
meenteambtenaren daatonder 
begrepen toelagen aan gemeente
anibtenaren, ontslagen o!Il een 
der redenen, genoemd in artikel 7, 
eerste lid, der Pensioenwet voor 
-de gemeenteambtenaren 1913. en 
11itkeeringen aan veroordeelde ge
pensionneerden bij ontslag uit de 
gevangenis of Rijkswerkinrichting 
over 1917 en afgesloten dienst-
jaren. 

Art. X. Pensioenen van. we-
,duwen en weezen van-gemeente
,ambtenaren, daaronder begrepen 
_ uitkeeringen aan veroordeelde ge
pensionneerden bij ontslag uit de 
gevangenis of Rijkswerkinrich
ting over 191 nm algesloten dieI1st-
jaren ............ - . 

Art. XI. Aankoop van in
schrijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van ef
fecten en van and ere geldswaardi
ge papieren, beleggingeriinschuld
-vorderingen, door hypotheek ge
waarborgd, ·al/!mede alle met dien 
-aaI,J.koop en aie beleggingen in 
verband · staande uitgav.en . ". . 

Art. XII. Kostell" van ge
neeskundig onderzoek van ge
meenteambtena~en · of gewezen 
,gemeente~:ni btenaren. . . . . . 

Art. XIII. Teru_ggave.aan de " 
gemeenteh van betaalde pensi
oensbijdr!tgen, bedoeld bij de 
artikelen 41, 42, 481, der Pen
.iioenwet voor de gemeenteambte
naren 1913 ... ',,, ..•. · .. 

Art. XIV. Teruggave aari de 
gemeenten of aan de gepension- , 

, neerden van betaalde bijdragen 
voor weduwen- en weezenpensi
oen, bedoeld bij de artikelen 34 
en 35 van de Weduwenwet voor 
de gemeenteam,bten:aren 1913 .. 

Art. XV. Vergoedingen aan 
het Rijk op grond van artikel 18 
der Burgerlijke Pensioenwet. . . 

Art. XVI. Vergoedingen aan 
het Rijk op grond van artikel 46 

30 D E C.E MB E R, 1916 

2,000.-

1,100,000.-

340,000.-

2,517,051.-

9,900.~, 

Memorie. 

Memorie. 

25,000.-

der Pensioenwet voor de bijzon-
dere leeraren · 1913. · . . . . . . Memorie. 

Art. XVII. Rente aan het 
Rijk verschuldigd krachtens arti

. kel 504 van de Pe!)sioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 . Memorie. 

Art. XVIII. Onvoorziene uit-
gaven. . . . . . . . . . . . • . . f 10,000.- . 

en alzoo tot een bedrag van . . f 4,028,000.
Bij de artt. 2, 3 · en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onv·oorziene uitgaven geregeld. 

30 December 1916. WEr, tot verhoqg!ng van 
de begrooting van uitgaven van bet Lee
ningfonds 1914 voor het dienstjaar 1915. 
s. 587. 

, 30 December 1916. WET, tot wijziging en 
verhoogfug van het. zevende hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1915. s. 588. 

Bij deze wet worden eel)ige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : 
, het totaal van de Iste Afdeelii:J.g met f 2000 
en daardoor gebracht op f· 478,699.67; 

het totaal van de VIIIste- Afdeeling - met 
· f 130,100 en daardoor gebracht op f 3,012,217 ; 

het totaal van de • XIde" Afdeelii:J.g met 
f 180,000 en daardoor gebracht op f 12,579,538; 

het totaal van de . XIIde Afdeeling met 
f 3,500,000 en daardoor gebracht op f 47,050,006; 

en bet eindcijfer van het iioofdstuk 
met f 3,812,100 ,en daardoor gebracbt op 
f 110,051,450.755• 

30 December' 1916. WET, tot verhooging vari 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. S. 589. 

Bij deze· wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge · hier_van wordt bet totaal van 

de VIae afdeeling a!smede het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 4720 en daardoor 
onderscheidenlijk gebricht op f 40,845 en 
.f 827,177.50. 

30 December 1916. WET, houdende regelii:J.g 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor ·militairen 
en gepensionneerde militairen der land
·niaclit vooP het dienstja11,r· 1917; S. 590. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de aanvangs-
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traktementen van ambtenaren van de _afdeeling 
Pensioenen van het Departement van Finan
men . . ·. . ·. ·. : : . . . . . ·. . f 1,150. 

Art. Ibis. Aandeel van het fonds in de 
periodieke traktementsverhoogingen in het 
vorige jaar toegekend en in den loop van het 
begrootingsjaar nog toe te kennen aan de in 
artikel I bedoelde ambtenaren . . . . f 250. 

Art. II. Bure~lbehoeften en. drukwerk f 200. 
Art. III. Pensioenen van weduwen en 

weezen · van militairen en gepensionneerde 
inilitairen der landmacht over 1917 en afge
sloten dienstjaren . . . . . . . . . f 33,000. 

Art. IV._ Aankoop van geldswaardige pa
pieren, beleggingen in schuldvorderingen door 
hypoth'eek gewaarborgd, als~ede· alle met dien 
aankoop en die beleggingen in verbanq staande 
uitgaven . . . . . . :· . . .. . £ 454,805.07. 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1,000. 

en aizoo tot een bedrag van f 490,405.07. 
Bij de artt. 2, 3 en 4 warden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
· onvoorziene uitgaven geregeld. 

30 December 1916. WET; houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van ·het 
Weduwen- . en Weezenfonds ~oor · mili
tairen en gepensionneerde militairen der 
zeemacht voor het dienstj'aar 1917. S. 591. 

Bij art. l dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds in de aan
vangstraktementen van ambtenaren. van de 
a.fdeeling P!"nsioenen van het Departement van 
Financien, benevens persoonlijke toelage van 
een schrijver op jaarloon bij dat Departe
ment . . . . . . . . ·. . . . . • f 1,250 .. 

Art. Ibis. Aandeei van het fonds in de 
periodieke traktementsverhoogingen _in vorige 
jaren toegekend en in den loop van het begroo
tingsjaar nog toe te kennen aan de in artikel I 
bedoelde ambtenaren . . . . . . . f 250. 

Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk f 200. 
Art. III. Pensioen~n van weduwen en 

weezen van militairen en _gepensionneerde 
militairen der z_eemacbt over 1917 en afgesloten 

· . dienstjaren . . . . . . . . . . ·: f 26,000. 
Art, IV. Aankoop van geldswaardige pa

pieren, beleggingen in schuldvorderingen door 
bypotheek gewaarborgd, alsmede alle met dien 
aankoop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven . . . ·. . . . . . . f 357,815.35. 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1,000. 

en alzoo 0tot een bedrag van { 386,515.35. 

Bij de artt. 2, 3 en 4 warden de middelen 
tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

30 December 1916. WET, tot nadere vast
stelling van het bedrag, waarvoor zilver
bons kunnen warden uitgegeven .. S. 592. 

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

dat het wenschelijk is gebleken, het, bij de wet 
van 6 Augustus 1914 (Staatsblad no. 377} 
vastgestelde, bedrag, waarvoor zilverbons kun
nen warden uitgegeven, te verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art.· 1. Het gezamenlijk _bedrag, waarvoor, 

op den voet en volgens de bepalingen overigens 
vari de wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblarl 
n°. 377), muntpapier, onder de benaming van 
zilverbons, wordt ujtgegeven, ~ordt vastge. 
steld op ten hoogste f 40,000,000, 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 30sten 

December 1916. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, ANT. VAN G1JN. 

Cf!itgeg. 10 Jan. 1917.) 

30 December 1916. WET, tot aanvulling van 
de Wet tot . aanwijzing der middelen ter 
goedmaking van de uitga ven, .begrepen in de 
Staatsbegrooting voor het dien~tjaar 1916. 
s. 593. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. qoen te weten : 
Alzoo Wij in overweging · genomen hebben, 

dat het, in verbarid met de wetten vari 22 Juni 
1916 (Staatsblad n°. 288), 18 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 411) eO: · 18 .. Augustus _1916 
(Staatsblad n°. 412), noodig is te besluiterl 
tot aanvulling van. de wet. van den 3lsten 
December 1915 (Staatsblad n°. 526), tot aan-

. wijzing van de ·middelen tl'r goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dieµstjaar 1916; 

Zoo is het, dat Wij, den ltaad van State, enz. 
Aan de bij artikel 1 der wet van den 3lsten 

December 1915 (Staatsblad n°. 526) _aangewezen 
middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dien@tjaar 1916, worden toegev~egd: 
de belastingen in verband met ·ae buitengewone 

omstandigherlen : 
a. de oorlogswinstbelasting ; 
b. de· verdedigingsbelasting la; 
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c. de verdedigingsbelasting lb ; 
d. de· verdedigingsbelasting II. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo; den 30sten 

December 1916. 

WILHELMINA: 

De Minister v_an Financien, . ANT. VAN GrJN. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1917.) 

30 December 1916. WET, tot verhooging van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar _1915. S. 594. 

Bij · d,eze wet worde~. eenige artikelen 
verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de lste afdeeling e~ dat van het geheele hoofd
stuk verhoogd_ met f 2,817,000 en alzoo ge-. 
bracht respectievelijk op f 35,039,004.05 en 
f 41,410,304.05. 

30 D~cember 1916. WET, to't wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dien~tjaar 

'1916. . 

(Voorziening . in verband met de jongste 
overstroomingen in Nederland.) S. 595. 

Bij deze· wet wcirdt een artikel ingevoegd._ 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

de Xld,e afd,eeling alsmede het eindcijfer van. 
hiit hoofdstuk verhoogd met f 50,000 en 
daardoor onderscheidenlijk gebracht op 
f 12,905,980 en f 74,834,746.325• 

30 December i916. WET, tot verhooging van 
bet zevende hoofdstuk B der Staatsbe
grooting. voor het dienstjaar 1916. S. 596. 

Bij peze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van. 

de Vde afdeeling aismede het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd, met f 32,000 en daar
door onderscheidenlijk ge·bracht op f 8,911,871 
en f 74,816, 746:325• 

Daar Sfaat:Jblad n°. 318 nog niet verschenen is (15 Mei 19i7), _zal dit aan het_.slot van den 
jaargang 1917 :worden opqenomen. · 

DRUKFO·UT. 

Bladz. 73, 2de kolom, lstfl regel moet in plaats van 6 .l!'ebruari, gelezen worden 16 Februari. 
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AANVULLINGEN OVER 191.5 'EN 1916. 

13 Januari 1915. BESCHIKKING van den lYii
~ister van Binnenlandsche Zaken houdende 
aanvulling van de lijsten van vergiften_ 
en geneesmiddelen, bedoeld in art. 7 en 
30 der wet·-van 1 Juni 1865, S. 61, laat
stelijJ/: vastg~steld bij ministerieele be
schikking van 1 Februari 1906. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gezien de artt. 7 en 30 der we·t van 1 Juni 

1865. (Staatsblad n°. 61), regelende de tiitoefe
. ning der artsenijbereidkunst, Jaatstelijk gewij

zigd bij de wet van 19 Maart 1913 '(Staatsblad 
n°. 107); 

De bij Koninklijk besluit van 8 Maart 1899 
n°. 13, ingestelde . Pharmacopee-Commissie 
_gehoord; 

He.aft goedgevonden : 
.1 °. ,aan te_ vullen de lijst A van vergiften, 

-die in de gesloten vergiftkasten bewaard 
:moeten warden, met de navolgende vergiften: 

Hydrochloras· Aethylmorphini; 
Novoca,inum. 
Hyd;ochloras Tropacocaini. 
2°. aan te vullen cl e lijst B van vergiften', 

-die, -mits zij duidelijk een blauw L-ruis als ji:en
merk drag en, desverkieze:ide bui ten de gesloten-

-vergiftkasten bewaard mogen warden, met de . 
navolgende vergiften: · 

Argentum proteinatum. 
Herba Adonidis vernalis. 
Oleum Chaulmogra. 
3°. aan te vullen de Jijst O _van genees: 

middelen, die, behalve door apothekers- en 
door de geneeskundigen tot het afleveren van 
geneesmiddelen bevoegd, niet mogen warden 
verkocht - onverschillig tot welk doe] - be
neden de hoevoelheid, in die lijst voor elk dier 
middelen bepaald ; met . <lien , verstande, dat 
dit verbod ook betrekking heeft op als genees
midd-elen verkochte mengsels, oplossingen, 
aftreksels en andere bereidingen, m~t behulp 
van een of meer op de Iijst genoemde middelen 
beneden de daarin opgegeven hoeveelheclen 
boreid, of waarin oen of meer dezer middelen 
beneden die hoeveelheden _ontstaan ~ijn. 

Gram·. 
Argentum colloidale. dolloidaal Zi!ver 10 

pr teinatum. - Pioternezilver 10 
Gallas Oxyiodeto-bismuthicus. - Bismuth-

oxyiodidegallaat .................... _ 25 
G!andulae Thyreoideae Ovis pulveratae. - ·· 
- Poeder van Schildklieren van het schaap 2·5 
Glycerophosphas calcicus. - Cal~iumgly-

cerophosphaat .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
G!ycerophosphas natricus. - Natrium

glycerophosphaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Herba- Adonidis vernalis. - Kruid van 

Voorjaarsadonis ..... , .... ; . : . . . . . . . . 100 
Hydrochloras Aethylmorphini - Aetl).yl-

morphinehydrochloride . . . . . . . . . . . . . . 5 
Hydrochloras Tropacocaini. .:....... Tropaco-

cainehydrochloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Novocainum'. - Novocaine . . . . . . . . . . . . 5 
Oleum Chai'ilmogra. ~ Chaulmograolie . 50 
Pasta Zinci. - Zinkpasta .......... : . . 250 

_40_ te bepalen, dat deze beschikking in 
werking troedt op 1 April 1915; 

5°. te bepalen, dat d~ze beschikking zal 
warden geplaatst in de Nederlandsche 'Staats
courant. , 
· 's Gravenhage, 13 Januari 1915. 

Voor den Minister-,: 
De Secretaris-Generaa_l; J. B. KAN. 

22 Juli 1915. MISSIVE- van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Konin'gin ·i>etrefl;ende kosten 

- van legalisatie. van extracten uit de 
reg;sters van den bnrgerlijken. -stand. 

:Ingevolge de circulaire van den toenmaligen 
lYiinister van Binnenlandsche Zaken dd. 
10 Februari 1819 (opgenomen in het Bijvoegsel 
tot het Staatsblad van_ 1819, II, bladz. 914), 
op weTh:e circulaire nog gevolgd is de aan
schrijving van mijn ambtsvoorganger aan de 
Commissar:issen der Koningin. van . 8- April 
1905, n°. 2349, afd. B.B., zenden de gemeente
besturen aan U H.E.G. gelegaliseerde extracten 
uit · de registers van den burgerlijken stand 
van hier te lande overleden vreemdelingen, 
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,en voor zooveel betreft onderdanen van 
Zweden of Noorwegen, ook afschriften van de 
in hunne' gemeente opgemaakte akten van 
_geboorte, van erk~nning van een natuurlijk 
kind of van huwelijk. 

Te dezer zake is door den Minister van 
Justitie aan de griffiers der rechtbanken de 
,circulaire gericht dd. 13 Juli 1915, 4e Af.d. 
n°. 555, vah welke U H._E.G. hierbij een afschrift 

_ gelieve aan te treffen. (1) 
, lk heh d~ eer U H.E.G. te verzoeken den 

inhoud v3<u die circulaire ter kennis te brengeh 
van de gemeentebesturen in Uwe piovincie 
en ·hen er tevens ·-opmerkzaam op te niaken, 
,dat de in· die circulaire bedoelde extracten, 
-wil de legalisatie kosteloos geschieden, dienEjn 
-voorzien te zijn van de aan teekening, da t zij 
bestemd zijn voor den Commissaris _der 
Konihgin. 

De Minister van· Staat, 111inister van Birinen
landsche Zaken, 

Vo_or den Minister,' 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

27 lrlaart -1916. BESCHIKKING Van den 
Minister va~ M<1rine tot vaststelling eener 
Instruotie voor de commandeerende offi
oieren, ter uitvoering van het Kon. BPs!uit 
van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), tot 
regaling der insohrijving in registers van 
personen, samenwonende in gebouwen, 
gestichten of schepen, staaode ·onder 
bestuur of toezicht van· rijkswege. 

(1) De inhoud -der circulaire· luidt; 
Het_ is mij gebleken, dat door. de Griffiers 

van enkele -Rechtbanken griffierecht wordt ge
heven ter zake van de legalisatie van extracten 
uit de registers van den Burgerlijken Stand, 
vreemdelingen betrefl'ende, welke extracten 
door tmschenko:rnst van de Commissarissen 
der Koningin in -de provincien aan het Depar
tement van Buitenlandsche Zaken warden inge-
zonden. , · 

Daar deze kosten door de gemeentebesturen 
voldaan, aan de gemeenten zouden moeten 
warden vergoed, als betrefl'ende bet 'hier niet 
€en gemeenteb.elang, maar het nakomen van 

- voorschriften in het algemeen ·Rijksbelang, heb 
ik de eer U weledelge_strenge te verzoeken het 
lieffen van griffierecht bij de-- legalisatie der 
handteekeningen op bov.enbedoelde extracten 
in bet, vervolg achterwege te laten. · 
· Bij aanv_rage van particulieren van extracten, 

vreemdelingen betrefl'ende, blijft riatuurlijk bet 
voorschrift over de heffing van griflierecbten 
gelden, weshalve bij de toezending der extrac
ten ter legalisatie van de _bestemming voor deI1 
Commissaris der Koningin zal moeten blijken, 
wil die l<>galisatie zonder kosten vlaats hebben. 

Art. 1.- Voor- zoove~l de zeemacht betreft, 
moeten als gebouw of schip, waar een afzon
derlijk registe_r wordt gehouden, beschouwd 
worden: , 

a. de oorlogsbodems binhengaats met eigen 
rol; 

b. de 6orlogsbodems binneI1gaats met gede
tacheerde bemanhing, wanneer zij besternd zijn 
om· onafgebroken voor !anger dan zes maanden 
statioh te houden buiteh de Gemeente, wal!,r 
zich_de bodem of het gebonw bevindt, tot welks 
rol de bemanriing behoort; 

c. de kazernen der zeemacht -; 
d. bet Koninklijk instituut voor de marine i 
·e. de marine:machinistenschqol ; 
/. de ,· kweekschool voor de zeevaart te 

Leiden. 
2. Het in het vorige _ artikel bedoelde 

register wordt ingericht ovei-eenkomstig het 
daarvoor vastgestelde model (imprime nr. 627). 

3, Onder het bestuur, waarvan in het besluit 
sprake is, warden ·verstaan de commandanten 
van de in· artikel i dezer instructie genoemde_ 
vaartuigen of inrichtingen. 

4. In het bevolkingsregister, aan te houden 
aan board der schepen en bij de inrichtingen 
der zeemacht, waa-r een rol wordt bijgeholiden, 
Worden opgenomen alle tot de rol behoorend~, 
vrijwillig dienende militairen der- zeema-cht -
het personeeJ. der- mariner~serve daaronder 
niet begrepen _- voor zoover zij niet geheel of 
gedeeUelijk. voor · eigen rekening, eene particuliere 
waning bew6nen. 

De gedetacheerde bemanning, bedoeld in 
artikel ,l; sub b, wordt gedurende den tijd, 
dat voor haar een afzonderlijk bevolkihgs
register wordt -bijgebouden, afgeschreven nit 
het register van den bodem of de inrichting, tot 
welks rol zij behoort. 

In het bevolkingsregister, aan te houden bij 
de inrichtingen de; zeemacht, wa-ar eene rol 
niet wordt bijgehouden, _worden alleen opge-
nomen zij, die in de inrichting vast nachtverblijf 
hebben en voo1' · zoover zij niet .:..._ als zijnde bij.'. 
gedetacheerd - elders in een afzonderlijk 
register zijn ingeschreven. , 

5. Allen, die in een gemeentelijk bevolkings
register zijh ingeschreven en opgenomeu 
moeten worden in eeh de1· afzonderlijke bevol
king;sregisters, in tleze instructie -bedoeltl, be
hooren voorzien te zijn van -eeµe bevolkings-
ka-art model A. 

Na inschrijving in het afzonderlijk ·register 
wordt de kaart binnen drie tlagen, bohoorlijk 
ingevnld, door den commandant a.au- hot 
botrokken ~emeentebestuur- teruggezonden. 
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6. Aan allen, die uit een der in deze instruc
tie bedoelde, afzonderlijke bevolkingsregisters 
worden afgeschreven, omdat zij opgenomen 
moeten worde}! in .een der gewone, gemeente
lijke bevolkingsregisters, wordt door ·den com
mandant eene bevolkingskaart model B 
uitgereikt. 
, Deze kaart wordt door den belanghebbende 

ingediend bij het betrokken gemeentebestuur 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 
van het besluit; 

Indien de betrokkene wordt afgeschreven om 
te worden opgenomen in het afzonderlijk 
register van een schip of van eene inrichting 
der zeemacht, zijn die kaarten overbodig, 
omdat daarvoor alsdan in de plaats treden · de 
gewone administratieve bescheiden, welke 
den betrokkene steeds vergezellen. 

7. De bij artikel 10 van het besluit be
doe!de -opga ve van den loop der bevolking 
(model D) wordt"in de maand Januari ingediend 
aan den commandant der marine, tot wiens 
ressort het s.chip of de' inrichting behoort. 
Deze zendt de opgave aan het bestuur der 
gemeente, "waar het schip of de inrichting zich 
bevindt. · 

Bij uitdienststelling, bij vertrek naar zee 
of naar een andere gemeente binnenlands om 
aldaar gestationneerd te blijven, wanneer de 
afwezigheid !anger dan zes maanden zal durim, 
geschiedt de indiening tusschentijds, zoo 
spoedig mogelijk na de uitdienststelling of 
v66r het vertrek. 

8. Bij den staat,model D wordt overgelegd 
eene opgave van Ii.et aantal mannen en vrouwen: 

1 °. in het gebouw of schip gekomen uit : 
a. de gemeente, waarin het gebouw of schip. 

'is gelegen : _ 
b. eene andere gemeente der provincie; 
c. eene andere· gemeent~ des Rijks buiten 

de provincie ; 
a: de kolonie"n van den staat ; 
e. het buitenland ; 

2°. uit het gebouw of schip vertrokken 
naar: 

a. de gemeente, waarin het gebouw of s'ohip 
is gelegen; 

b. eene andere gemeente der provincie; 
· o. eene andere g_emeente des -Rijks buiten 

de provincie ; 
d. de _kolonien van den staat; 
e. het 'buitenland. 
9. Voor :veroordeelden tot gevangenisstraf, 

militaire gevangenisstraf, hechtenis, militaire 
detentie of plaatsing in een tuchtschool en voor 
hen, die ter beschikking der Regeering zijn 

gesteld, wordt, ingeva1 van ontslag uit den 
zeedienst, door ·den -~ommandant van den 
bodem _ of de i_nrichting, waar de betrokkenen 
in het bevolkingsregister irigeschreven waren, 

. een bevolkingskaart B toeg~zonden aan het 
bestuur der gemeente ter plaatse, waar zich 
de inrichting bevindt, waarin de betrokkenen 
zijn of worden opgenomen, voor zoover in die 
inrichting niet, ingevolge artikel 1 van het 
besluit, een afzonderlijk : ·bevolkingsregister 
wordt aangehouden. Indien dit laatste het 
geval is, wordt de .kaart toegezonden aan het 
besttiur der inrichtiag. 

Bij veroordeeling tot gevangenisstraf, mili
taire gevangenisstraf, hechtenis of militaire 
detentie van een jaar of ·ranger,· zonder dat 
ontslag uit den zeedienst volgt, wordt de 
veroordeelde tijdelijk afgeschreven uit het 
bevolkingsregister van het schip of de inrichtiog_ 
der zeemacht en wordt eene kaart B toege
zonden aan het bestuur der inrichting, waarin 
de veroordeelde zijne stra.f ondergaat. 

Bij opname in een krankzinnigengesticht 
wordt de kaart toegezonden aan het bestuur 
van dat gestlcht. (W. v. d. B. A.) 

2 Mei 1916. BESLUIT, houd'ende de samen
stelling van het Wapen dei: Koninklijke 

' Marechaussee. 
- W1.1 'WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van· Onzen Minister van 
Oorlog van 20 April 1916, Kabinet, Litt. E57

; 

Gezien het rapport van Onzen Minister 
van Justitie van 29 April 1916, 2de afdeeling 
C no. 610; 
· Overwegende,. dat het noodig_ is eenige 
wijzigingen aan te brengen in de organisatie 
van· het Wa pen der Koninklijke Marecha ussee 
en dat het, in verband niet de talrijke reeds 
daarin aangebrachte wijzigingen, gewenscht 
is deze organisatie opnieuw vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. In te trekken het Koninklijk besluit van 

30 Maart 1894 no. 9, zooals dat besluit sedert · 
is gewijzigd bij de ·Koninklijke besluiten van 
15 Februari 1895 n°. 36, 19 Maart 1895 n°. 27, 
1 Juli 1895 no. 28, 6 Augustus 1895 n°. 55, 
21 Augustus 1896 n°. 16, 1_7 Juni 1897 n°. 38, 
20 Septe~ber 1897 n°.· 41, 25 Februari. 1899 
n°. 3, 28 September 1899 n°. 11, 25 Maart 1901 
n°. 38, 14 Maart 1902 ·ho. 28, 23 Juni 1902 
n°. 78, 17 Maart 1903 n°. 35, 22 Maart 1904 
ri0 • 36, 14 Maart 1905 n°. 40, 28 Maart 1906 
n°. 58, 26 l\faart 1908 n°. 39, 12 Maart 1909 
n°. 44, 27 Maart 1909 n°. 48, 15 September 
1909 n°. 45, 21 September 1910 n°. 49, 28 Ja-
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nuari 1911 n°. 56, 21 Decem'ber 1911 n°: 29, 
22 April 1912 n°. 70, 5 Januari 1915 n°. 19 
en 3 Mei 1915 n°. 22 ; 

II. Te bepalen : 
Art. 1. Het Wapen der Xoninklijke ·Mare

chaussee bestaat uit den Staf, vier divisien 
en het Depot. 

De samenstelling ·van Ii.et wapen is aange-_ 
geven in de bij dit besluit behoorende bijlage A. · 

2. De standplaatsen van : den Staf ; het 
Depot; de Divisiecoinmandanten en -de· Di
strictscommandanten zijn aangege,·en in de 
bij dit besluit behoorende bijlage B. 

Uit deze bijlage blijkt tevens het door iedere 
divisie te bezetten gebied, alsmede het aantal 
districten,. waarin dit gebied is verdeeld. 

3. Het aantal en de standplaatsen der 
- brigades worden door Onzen Minister van 
· Oorlog bepaald. · 

4. De Staf wordt in administratie gevoerd 
bij het Depot. 

' - .· 

Behoort bij het Konillklijk _ besluit· 
van 2 Mei ·1916, n°. 9. 

5. Onderofficieren en. marechaussees, die · 
door den Inspecteur van den Geneeskundigen 

.-Dienst _der - Landmacht ongeschikt zijn ver
klaard voor de verdere waarneming van den 
militairen· dienst, kunnen, als overcompleet 
boven de sterkte van het Wapeh worden 
gevoerd. 

6. Onze .Minister van Oorlog wordt gemach
tigd om, ingeval de aanvulling van het bereden 
gedeelte van het Wapen tijdelijk niet mogelijk 
blijkt; evenveel onbereden marechaussees meer 
te doen aannemen als het aantal ontbrokende 
beredenen bedraagt. 
. Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan ~fschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers ·van 

_Jristitie, van Binnen.landsche Zaken en van 
Financiiin en aan de Algemeene_ Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2den Mei 1916. 
WILHELMINA. 

·De ,JHinister van Oorlog, "BosBOOM. 

Bijlage A. 

Same n s t e 11 in g van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. 

Troepen Paarden van 

SAM EN s!r ELLING. , 
Onderofficieren en 

~ marechaussees · · A - ,.."'"' .!!l 

~ - pa~rd. J v;:t. ~ 
1°. De Staf. · 
Kolonef of Luit.-Kolonel, -Inspect. van het Wapen. 
Kapitein; toegevoegd aan ·den inspecteur (1) 
Marechaussees (5) . . . . . . . . . . . · . . 
Schrijver .... ·. 

.1 
1 

Totaal 2 
_20. De 1 • Divisie. _ . . 
Luitenant-KoloneL of M!tjoor, Divisiecommandant (2) I 

2 

2 

1 
1 

2 

Kapiteins of Luitenants, Districtscommandanteri (I) 4 
Adjudant-onderofficier-kwartiermeester - - I 
Opperwachtmeesters, wachtmeesters en marechaus-

sees (3) (4) (5). . . - - 104 197 
Schrijver . . : . - - I 

-Hoefsmeden (6) . - - 2 

2 
2 

4 

2 
8 

104 

---:----:-----:~--+---
Tota al 5 104 201 10 

2 
6 

104 
.3°. De 2• Divisie. 
Luitenant-Kolonel of Majobr, Divisiecommandant (2) 

. Kapiteins of Luitenants, Districtscommandanten (1). 
Adjudant-onderofficier-kwartiermeester. . . . . . . 
Opperwachtmeest_ers, wachtmeesters en - marechaus-

sees (3) (4) (5) .. 
Schrijver ...... . 

· Hoefsmeden (6) . 

Totaal 

.I 
3 

132 

I 

' "85 
- ·l 

. 132 

,_-___ -__ 1 __ 2 _____ -_, __ -__ 

132 I 89 41 8 132 
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SAME N STELLING. 

4°. De 3• Divisie . 
. Luitenant-Kolonel of Majoor; Divisiecommandant (2). 

Kapitei:ns of Luitena:nts, Districtscommandanten (1) 
Adjudant-ouderofficier-kwartiermeester . 
Opperwachtmeesters, wachtmeesters en marechaus-

sees (3) (4) (5) . . . ' 
Schrijver . ; . . . . 
Hoefsmeden (6) . . 

Totaal 
. 50_ De 4• Divisie. 
Luitenant-Kolonel of Majoor, Divisiecommandant (2). 
Kapiteins of Luitenants, Districtscommandanten (1). 
Adjudant-onderofficier-kwartiermeester .. _ . : .- . 
·Opperwachtmeesters; wachtmeesters en marechaus-

sees (3) (4) (5). 
Schrijver. . . . 
Hoefsmeden (6) . 

Totaal 
60. H et Depot. 
K.apitein, Commandant (1) . _. .. 
Adjudant-onderofficier-kwartiermeester- . . . 
Adjudant-onderofficier-instructeur 
Opperwachtmeesters en wacbtmeesters (4) . 
Marechaussees (5) . . . . . . . ·. ., .. 
Schrijver . . , / 
Hoefsmid (6) 

Totaal .. ;· 

Troepen 

Onderofficieren en ci marechaussees "' ,.. 
"' -·s 

\ 
$ te te 
0 paard. voet. 

I 

1 - -
3 - -- - 1 

- 156 -- - 1 
- - 2 

4 156 4· 

1 - -
3 - -- - 1 

- 175 74 
- ~-

I 
1 

- - 3 

4 175 79 

1 - -- - 1 
- 1 -
- 3 1 
- 26 15 
- 1 
- - - 1 

1 I 30 19 

766 

Paarden van-· 

$ 
ci t, ,,; 

"' ·sf~ 
t $ ce., 
·a o a ~ 
$ t Ace 
0 'O "',.cl A o 

0 

2 -
6 -- -

- 156 
-- -

8 J56 

2 -
6 -- -

- 175 
- -- -

8 175 

2 -
- -
- 1 
- 3 
- 25 
- -
- -

I 2·1 - 29 

(1) : Ten hoogste vier der kapiteiris toegevoegd aan .den Inspecteur, als districtscomrilandant 
of als commandant van het Depot, kunnen bij uitzondering majoor- zijn. · 

(2) Twee Divisie-Commandanten zijn luitenant-ko]onel; twee Divisie-Commandanten 
-kunnen bij uitzonclering_ luit"nant-kolonel zijn. -

(3) _ Bij elke diyi_sie be<4"a,1gt het aantal opperwachtme!)sters en wachtmeesters te zamen 
hoogstens h('lt 2/5 gedeelte van bet totaal :der organieke sterkte aan opperwachtmeesters, 
wachtmeesters en marechaussees der divisie; · · · 
:· (4) _De ral).g _van opperwachtrrieester wordt gegeven aan de brigade-comma!).dariten, en 
kan worden verleend aan onderofficieren, die minstens 10 jaren dienst als onderofficier tellen, 
en die: 

a. tot de stm·kt_e van he~ depot behooren en door den .Inspecteur van het Wapen zijn aan-
gesteld tot onderwijzer bij_ die inrichting ;_ · _ . · · · , _' . 

b. doorgaand werkzaam zijn gesteld bij den kwartiermeester en geschikt zijn geoordeeld 
om te warden aangesteld tot kwartiermeester, zullende bij elke ·der divisien en bij het Depot 
op deze:,;i. grond aan ._niet meer dap. _ een onderofficier _ de rang van opperwachtmeester word en 
verleend · · · · · 

. c. hoe~eJ;n de tel'Illen vallende-om te·worden aangesteld tot commandant van eene brigade 
krachtens_ bes_c):rikking v:al! den Inspecteur van het ·Wapen met eenigen anderen bijzonderen 
.di enst zijn be last, zullende bij elke der. divisien en. bij Del)ot op dezen grond aan niet meer 
dan een onderofficier de rang van opperwachtmeester worden verleend. ,' 

(5) De marecha]!.ssees Jie"[>ben den rang van korporaal. en. be)l.ooren tot de lste of tot de 
2de klasse. __ . _ _ · . 

De marechaussees der 2d,e _klasse gaai:i, bij goed gedrag en dienstijver, n'a zes-jarigen dienst 
bij_ bet WaIJen, over tot de lste klasse._ - · - _ - · -· . . 

De marechaussees, die worden te_ruggesteld tot d,en stand van soldaat worden van het Wapen 
verwijderd_; _deze marechaussees ~e)iooren tot de 3de klasse. . · 

(6) De hoefsmeden hebben de_n ra:ng van korporaal. Hoefsmeden die· van uitmunte:nd 
ged,rag en_bijzqnder geschikt _als "\V_erkman zij:n, kunneil na 15 jaren dienst den rang van sergeant 
verkrijgen. · 

MiJ bekend, 
De Minister van Oarlog, BosBoOM. 

I 
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Behocirt bij Koriinklijk Besluit Bijlage B. , 
· v:an 2 Mei ·1916, n°. 9. 

Stan dplaatsen e'fl, te bezetten gebied. 
Staf: te 's Gravenl!a,ge. 

Depot : t_e Apeldoorn. 

2. 

. 3. 

4. 

Standplaatsen 
van de 

Divisie
commandanten. 

's Hertogen bosch. 

Maastricht. 

Arnhem. 

Leeuw~rden. 

. ·Standplaatsen 
'van de 
Districts

commanilanten. 

's Hertogenbosch. 
Eindhoven. · 
Breda. 
VI~ssingen. -

Maastricht. 
Roermond. 
Nijmegen; 

-Arnhem: 
.Zuj;phen. 
Zwolle .. 

Leeuward~n. 
Groningen .. 

· -Assen. 

19, lYiei 1916. A!tREST van_den Hoogen- Raad. 
·.- Art. 10 der wet op de Inkomstenbelas

_ting Iaat wel toe om va~ de opbrengst" :v:a~ 
eenige bron van inkomen a£ te trekken _de. 
daarop · drukkende lasten; ook de belasting; 
doch dit art. geeft geen enkelen grond om 
van het inkomen de belastingeii af te 
trekken. 

De Hooge Raad, enz. ;· 
Gezien het beroepschrift door A., gepensio

nee,:d . . . ·., wonende ·. te X, ingediend tegen 
de uitspraak van den raad van beroep vcior de 
directe belastingen te 's,Grav'enhage v~n 19. Fe~ 
bruafr 1916, waarbij is beslist, dat requirant 
tot cassatie. voor het belastingjaar 1915/1916 
in de inkomstenbelasting zal• warden. aange
slage_n naar eeil inkomen: van T3800; 

Gezien enz. ; 
0., dat uit de bestreden · beslissing blijkt, dat 

requirant tot cassatie in de inkomstenbelasting 
voor het -belastingjaar 1915/1916 is aangeslagen 
naar een inkomen van f 3800,_ en die _aanslag 
na een daart~gen ingediend b!)zwaar_schrif~ 

Omschrijving van het door elke 
divisie te bezetteil gebied. 

Het Zuidelijk gedeelte van de provincie 
Zeeland, benevens het Westelijk deel van, 
het eiland Walcherev; voorts de provincie,
Noordbrabant, met uitzondering van het. 
N0c:,rd-Oostelijk gede~Ite. · 

De provincie Limburg, - het Noord-Oostelijk 
ged·eelte van de Provincie Noordbrabant, 
benevens het Zuid-Oostelijk gedeelte .der 
Provincie Gelderland ten Zuiden van de. 
Waal. 

Het gedeelte der Provincie Gelderland ten . 
Oosten van den IJssel. en enkele gemeenten
van die Provincie ten Westen van die ri~ier,. 
alsmede de Provincie Overijssel. 

De Provincien Groningen en Drenthe, alsmede · 
de Provincie Friesland, met uitzondering' 
van het· Zuitl-Westelijk gedeelte. • _ · 

Mij bel<:end, 
De Minister van Oorlog, - BOSBOOM. 

door den inspecteur van de directe belastingen,. 
afdeeling II, .te · 's-Gravenhage,. bij. · zijne ·be-
schikking van 3 Januari 1916 is gehaudhaafd ;, 

dat requirant van die beschikking is gekomen 
in beroep bij den .raad van beroep voor de 
directe bela~tingen te 's-Graverihage, tegen die· 
beschikking aanvoerende hetgeen hij bereids, 
doch ·te vergeefs in: zijn hij' gerioemden inspec-
teur ingediend bezwaarschrift had aangevoerd, .. 
namelijk dat hij meent te moeten· worden aange
slagen naar zijn zuiver belastbaar inkomen en. 
dit na aftrek van de personeele *), vermogens-, .. 
bedrijf- en gemeentelijke inkomstenbelastin- -
gen, tot een gezamenlijk bedrag van f 357, .. 
slechts 'f 3400 zou b(!_dragen ; 

dat de raad van beroep e,;enwel, zich met .. 
de beschikking van voornoemden inspecteur -
vereenigende,_ heeft geoordeeld, dat volgens. 

*) Deze personeele belasting betrof niet een _ 
bron van inkomen: van· den requirant, zooals
een winkel-, logtlment- of koffiehuishoU:ders--
bedrijf enz. '· 
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.art. 10 _der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
- op welk artikel requirant zioh ter verdedi
ging vl/'n zijn beweren beroept · - _er verband 
moet bestaan tussohen de opbrengst van de 
bron van het inkomen en de af te trekken 
lasten, welk verband tussohen de bronrien van 
reolamants inkomen -en de belastingen die hij 
wil aftrekken, ten 'eenenmale ontbreekt, en 
reolamant· dan ook verwart het ip.komen met 
het oversohot van het inkomen, dat hem ter 
vertei;ing · over blijft, terwijl de bedoelde be
lastingen ook niet op het bedrijf of beroep 
drukken, zooals de tweede · alinea. van art .. 10 
vordert; 

dat requirant tot oassatie hiertegen bij zijn 
beroepsohrift in oassatie heeft ·aangevoerd, ~ dat 
<le g{lnoemde belastingen wel . vallen onder d!l 
voor aftrek in aanmerking komende lasten, 
gelijk duidelijk uit de wet blijkt, en de-wet
gever tussohen de opbrengst der bron van in
komen en de in aftrek te brengen lasten geen 
antler verband eisoht,- dan dat de laatst' ge
noemde op de opbrengst moeten rusten· of 
drukken, hetgeen niets anders kan beteekenen 
dan dat de lasten als regel uit de bedoelde 
-opbrengst zullen zijn te voldoen, hetgeen te 
,dezen het geval is, daar het genot van•inkomen 
uit vermogen en pensioen hoofdzakelijk mede
brengt aanslag in de vermogens-, bedrijfs 
-(inkomsten)- en plaatselijke belasting; gevende 
requirant toe dat voor personeele belasting de 
zaak zioh eenigszins anders voordoet ; dat
voorts de wetgever- zelf den door hem gestelden 
regel met voorbeelden toeliohtende, uitdrukke
lijk noemt belastingen die op een bedrijf of be
roep dr:ukken ; · 

0. daaromtrent : 
ciat gemelde in het beroepsohrift aangevoerde 

-besohouwingen niet tot oassatie kunnen leiden, 
en tereoht door den raad. van beroep is beslist, 
-dat te dezen de door requirant bedoelde · be
Iastingen niet van zijn aanslag in de inkomsten
belasting kunnen worden afgetrokken·, en art. lff 
niet toepasselijk is ; · 

dat tooh requirant; van meening zijnde, dat 
hij van het totaal bedrag van zijn inkomsten, 
nog zal mogen aftrekken hetgeen hij ter zake 
·van de bedoelde belastingen is versohuldigd, 
,daarbij verwart de opbrengst der versohillende 
bronnen van het inkomen. elk - dier bronnen 
-op zioh zelve besohouwd -'- waarover art. 10 
.handelt, met het zliiver belastbaar bedrag. van 
.zijn inkomen, waarvan art. 19 spreekt, en 
.art. 10 voornoemd we! toelaat om van de op
.brengst van eenige brori van inkomen af te 
;t;rekken de daarop drukkende lasten, ook de . 

belasting; die 'dus_ als onkosten op die bron 
van inkomsten vallende zijn aan te merken; 
om zoodoende te komen tot de netto-opbrengst 
welke .uit die bron wordt verkregen, doch dit 
artikel geen enkelen grond geeft om van het 

. volgens de artt. 12 tot en met 18 dezer wet, 
als voorwerp van belasting bepaalde inkomen 
de door requirant bedoelde belastingen af te 
trekken en alzoo te handelen in strijd met art. -19 
der ;et, welk artikel onder hetgeen ter bereke
ning · van het belastbaar, d. i. zuiver inkomen, 
mag worden afgetrokken,' sleohts , enkele -
niet met een • bron van inkomen in verband 
staande - versohuldigdheden opnoemt; dooh 
daaronder niet de door requirant bedoelde 
belastingen ; 

Verwerpt het beroep. (A. B.) 

13 Juni 1916.· -KONINKLIJK BESLUIT. 

Vernietiging van een besluit van B. en W. 
kraohtens de Hin,derwet, op grond dat geen 
sohriftelijke kennis van· de vergunning is 
gegeven aan de-eigenaars en gebruikers on
middellijk grenzep.de aan dat waar de 
inrichting zal worden opgerioht. Het woord 
,,peroeelen" moet worden verstaan in den 
zin van ,,kadastrale perceelen". 

Wrr WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het· beroep, ingesteld do_or 
S. Medema te Groningen tegen het besluit van 
Burg. en -Weths. dier gemeente van 21 Juni 
1915, n°. 6, waarbij hem vergunning is gewei
gerd tot het oprichten van eene door een electro
motor van 8 P.K. in werking te brengen inrich
ting voor houtbewerking op het perceel kadas
traal ,bekend· gemeente Groningen, Sectie A, 
no. 2470,; -

Den Raad van State, Afdeeling · ·voor de 
geschillen van ~stuur, gehoord, advies van 
3 Mei 1916, no. llO ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juni 
-1916, n°. 353 H., Afd:. Arbeid; · 

0., dat ingevolge art: 6, lste lid, der Hinder
wet, het Gemeentebestuur van elk verzoek om 

_ vergunning tot oprichting van eene inriohting 
in art. 2 genoemd, ten spoedigste sohriftelijk 
'kennis geeft aan de eigenaars en ge bruikers 
van elk der peroeelen, . onmiddellijk grenzende 

· aan dat waar .de inriohting zal worden opge
rioht; 

dat Burg .. en Weths. van Groningen van het 
verzoek tot opriohting der inriohting voor hout
bewerking . niet sohriftelijk , hebben kennis 
gegeven aan iI. H. Kleve, gebruiker van het 
zuidelijk deel van het aan de inriohting grenzend · 
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.perceel, kadastraal bekend ·gemeente Groningen, 
Sectie A, n°. ·.2529; -
-. dat deze · k\mnisgeving volgens n:ider bericht 
van Burg. en Weths; achterwege · is geblev~ri, 
_omda_t het woord· ,,perceelen" in art. 6 der 
·Hinderwet niet in .den zin. van ,,kadastrale 
.perc_eeleh" ZOU zijn tii verstaan ·Il aar ih-dien 
vap. ,,gebou,v" of ~,werf:"3 
.· dat ecliter deze opvatting- te beperkt moet 

-worden-geacht en niet-in overeenstemming met 
ne bedoeling; waarmede de · kennisgeving is 
.voorgeschreven ; 

• Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevoi:J.den, en verstaan : _. 

het besluit van Burg. en Weths. van Gro,. 
ningen van 21 Juni 1915, n°. 13, waarbij aan 
S. Medema aldaar vergunning is geweigerd tot 
het oprichten van eene _door een electromotor 
van 8 PiK. in ~erking te brengen inrichting 

.voor houtbe:werking op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Groningen; Sectie A, n°. 2470, 
te vernietigen. · (A. B.) 

17 Augustus 1916. BEsLUIT, tot vaststel
ling van een bijzonder reglement van 
politie voor ,het Wilhelminakanaal met het 
zijkanaal naar ·ae Mark. · S. 402. · 

.WIJ· WI~HELMINA, El'[Z. 

Op_ de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Mei .1916, n°. 231; Af
deeling Waterstaat; 

Ge!et op de wet ~an 28 Februari 1891 (Staats
blad n•. 69) en op het. algemeen reglement 
van -politie voor rivieren, kanalen enz., onder 
beheer van het Rijk, v:istgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad n°.158) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
·van 16 December 1913 (Staatsblad n°. 445); · 

Den Raad van State gehoord · (ad vies van 
20 J uni 1916, n°. 25) ; 

Gezien · het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister ·van _14 Augustus 1916, 
La. B., Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I~ vast 'te stellen het na volgende: 

Bijzonder reglement van politie voor het Wilhel, 
,;.;inakanaal met het zijkanaal naar de Mark. 

. ' 
Art. 1. Dit ~eglement is van toepassing 

op het Wilhelminakanaal met het zijkanaal_ 
naar de .Mark. 

2. Dit reglement wordt gedrukt en alge-
meen verkrijgbaa~ gesteld. . 

Mede wordt gedrukt en algemeen verkrijg-

1916. 

baar gesteld -eene vertaling van .het regle~ent 
in het Fransch en het Duitsch. · 

3. 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen, die op deze.kanalen warden 
toegelaten,zijn, met inbegrip van den opperlast: 

a. Voor · het gedeelte van het Wilhelmina-· 
kanaal van de Donge tot de sluis n°. 1 te . 
Oosterhour: 

lengte 
breedte .. 

70 
8 

diepgang. ~ 2,10 
hoogte boven water · 5 

M. 

. b. Voor het overige dee! vim het Will1elmina
lcanaal: 

lengte · .. 
breedte .- . 

60 .M .. 
7 

diepgang . ·l,90 ,, 
hoogte boven water . 5 · ,, 

c. Voor het zijkanaal naar de Mark, 
lengte .· ; . 60 · M. 
breedte. . . 7 

" diepgang , ··. 2.10 ;, 
hoogte boven water 5 _ 

. 2. Da bovenbepa·alde· hoogte bedraagt voor 
het sub 1 a genoemde dee! van het _Wilhel
·minakanaal en voor het zijkanaal naar de Mark 
even zoove~l minder als de waterstarid hooger 
is dan_i,5 M. b<iven·N.A.P. . 

3. Onvermii;iderdhet bepaalde bij het derde 
lid van artikel 63 van het Algeineen Regle 
ment betreffende de bevoegdheid van den hoofd 
ingenieur tot: het geven van vergunning, als 
daar bedoeld, is· de Minister bevoegd, voor• 
schrifteii vast te stellen, volgens welke, met· 
a~wijking' in zooverre van hetgeen onder 1 a 
is bepaald, onder zekere voorwaarden schepen 
van ·grootere afmetingen dan · de aldaar ge
noemde op het daar aangegeven kanaalgedeel
t~ kunnen worde~ toegelaten. 

Het 'is verboden in strijd met die voorschrif, 
te~ te handelen. -

4,- De grootste.snelheid, waarmede de stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minuut: -

a. voor stoomvaartuigen van meer dan 1,5M. 
diepgang, 150 M. 

b. voor stoomvaartuigen van niet meer dan 
1,5 M. diepgang, 180 M. · 

5. 1. Ret grootste · getal vaartuigen, dat 
tegelijk door eime_ sleepboot mag worden g-e
sleept; bedraagt vier. 

2. Twee vaartuigen, elk va~n minder dan 
15 ton (15 000 K.G.) laadvermogen, warden in 
den_ sleeptreiq voor · een vaartl):ig gerekend. 
- 6. 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
der v lot ten zijn : 

49 
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lengte .. 
breedte . 

50 M. 
5 

diepgang. 1,5 ,, 
2. De vlotten mogen met- geen grootere 

snelheid warden vervoerd dan van 60 M. per 
minuut. 

7. Ingeval het tot waterbesparing noodig 
is de schuttingen te beperken, is de lngenieur 
bevoegd daartoe de.noodige voorschriften te 
geven, welke door aanplakking aan de sluizen 
zn llen warden bekend gemaakt. -

8. Met uitbreiding_ van het bepaalde bij de 
artikelen 7 en 78 van het Algemeen Regle
roent wordt aan de eigenaren of gebruikers 
van gronden, gelegen aan· het. gedeelte van 
het Wilhelminakanaal beneden. Oosferhout, waar
langs geen Rijksoeververdediging aamyezig is, 
vergund v66r hunne gronden vaartuigen tijde
l_ijk ligplaats le- doen nemen tot laden en los
sen, mits de scheepvaart hierdoor niet gehin
derd woi-dt, ter beoordeeling van de ambtena
ren van den Waterstaat en de kanaalbeambten. 

I 
9. Bij het _ doorvaren van de over de ka-

-nalen gelegen vaste bruggen zijn de schippers 
verplicht hunne vaartuigen het midden van 
het kanaal te doen houden. 
- 10. Overtreding van dit Bijzonder Regle
ment wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de Wet of het Algemeen Reglement is voor
zien, gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. · 

II. te bepalen, dat met '. het in werking 
treden van het sub 1 bedoelde reglement is 
vervallen het Reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 10 December 1915 (Staats-
blad n°. 490). _ 

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. 

Katwijk, den 17derr Augustus 1916. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 15 Febr. 1917.) 
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De jaargang is cl:ironologisch behalve: 
Beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken van 13 Jan. 1915, bladz. 762; 
Missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 22 Juli 1915 ,,_ 762; 
Beschikking van den Minister van Marine_ van 27 Maart 1916, ,, 763; 
Koninklijk besluit van 2 Mei ,, ,, 764; 
Arrest van den H, R. van 19-· Mei t ,, ,, 7.67; 
Koninklijk besluit van 13 Juni ,, . ,, 768; 
S. 402. Koninklijk" J;iesluit van ·. 17 Aug. ,, ,, , 769 ·; 

welke stukken voorkomen op de hierbovei:J. genoemde bladzijden. 

Academie (Kon. Militaire). Zie 1liiliiair 
Onderwijs. 

Alcohol. Wet houdende verbodsbepalingen 
betreffende het bereiden va,n alcoholische 
v Joeistoffen·. S. 95. 2 Maart. 

Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen 
eriz. Arrest van den H. R. De verplichtingen, · 
omschreven in art. 13, la en b der Arbeidswet, 
zijn den hoofden en bestuurders niet _opgelegd 
voor het geval in of voor hun ondernemingen 
door de in dat artikel genoemde personen' 
in fabrieke,1 of werkplaatsen arbeid pleegt te 
worde'l. verricht, doch in alle gevallen, waarin 
die personen aldaar zoodanigen arbeid ver-

. richten. - Onder cleze uitdrukking zijn inge-
volge art. 1 te verstaan alle werkzaamheden, 
wel.ke in of vo9r een onderneming worden 
verricht (behouclens ten deze niet toepasselijke 
ui tzpnderingen) en alzo,o ook de niet geregeld 
verrichte. - Tegen deze uitlegging verzetten 
zich niet de in art. 13. lid 2, 3, 4 en 11 opge
nomen voor.schriften. - Bij een andere opvat
ting zou oak het met arbeidslijst en arbeids
register beoogde doel- doeltreffende controle 
op de naleving . der wettelijke vgorschriften 
- allerminst worden bereikt. 23 Oct. 

- Missive van den Minister van Laridbouw,' 
Nijverheid. en Handel aan de burgemeesters, 
betreffende het doen van opga ve van afge
geven arbeidskaarten. 8 Nov. 

- Missive van den :Minister van Wat(Jrstaat 
~an de_ Commissarissen der Koningin in de 

pro vincien, betreffende ·arbeidskaarten in 
Pruisen. 28 Nov: 

Armwezen. .Arrest-van den H. R. De Armen
wet van 1912 staat, in tegenstelling met de 
vorige wetgeving, wel verhaal van kosten van 
verzorging van een arme op diens nalaten
schap in alle_ gevallen toe, maar, bij gemis 
aan uitdrukkelijke bepaling van het tegen
deel, kan da t verha,al alleen betrekking hebben 
op kosten na de invoering der w~t gevalren 
en niet op kosten die v66r die invoering zijn 
geinaakt en toen zij gemaakt waren, niet 
verhaalbaarwaren:- Beschikking van Recht- -
bank en Hof - waarbij, wat het verhaals-
o bject betreft, het tijdstip van het O£en vallen 
der nPJa tenscha p beslissend werd geoordeeld 
- vernietigd. 3 Febr, 

- Missive van den Minister van Binnenland-
sche Zaken_ aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien, betrefl'ende onder
steuning van vlu<ehte!ingen. 8 Febr. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten, be
treffende ve;-Itlaringen bij declaratien wegens 
Rijksbijdragen in de verplegingskosten van 
behoeftige krankzinnigen. 8 ApriL 

- Arrest van den H. R. _ De vereenvoudigde 
procedure voor de berechting van geschillen 
omtrent verhaal van kosten in de Armenwet 
(artt. 63 v.v. j0 • 77) voorgeschreven, brengt 
niet mede, dat het gebruik van de ·gewone 
rechtsmiddelen zou zjjn ,uitgesloten. Ten 

45'" 
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onrechte -achtte het Hof de door de Recht
bank gegeven beschikking niet vatbaar voor 
hooger beroep. - · 27 April. 

- Besluit houdende vaststolling eener nieuwe 
algemeene regeling · voor de toekenning _van 
Rijksbijdragen in de kosten van verpleging 
van behoeftige krankzinnigen en zwak
zinnigen. _ 16 Juni. 

- K. B. - Een vereeniging-vo-ogdes heeft ten· 
aanzien van de haar opgedragen ·voogdij 
dezelfde bevoegdheden en verplichtingen; 
'die aan den voogd zijn opgedragen en is dus 
niet gehouden uit eigen middelen in het 
~nderhoil.d van den minderjarige bij te dragen. 
De in art. 39 der Armenwet voorkomende 
wo_orden ,,waar de verpleegden woonplaats 
hebben" zijn nie_t anders te verstaan dari 
,,waar de· verpleegden -woonplaats hebben in 
den zin van het B. W.", zoodat een rechts
pers~onlijkheid bezittende vereeniging aan 
welke de voogdij is opgedragen, woonplaats 
heeft in den zin der wet daar ~aar haar zetel 
is gevestigd; deze zelfde plaats is dan ook de 
woonplaats van ;en armlastigen krankzinnige 
van_ wie de bedoelde vereeniging voogdes is. 

· 4 Juli. 
- Beschikking van den Minister van Binnen

landsche Zaken, houdende . bepalingen, be
doeld in het tweede lid van art. 3 van het 
K. B. van 16 Juni 1916, n°. 24. 11 Oct. 

- K. B. - Waar gebleken is dat de gemeente 
W oerden heeft medegewerkt tot· de komst 
van een armlastige in Utrecht, daar deze hem 
van een plaatsbewijs heeft voo.rzien en· door 
den ve!dwachter naar den trein heeft doen
geleide,_, terwijl mci°est :worden aangenomen, 
da t hjj bij zijn ko'inst te Utrecht zich zou be
vinden in -een toestand, die ondersteuning 

:- noodzakelijk zou maken zooals dan _ook is 
_ gebleken, zijn er termen om onder deze om
, standigheden de verpleging van den armlas
- •tige in het ziekenhuis_ te Utrecht ten _laste 
· van Woerden' te brengen. 18 Oct. 

:_ K. B. ~ Een minderjarige krankzinnige voor 
wien op het o·ogenblik, waarop rechterlijke 
machtiging tot plaatsing in een krankzinni-

- gengesticht wer_d aangevraagd, nog geen 
; voogd was benoemd, heeft geeri woonplaats 

in den zin der Armenwet. _ - 3 Nov. 
- Missive van den Minister·van Binnenland

sche Z'l.ken·aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien, _ betreffende onder
stand aan Belgische vluchtelingei:J.. 16 Nov. 

14 Dec. 
Attestatien de vita. Missive· van den Minister 

van •Binnenlands·che Zaken aan de ·commis-

sarissen der Koningin in de provincien, be
treffende attestatien de vita. 13 Sept. 

Auteursrecht. Zie lndustrieele en intellectueele 
· eigendom. 
Automobielen. Zie 1Wotorrijtuigen. 
Azijnen. Besluit hondende bepalingen omtrent 

vrijdom van den accijns voor wijn, _die gebe
zigd _wordt om daaruit azijn te vervaardigen, 
en omtrent den maatstaf voor de heffing van 
azijna9cijns, bij het bezigen van wijn als grond- • 
stof voor de aiijnberoiding. S. 417. 19 Aug. 

-BakeJ!S. Beschikking van den Miirlster van 
Waterstaat tot intrekking van diens·beschik
king van 6 Jitli 1910, houdende nadere vast
stelling van de grenzen der ·bakenkwartieren 
en de standplaatsen der bakenmees_ters. 

. · 25 Fehr. 
Begraafplaatsen. Besluit houdende beslissing 

dat met eigenaar van een graf niet gelijk 
staat hij, die een lijk heeft doen begraven 
in een huurgraf waarin_ zonder zijne toestem-

- ming nog een antler lijk is begra ven. 9 Fehr. 
Begrootingen en Rekeningen. W etten· tot 

vaststelling van de volgende hoofdstukken 
- ·der Staatsbegrooting voor 1916: 

II. S .. 91.- 26 Febr. 
- III. 96. . 2 Maart. 

IV. 97. 2 lVIaart. 
V. 99. 3 Maart. 

4 Maart. VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII.· 

- Als voren voor 1917: 
I. 
VII.A. 

103. 
. 93. 
f05. 
115. 
113. 
124. 

2 Maart . 
4 ·Maart. 
8 lVIaart. 
8 Maart. 

11 l\faart. 
· 94. 2 Maart. 

582. 30 Dec. 
583. 30 Dec.· 

- Wetten tot verhooging en wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1914: 

IX. , S. 551. 16 :bee, 
- Als voren voor 1915: 

II. s. 589. 30 Dec. 
rv.- · 354. 29 Juli. 

575. 30 Dec. 
V. 528. 14 Dec. 
VIIA.• 394. 30-Dec. 
VIIB. 355. 29 Juli. 

588. 30 Dec. 
VIII. 34. 15 Jan. 
IX. 42: 15_ Jan. 

211. 27 Mei. 
X. 39. 40. 15 Jan. 

114. 8 Maart. 
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1 · 
s. 554. 16 Dec. 

573. 30 Dec. 
I ·XI. 74. 17 Febr. 

- Als voren voor 1916 : 
II. 

III. 
·IV. 

V. 

VI. 

VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

569. 30 Dec. 
572. 30 Dec. 

s. 215. 29 Mei. 
219 . 29 Mei. 
240. . 29 Mei. 
241. -29 Mei. ' 
353. 29 Juli. 
540. 16 Dec. 
214.- 29 Mei. 
299. 24 J,uui. 
529. 14 Dec. 
226. 29 Mei. 
351. 29 Juli". 
576. 30 Dec. 
216. 29 Mei. 
223. 29 Mei. 
595. 30 Dec. 
596. 30 Dec. 

- 238. 29 Mei. 
305. 24 Jun:i. 
561. 30 Dec. 
228. 29 Mei. 
340. 29 Juli. 
409. _ 18 Aug. 
550. 16 Dec. 
125. ll·Maart. 
126. ll Maart. 
227. 29 Mei. 
343. 29 Juli. 

- 346. 29 ,Juli. 
414. 19 Aug. 
415. 19 Aug. 
235 .. 29 Mei. 

Besluit -tot vaststelling van het tijdstip 
van afsluiting der Staatsbegrooting voor het 
_dienstjaar 19i4. S. 468. 7 Oct. 

- Wetten tot'! 
verlenging van ·de termijnen .voor. de af
sluiting der Staatsbegrooting over 1915 en 

· de inzending der rekeningen. 
S. 565. 30 Dec. 

Aanvulling van de_ Wet tot aanwijzing der 
middelen t_er goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor _het 
dienstjaar 1916. · S. 593. 30 Dec. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. 

S. 584: 30 Dec. 
Verhooging van ·de begrooting van uitgaven 

van het Leeningfonds 1914 voor het dienst-. 
jaar 1915. S. 587. 30 Dec. 

Vasfatelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1916. S. 23. 15 Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Lee
ningfonds 1914 voor het dienstjaar 1916. 

· S. 358. 29 Juli. 
·Vaststelling '\·an de begrooting van uitgaven,' 

ten behoeve V!!n de voltooiing · van het 
:vestingstelsel, dienst 1916. S. 104._ 4 Maart. 

Vaststelling van de begrooting van inko_msten 
,en uitgaven van het ,,Fonds ter verbetering 
van. de Kustverdediging",. dienst 1916, 

_ S. 32. 15 Jan. 
V !tStstelling ,van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven· van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlandsche ·zaken_ 
voor het dienstjaar 1916. S. 19. 15 Jan. 

Verhooging van de begrooting van inkomsten 
_ en uitgaven van het Bouwfonds voor het 
Departement- van 'Binnenlandsche Zaken 
voor hct dienstjaar 1916. S. 498. 10 Nov, 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf'der Alge
meene Landsdrukkerij' voor het dienstjaar 
1915. S. 298. 24 Juni. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1916. 

S. 578. 30 Dec. 
Nadere voorziening omtrent de _afschrijvingen 

ten laste van het St_aa tsbedrijf dei Artillerie
Inrichtingen. S. 204. · 27 Mei. 

Nadere verhooging van de. begrooting van 
_inkomsten en :uitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 

-_ dienstjaar 1915. S. 35. 15 Jan. 
Vaststelling van de begrooting _-yan inkomsten 

en uitgaven van het Staatsbedrij~ der Artil
lerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1916 
en nadere voorziening ten aanzi_en· van de 
rente, door het bedrijf_aari 's.Rijks middelen 
uit te keeren. S. 33. 15 Jan. 

Wijziging en aanvulling van de begrooting 
van inkomsten·en-uitgaven van het Staats
bedrijf de~ Artillerie-Inrichtingeµ voor het 
dienstjaar 1916. S. 239. 29 Mei. 

Verhooging van de begrooting van ink~msten 
en uitgaveil van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1916: . s. 350. 29 Juli. 

Verhooging van de begrooti_ng van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voo_r het dienst
jaar 1915. S. 301. 24 Juni. 

Regaling van de inkomsten en uitgaven van 
_het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
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1916. en nadere voorziening ten aanzien
van deTente, door.het-bedrijf aan 's_Rijks 
middelen uit te ·keeren. S. 24. 15 Ja:r;t. 

· Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het- Staatsmuntbedrijf 

, ~-oor ·het dienstjaar 1916." S. 2171 29 Mei. 
· Verhooging van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te ·IJmuiden voor het dienstjaar 
1915. S. 294. 24 Juni. 

Hop:dende vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven vaµ · het Staats
visschershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1916 en nadere regeling van 
de rente door het bedrijf aan·'s Rijks_ mid
deleri uit te keeren. S. 41. 15 Jan. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
E,n uitgaven v,an het Staatsvisschershaveri- · . 
bedrijf te IJ:muiden voor het· dienstja3:r 
1916. · S. 229. 29 Mei. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven 
van het fonds voor de uitvoering van de 

. Tiendwet 1907; S. 222, voor het dienstjaar 
1916. · S. 26. 15 Jan. 

Wijziging v'an de wet van 17· Februari 1915, 
S. 98, houdende regeling van.de inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegmfie 
en Telefoni_e voor het dienstjaar_ 1915 en van 
·de afschrijvingen en de uitkeeringen aan 
's Rijks Milldeleri, ingevolge de wet van 
31 December 1913 (Staatsblad n°. 464). 

S. 295. 24 Juni, 
·Afsluiting van q.en dienst, van het jaar 1915, 

voorzooveel de Posterijen; de Telegrafie en 
Telefonie aangaat."· · S.' 574. · 30· Dec. 

Aa:r;twijzing van overscliotten op de begrooting 
vin uitgaven voor de .Posterijen, .de Tele

,grafie en Telefonie voor het dien.stjaar 1915, 
welke worden toegevoegd aan "de begrooting 
:van uitgaven voor het dienstjaa/ 1916. 

S. 315. 29 juni.
Regeling van de.inkomsten en uitgaven van· 

de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie. 
. voor het dienstjaar 1916-en nadere regeling 

van de aa,_n 's Rijks Middelen uit 'te keer.en 
_ rente. . . · S. 107\ . 4 Maart_: 

Wijziging _van de begrooting vardnkoi:nsten . 
en uitgaven van·de Posterijen, de Telegra
fie en Telefonie voor het dienstjaar 1916. 

S. 230. 29. Mei. 
Wijziging van de begt~oting van in~oi:nsten 

. en uitgaven voor de Posterijen, de Telegra
:.'fie· en TeJefonie voor den dienst va~ "1916. 

S. 407. 18 .A,ug .. 
. "Wijziging van de .begrooting van inkomsten 

· .en uitgaven voor de Posterijen, de Teleg_ra-

I :-_ . -

~ 

fi~ en· Telefonie_ voor den dienst ·van 1916. 
S. 547. 16 Dec. 

Wijziging en ,aanvulling van de begrooting 
der ontvangsten en uitga ven van het Wedu

-:~en- en Weezenfonds voor burgerlijke amb
tenaren voor bet jaar·i915 .. S. 222._29 Mei". 

W\jziging en verhooging v:an de -begrooting 
. van uitgaven van het Weduwen- en Wee
. zenfonds voor burgerlijke ambtenar:en .. voor 
. het dienstjaar 1916. ·s:.218. 29 'Mei. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het weduwen- en ·weezenfonds ,oor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1917:, .. S. 585. 30 Dec. 

Wijziging van de begrooting der uitgaven. 
van het· -Weduwen, en weezenfonds voor 
'militairen en gepensionneerde -militail;en 
der 'land'macht voor het dienstjaar 1915. 

· S. 302. ·24 Juni. 
R~geling van de ontvangsten .. en uitgaven 

van het Weduwen- en· Wee'zenfonds voor 
militai;en en gepensionneerde militairen der 
landmacht voor het dienstjaar ·1916 . 

·•S. 27. 15 Jan. 
Idem voor het dienstjaar 1917. 

· S." 590.-· 30 Dec. 
. . . 

W-ijziging van de begrooting" de_r uitgaven 
van het weduwen- en weezenfonds voor 
m_ilitairen en gepemiionneerde militairen 
cl'~r zeemacl\t voor het dienstjaar 1915. 

S. 303. ·24 Juni. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- _en Weezenfonds voor 
militairen· en gepensionneerde "miiitairen 
·der zeemacht voor, het dienstjaar 1916. 

S. 28. 15 Jan. 
Idem voor het dienstjaar 1917 .. 

· • S. 591. 30 Dec: 
Wijziging. en aanvulling . van de begrooting 

van ontvangsten en uitgaven van het Pen
sioenfonds voor de gemeenteambt,enaren 
voor het jaar 1914. S. 224. 29 Mei. 

· Idem voor het jaar 191'5." 225. 29 Mei. 
Regeling van de ontvangsteri en uitgaven van · 

:het Pensioenfonds voor de gemeenteambte
naren '1:0,or het' •jaar 1916. 

S. 25; i5 Jan. 
Idem. voor. 'het · di~nstjaar 1917 . . 

· _, · S. 586: 30 bee: 
R~geling van de bestemniirig der voorde'elige 

s_loten en van de voorzi('.ning in de dekking 
VB,n de nadeelige _sloten der" Indische reke
ningen over de dienstjaren 1902 tot en° met 
l!lll. , . ., S. 4ol. 22 Sept. 

Vaststelling _van· het ·slot der rekening van 
ontvangsten en· uitga veri , !'Oor N eder-
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landsch-Indie over het dienstjaar 1912. \. 
S. 452. 22 Sept. 

Wijziging 'van hoofdstuk I der begrooting 
vail uitgavel). van Nederlandsch-Indie voor 
het dieristjaar 1915. S. 566. 30 Dec. 

Wijziging en verhooging van · hoofdstuk II 
der begrooting van uitgaven van -Neder
landsch-Indie voor het dicnstjaar 1915. 

· S. 567. 30 Dec. 
Aanvulling van de wet van 31 December 1915 

S. 539, houdende aanwijzing _van de-in 1916 
in Nederlandsch:Indie te cintvangen mid
delen. · s: 209. · 27 Mei. 

Wijziging en verhooging van het eerste hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van Ne

. derlandsch-Indie voor het dienstjaar 1916. 
s. 236. 29 l\'[ei, 

Af- en overschrijv;ng van het Iste op het Ude 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1916. S. · 280. 19 Juni. 

Wijziging · en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
bet dienstjaar 1916. S. 450. 22 Sept.

Voorziening in het kas-tekort van den Indi-
schen dienst in 1917. S. 577. 30 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 

· Cura9ao over het dienstjaar 1913. 
S. 449. 22 Sept. 

Verhooging van de koloniale huishoudelijke 
begro~ting van C'ura9ao voor het dienstjaar 
1915. l:l.' 73. 17 Fehr. 

Wijziging en nadere verhooging van de kolo
niale huishoudelijke begrooting van Cu
ra9ao voor het dienstjaar 1915. 

· S. 568. 30 Dec. 
Vas~~telling van de koloniale huishoudelijke 

hegrooting' van Cura9ao voor bet dienstjaar 
Hll6. S: 121. 9 Maart. 

Vaststel!ing van het slot der rekening- van 
· de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1910, 

S. 16. 15 Jan. 
Idem over bet dienstjaar 1911. 49. 15 Jan. 
Idem over bet dienstjaar 1912. 537. 16 Dec. 
Nadere wijziging van de koloniale huishoude-

lijke hegrooting va~ Suriname voor het 
_dienstjaar 1915. S. 571. 30 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst

_ , jaar 1916. S. 120. 9 Maart. 
Voorziening in het kas-tekort va·n den ·Suri

naamschen dienst, gedurende de jaren 1916, 
1917 en 1918. S. 534. 16 Dec. 

-Belastingen. ( P!aatselijke) · Missive van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Ged. Staten der provincien, betreffende ge-
meentelijke helastingvorderingen. 8 Sept-. · 

- Wet tot afwijking van den regel, gesteld bij 
artikel 241 der Gemeen,tewet, omtrent plaat
selijke · belastingeri, ten behoeve van de ge
meente Helder. S. · 579. 30 Dec.-

- Idem ten bohoeve :van de gemeente Vlis-
singen. · S. 580. 30 Dec. 

Belastingen. (Rijks directe) Besluit tot wij
ziging van het besluit a. van 30 April 1910 
betreffende surnumerairs bij de administratie 
der directe· be!astingen,- invoerrechten . en 
accijnzen en b. van· 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de amLtenaren 
der · directe belastingen, in voerrecliten en 
accijnzen. - 14 Fehr. 

29 Fehr. 
21 Maart. 
29 Mei. 
18 Juli. 

5 Aug. 
13 Dec. 

- Wet tot hefting van buitengewone belastin
gen ter gedeeltelijke bestrijding der kosten 
van den oorlogstoestand. S. 411. 18 Aug. 

- Wet tot heffing van eene buitengewone 
belasting ter gedeeltelijke bestiijding -der 
kosten van den oorlogstoes·tand. 

, - S. 412. 18 Aug. 
- Zie ook : lnkomstenbelasting. 

Oorlogswinstbelasting. 
Personeele belastinr,. 
Raden van Beroep .. 
Successiewet. · 
Vermogensbelasting. 

Belofte. Zie : Eed. 
Bevolkingsregister. Beschikking van den Mi

nister van Marine tot vaststelling eener In
strnctie vcior de comniandeerende officieren; 
ter uitvoering van het K. B. van 27 Juli 1887, 
S. 142, tot regeling der inschrijving in registers_ 
van person~n, samenwonende in geho~wen, 
gesti_chten of schepen, staande onder bestuur 
of toezicht van rijkswege. 

(bladz: 763.) 27 llfaart. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 27 Juli 1887, S. 140,- hetreffende 
bet houden van hevolkingsregisters. 

S. · 493, · 3 Nov. 
Eoschwezeri. Missive van ·den Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan de _ 
Commissarissen der Koningin, hetreffende 
veiling 'van hout. 18 llfaart, 

- Besluit tot vaststel!ing der organisatie van 
het Staatshoschbeheer. S -496. 8 Nov. 
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Burgerlijke:, Stand. Missive van_-den Minister 
van Binnenl~ndsche Zaken aan de Coinmis
sarissen der Koningin betreffende kosten 
van legalisatie van extracten uit de registers 
van den burgerlijken stand. · 

(bladz. 762.) 22 ·Juli_ 1915. 
- Missiv_e van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin, betreffende inschrijving van echt
scheidingen in het bevolkingsregister. 

12 Fehr. 
- l\liissive van de Ministers van Justitie en 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provincien, betreffende 
gegevens aangaand'e den burgerlijli:en Staa t 
van Belgische onderdanen. 14/25 Sept. 

Consenten .. Wet tot hefting van vergoeding 
van kosten -voor afgifte ,van consenten voor 
uitvoer. , S. 127. 11 Maart. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende_ 
hefting van vergoeding van kosten voor af
gifte van consenten voor uitvo!Jr .. 

S. 274 .. 10 Juni. 
Consulaten. Missive van den- Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan· de Commissarissen 
der Koningin, betreffende het zich aanmelden 
bij Nederlandsche consnlaire ambtenaren. 

12 Mei. 
- Zie ook : Tractaten. -
Curacao. Besluit houdende machtiging pp den 

Minister van Kolonien om.de aan Koloniale 
burgerlijke Iandsdienaren, wegens langduri
gen dienst, verleende buitenlandsche verloven, 
in verband met den Iangeren duur der reis· 
tusschen N ederla11d en zijne koloriien ten
gevolge van den huidigen oorlogstoestand, 
niet ten hoogste twee maanden te .verlengen, 
met behoud van verlofsbezoldiging. 

S. :273. 9 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. d.d. 

29 Augustus 1914, S. 436, houdende bepa
lingen betreffende de Comrn:issie voor . het 
geneeskundig ·onderzoek en de herkeuring 
van aan den dienst in de Kolonien verbonden 
of daarvoor bestemd personeel.. 

S. 326. 18 Juli. 
-_ Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van 22 November 1911, n°. 52, waarbij het 
pensioen-reglement vastgesteld bij het be
sluit van 17 Februari 1905, n°. 8, S. 74, met 
eenige ~e.randering toepass,elijk is verklaard 
op de militairen van de Iandmacht ii:t West
Indie. S. 555. 16 D_ec. 

. - Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Posterij._ 

Distributie. Zie: Volksvoeding. 

Domeinen. Wet tot goedkeuring van eene met 
de _gemeente Alphen (Zuid-Holland) gesloten 
overrnnkomst tot afstand van een strook 
water en berm met de zich daarop bevindende 
ophaalbrug over het Verbindingskanaal tus-

. scheµ den Rijn en de spoorweghaven op- het 
station Alphen-Oudshoorn. S. 38. 15 Jan. 

- Wet houdende goedkeuring van de overeen
komst van ruiling --van domeingrond antler 
Klundert, gesloten met jonkvrouwe C. J. J. 
·w. van d~n Santheuvel van Hoogeveen,-echt
genoote van W. R. A. C. graaf van Rechteren 
Limpurg te Arnhem. S. 344. 29 Juli. · 

- Wet houdende goedkeuring van de onder
_handsche overdracht door ruiling van onroe
rende goederen te Hekkens (Ottersum)- aan 
P. W. Hendriks te Ottersuin. S. 356. 29 Juli. 

- Idem te_Doesburg aan B. Ubbink, aldair. 
S. 357. 29 Juli. 

- Wet· tot goedkeuring van eene overeenkomst 
van ruiling met de gemeente Groningen; 

S. 395. 11 Aug. 
- Wet houdende goedkeuring van eene met 
-de Commanditaire Vennootschap Porcelein-

en Muurtegelfabriek ,,Mosa" en de Glasfabriek 
,,Stella",· gevestigd te Meerssen, ,gesloten 
overeenkomst tot afsta:nd van gronden in de 
gemeenten Meerssen en Maastricht. 

S. 410. 18': Aug. 
- Wet tot goedkeuririg van de overeenkomst 

van ruiling van domeingrond onder Zwaluwe, 
gesloten met M. A. Hoevenaar, echtgeno~te 
van E. R. van W elderen Baron Rengers te 
's-Gravenhage. S. ,507. 10 Nov. 

Drankwet. Zie : Sterke Drank. 
Eed. Wet tot nadere voorziening -betreffendo 

liet eedsvraagstuk. S. 174·. 28_ April. 
Eereteeken. Zie : Onderscheidingsteeken. 
Fabriek~n. Besluit houdende "beslissing, dat 
_ art .. 29 der Hinderwet het opleggen· toelaat 

van i:tieuwe voorwaarden aan inrichtingen, 
v66r het in werking treden dier wet opgericht, 
alleen- dan, als de vergunning tot hare oprich
ting. v.erleen_d, krachtens de toen geldende 
Koninklijke besluiten werd geeischt. , 3 April. 

-,- Besluit, houdende beslissing dat, wanneer 
de niet-naleving van de voorwaarden voor 
een inrichting op zich zelve geen aanleiding 
behoeft te geven tot intrekking <!_er vergun-

- ning, die intrekking niet gerechtvaardigd kan 
worden door het feit, d8<t de inrichting meer 
hinder veroorzaakt -dan oorspronkelijk ver
wacht werd. _ I 19. April: 

- Besluit houdende l:ieslissing, dat hoewel 
slechts hij in beroep kan _komen, die zijne 
, bezwaren · op de in art. 7 der Hinderwet be-
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paalden tijd en wijze heeft ingebracht, 
iemand, die door overmacht verhinderd was 
dat te doen, toch nog als in bet ongelijk ge
stelde belanghebbende en dus als ontvankelijk 
in zijn beroep mag warden aangemerkt. 

. , 25 April. 
- K. B. Onder branderijen; in art. 2 der Hin

derwet bedoeld, moeten alleen worden ver
staan branderijen tot bet verkrijgen van alco
holhoudende producten en met name niet 
stroop-koffiebranderijen. 1 Mei. 

- Be~luit houdende beslissing dat de \•oor
waarde ,,dat de motor en werktuigen met 
aa,nbehooren in de fabriek niet in beweging
zullen zijn in de tijdsruim te gelegen tusschen 
des avonds 10 uur en des morgens 6 uur" 
betr_ekking heeft op een bezwa11,r waartegen 
de Hinderwet bedoelt te waken en noch met 
eenige bepaling noch· met eenig algemeen 
beginsel dier wet in strijd is; dat w;l in strijd 
met de wet is de voorwaarde dat de inrichting 

__ niet mag warden in werking gebracht dan 
nadat zij vooraf door- den Directeur der ge
gemeentewerken is goedgekeurd. 10 -Mei. 

- Besluit boudende beslissing dat de voor
waarde voor bet oprichten van een export
slachterij ,,dat al het voor den aanvrager 
bestemde en per spoor aangevoerde vee on
middellijk na aankomst op het stations
emplacement van daar worde weggevo.erd" 
niet mag warden gesteld, aangezien zij-niet 
strekt ter tegemoetkoming aan bet bezwaar 
van bet gevaar, de schade of den binder van 
de inricbting zelve te duchten. 24 Mei. 

- K. B. Yernietiging van een besluit van B. 
en W. kracbtens de Hinderwet, op grand 
dat geen schriftelijke kennis van de vergun
ning is gegeven aan de eigenaars en gebruikers 
onmiddellijk grenzende aan dat waar de 
inrichting zal warden opgericht. Het woord 
,,perceelen" moet worden verstaan in den 
zin. van ,,kadastrale perceelen". 

(bladz. 768.) 13 Juni. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
• Burgemeester en Wethouders van Jutphaas, 

waarbij aan de Naamlooze Vennootschap 
Spiritusfabriek ,,Astra", gevestigd te Amster-. 
dam, en hare rechtverkrijgenden vergunning 
werd verleend tot het oprichten ·van een 
spiritusfabriek in de gemeente Jutphaas, aan 
bet Merwedekanaal op perceel kadastraal 
bekend Sectie E, n°. 1038. S. 370. ? Aug. 

- K. B. - Eesten, welke opgericht zijn v66r 
de invoering der Hinderwet en van de Kon. 
Besluiten, die voor de opricht.ingen van deze 
inrichtingen eene vergunning vereischten; .zijn 

niet onderworpen aan de voorschriften der 
Hinderwet, zooclat ook art. 21 niet kan 
worden toegepast. 26 Sept. 

- K. B. - Vernietiging van een besluit van 
B. en W. tot verleenen eener vergunning. op 
grand da t B. en W. slechts gelegenbeid hebben 
gegeven ten overstaan van den gemeente
secretaris bezwaren in te brengen. 27 Sept. 

- K. B. - Het is niet in strijd met de Hinder
wet, dat in de voorwaarden van vergunning 
de bepaling wordt 'opgenomen, dat van een 
verbod van nachtarbeid door B. en W. ont
heffing kan worden verleend. 2 Oct. 

-'-- K, B. - Al moge door den aanvrager binnen 
den gestelden terniijn nog ~iet geheel zijn vol
daan aan zijne verplichting de loads, waarvoor 
vergurnling tot oprichting is gegeven krach
tens de Hinderwet, zoodanig af te maken 
dat zich geen hinderlijke stank kan versprei
den, toch zijn er geene termen aanwezig om 
de vergunning in te trekken, indien hij ter be
reiking van da t doe! ernstige pogingen in het 
werk heeft gesteld, terwijl het aannelnelijk is, 
dat hij door de tijdsomstandigheden belet is 
zijn voornemen binnen den bepaalden termijn 
volledig ten ui t voer te brengen, doch ver
wacht mag worden, dat binnenkort dit laat
ste zal zijn geschied. 9 Oct. 

- K. B. - Aan een vergunning to-t uitbreiding 
eener it,richting mogen geen voorwaarden 
worden verbonden die niet de uitbreiding 
raken, maar verband houden met de oor
spronkelijke vergunning. 26 Oct. 

- IC B. - Bij een besluit, waarbij vergunning 
tot uithreiding wordt verleend, kan niet eene 
voorwaarde warden opgelegd, die niet alleen 
de uitbreiding raakt, maar verband houdt 
met de inrichting in haar geheel. 4 Nov.· 

- ,Besluit tot vernietiging van de krachtens_ 
art. 4, .onder 2°., der Hinderwet door den 
Raad der gemeente Aduard in zijne vergade
ring van 13 M;tart 1916 vastgestelde ver- · 
ordening. S. 519. 2g Nqv. 

-Fabrieks- en ilandelsmerken. Zie : lndustrieele 
·en intellectueele eigendorn. ' 

Fondsen. Zie : Begrootingen en Rekeningen. 
Gedistilleerd. Besluit tot wijziging van bet 

K. B..van 30 November 1908, S. 346, houden
de bepalingen omtrent vrijdom van den 
accijns op bet gedistilleerd. S. 122. 10 Maart. 

- Besluit betreffen_de teruggaaf van accijns bij 
uitvoer van alcoholhoudende goeder·en. 

S. 177. 2 Mei. 
- Besluit boudende aanvulling der bepalingen 

omtrent .v11jdom van den accijns op het 
gedistilleerd. S. 189. 19 Mei. 
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Geldleening. - Zie: Indie. (Nederl.) 
- Zie ook: Schuld. (Nat.) 
Gemeentebesturen. Arrest van den H. R. 

Het op de eerste aanzegging van een markt
meester niet onmiddellijk ·aan dezen voldoen 
van het door hem gevorderde marktgeld, kan 
opleveren het eenvoudig verzuim van ver
schuldigde helasting, doch levert niet op een 

• der in art. 271 der Gemeentewet strafhaar 
gestelde feiten. 10 Jan.· 

- Besluit tot vernietiging van het hesluit van 
Burgemeester en Wethouders 'der gemeente 
Warmond, waarbij den eersten ambtenaar ter 
secretarie M. J. Spaargaren, met ingang van 
1 Augustus 1915, eervol ontslag is verleend. 

S. 64. 9 Fehr. 
, - Besluit tot vernietiging wegens strijd met -

het algemeen helang, van een hesluit van den 
Raad der gemeente Schoonhoven. 

S. 68. 14 Fehr. 
- Besluit tot onthouding van goedkeuring aan 

een raadsbesluit tot onderhandschen verkoop 
van twee oude torenklokken, zoowel met het 
oog op de helangen der Nederduitsch-Her
vormde gemeente, die van oudsher die_klok
ken gebruikt heeft, als om redenen van 
hi_storisch-monumentalen aard. 23 Fehr. 

- Besluit houdende heslissing dat het ra~,dslid, 
wiens zoon, die in den regel bij _hem knecht is, 
plotseling aannemer wordt van een ge
meentewerk- om .na de uitvoering daarvan 
weer in dienst , van zijn vader te komen, in 
strijd met art. 24 Gemeentewet handelt. 

24 Fehr. 
- Besluit houdende beslissing, dat inschrijving 

in het bevolkingsregister niet kan vervangen 
de in art. 17 der Gemeentewet hedoelde ver
klaring omtrent het ingezetenschap. 2 l\faart. 

- Besluit houdende beslissing, dat een leeraar, 
die les geeft aan een pa;rticulieren handels_
cursus in een vak, genoemd in art. 16 der wet 
M. 0., geacht moet wor_~en de betrekking 
_van' onderwijzer voor het middelbaar onder
wijs te vervullen en geen raadslid mag zijn. 

- 6 l\faart. 
-_ K. B. Ten onrecbte ;s door Gedeputeerde 

Staten goedkeuring onthouden aan een hesluit 
van den Raad van Maashree-tot het aangaan 
van overeenkomsten inzake houw en, exj:>loi
ta tie van een gemeentegasfahriek, welke ont
houding bierop neerkom_t, dat de electrici
teitsvoorziening in Limburg hij het Provin
ciaal Bestuur in overweging is ; in het K. B. 
wordt overwogen dat, daar de behoorlijke 
-voorziening in de behoefte aan licht en water 

_ -,,urgent is, die voorziening niet afhankelijli: 

gemaakt mag worden van nog· onvolledige 
plannen. 5 April. 

- Besluit tot schorsing van bet besluit van den 
Raad der gemeente Schoten, strekkende tot 
ontslag van den boekhouder-kassier bij het 
gasbedrijf N. P. Visser hij niet-aanzuivering 
van een kastekort. S. 166. 22 April,' 

- Idem der gemeente Diepenveen, strekkende 
tot henoeming van een wethouder. 

- S .. 167. 22 April. 
- Besluit houdende heslissing dat, waar de 

Raad van Domhurg eerst aan de Provinciale 
Staten een renteloos voorschot heeft aan
gevraagd voor een goede ,rioleering op grond 
dat de tegenwoordige toestand uit hygienisch 
oogpunt onhoudbaar is en later van dat plan 
is teruggekomen, hoewel er een dringende 
beboefte aan -een algemeene rioleering blijft 
bestaan, Gedeputeerde Staten terecbt de goed
keuring hebben onthouden aan de hegrooting 
waarop geen post voor die rioleering is ui t
getrokken. 31 Mei. 

-Arrest van den H. R. - Onrecbtmatige daad 
van een gemeentebestuur door graafwerken 
te maken in iemands grond. · V rucbteloos 
beroep op een Verordening, waaraan B. en W. 
door bet doen verrichten dier werkzaambed~n 
uitvoering zouden hehben gegeven. 23 Juni. 

- Kon. hesluit, waarbij aan de gemeente Roden, 
die weigert med·e te werken met de gemeenten 

'--- Smilde en Norg tot het op nieuw krachtens 
tusschen de 3 gemeenten gesloten gemeeri
scha ppelijke regeling tot tolheffing vaststel
len eener verordening dienaangaande, -wordt 
gelast de vereischte besluiten tot tolheffing 
te nemen. 12 Juli. 

- K. B. - Waar de bepaling van art. 25 1e lid 
der . Gemeentewet _het heginsel erkent, dat 
-bet -Raa,dslidmaatschap voor de daarmede 
onvereenigbare betrekking, die aangenomen 
is, moet wijken, m6et dit beginsel ook toepas
sing vinden ,oor bet geval van den Burge
meester-Secretaris, die ophoudt Burgemeester 
te zijn, maar de vroeger aanvaarde betrekking 
van Secretaris heboudt. 18 Juli. 

- K. B. - Het is niet overeen te brengen met 
de eischen van een goed financieerheheer, in
dien de Gemeenteraad het nadeelig saldo 
waarmede de begrooting der gasfahriek sluit, 

6edeeltelijk wil dekken door het uittrekken 
op de gemeentebegrooting voor een post 
ond<'lr de huitengewone uitgaven. 18 Juli. 

- K. B. Terecht hebben Ged. Staten aan 
de begrooting · der gemeente Spaarndam 

'hunne goedkeuring onthouden, omdat daarin 
·de uitgaven ,hooger zijn geraamd dan de 
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ontvangsten en dus een deel der uitgaven 
niet is gedekt. 28 Juli. 

~ K. B. Waar eenige gemeenten, wier ge
meenscha ppelijke regeling ·van het beheer 
eh onderhoud · van een weg op grond van 
een vroeger genomen K. B. is vervallen, niet 
hebben voldaan aan een bepaling van dit 
K. B. om innen 4 m:aanden de ge;olgen der 
bedoelde opheffing te regelen, Worden die 

· gevolgcn bij een K.. B. geregeld. 29 Juli. 
- K. B. Een' besluit van een gemeenteraad 

tot het in bewaring geven van gelden behoeft 
·niet de goedkeuring van Ged. Staten. 

' 3 Aug. 
- Missive van den Minister van ·Bii:menland

sche Zaken, aan de Ged. Staten der pro
vincien, betrefl;ende de Rijksuitkeering krach
tens de wet -van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 156). 21 Aug. 

- iL B. Terecht is door Ged. Staten goed
· keuring onthouden aan een Raadsbesluit 
tot betaling van een nota over 1913, die 
na 30 Juni 1914 werd ingediend, en zulks· 
op grond,- dat dergelijkc te laat ingediende 
vorderingen moeten worden gehouden voor 
verjaard en vervallen overeenkomstig art. 2 
der wet van 8 N-;;vember 1915, Staatsblad 
n°. 51. 30 Sept .. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van ·den Raad der genieente 
Schoten van 8 Maart 1916, · strekkende tot 
ontslag van den boekhouder-kassier bij het 
gasbedrijf N. P. Visser bij niet-aanzuivering 
vr,n een kastekort. S. 483. 26 Oct. 

~ Besluit houdende beslissing dat een lid 
van den gemeenteraad door he't aanvaarden 
van de opdracht tot het maken van de be
noodigde bestekken ·. en kostenberekeningen 
en het 'toezicht op d'e uitvoering va,n de 
pla1men tot verbetering van een gemeente
werk niet wordt een ambtenaai' vanwege het 
gemeen tebestuur aangesteld · of daaraan on
dergeschikt, zoodat dus· op hem art. 23/ 
der · Gemeentewet niet van toepassing is.' 

· 2.Nov. 
-- Besluit betrefl;~nde liq.maatschap van den 
· gemeenteraad en vrijwillige verbintenis bij 

den landstor-m. . 3 Nov. 
- Besluit houdende beslissing dat leden van 

den gemeenteraad, die zijn, · benoemd tot 
_.leden of plaatsvervangende le.den van ·_stem

bureaux en daarin zitting · nemeri, · tot die 
functie benoemd zijn in himne hoedanigheid 
van raadslid en in de bureaux zitting hebben 
als uitvloeisel van hun raadslidmaatschap, 
zoodat door hen voor die functie op grond 

van art. 58 Gemeentewet geen extra-ver
goeding uit de gemeentP-kas mag , worden 
genoten. 3 Nov. 

- Besluit houdendc beslissing dat: uit art. 94 
der Gemeentewet volgt, dat het totaal uit 
te keeren bedrag aan presentiegeld steeds 
gelijk moet zijn aan het totaal van het bedrag, 
dat als vast inkomen is te ·beschouwen; 
derhalve Burg. en Weth. van hun beheer 
niet kunnen worden outlast wanneer in 
de rekening, zooals zij door den Raad voor- ·· 
loopig is vastgesteld, tusschen. beide ·bedragen 
verschil voorkomt. 20 Nov. 

- Besluit tot· vernietiging van het besluit. 
van den Raad der gemeente Schoten van 
8 Ms,art 1916, waarbij aan q.en boekhouder
kassier van het gemeentegasbedrijf N. P. 
Visser met 1 Mei 1916 ontslag werd verleend, 
indien door hem niet v66r of op 1 April 
1916 f 112~ was· aangezuiverd. S. 523: 5 Dec. 

- K. B. Wanneer door. een Raadslid een 
levering aan de gemeente is gedaan tijdens 
een door hem beklced raadslidmaatschap, dat 
door zijn periodieke aftreding is geeindigd, 
dan kan voor· dit geval van overtreding 
van art. 24 der Gemeentewet, art. 26 niet 
meer toegepast worden, zoo de betrokkene 
later weer Raadslid wordt. 5 Dec. 

Gemeentegrenzen. Wet tot· wijziging van de 
· grens tusschen de gemeenten Amersfoort en 
Leusden. S. ·499. 10 Nov. 

Geineenteverordeniiigen. Arrest van den Hoo- · 
gen Raad. Ingevolge.art. 188 der Gemeente
wet behoort de politie over - omvattende 
de handhaving der plaatselijke verordeningen 

· omtrent - -tapperijen enz. aarr den Burge
meester, waaruit voortvloeit, dat, in afwijkii:J.g 
van den regel van art. 179a der Gemeente
wet, de µitvoering van· zoodanige verorde
ningen niet aan Burgemeester en Wethou-· 
ders, doch alleen aan den · Burgemeester · 
kan worden opgedragen. Art. 23, 1 der 
Verord. op Tapperijen enz. voor Haarlemmer
liede en Spaarnwoude, een daad van ultvoe
ring dier verordening opdragend aan het 
gemeentebestuur, mist alzoo bindende kracht. 

. 25 April. 
- Arrest van den H. R. Art. 271b der Alg. 

Politieverordening voor 's-Gravenhage ls· 
in strijd met de wet en mist verbindende 
kracht, nu bij de 2de alinea van datartikel 
aan anderen dan aan den Burgemeester op
dracht wordt gegeven · tot goedkeuring van 
bepaalde_ voor kinderen bestemde lichtbeel
denvertooningen. 29 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat de bepaling 



G ALPHA:J3ETISCH REGIST]);R. VOOR 1916. 780 

in de bouwverordening : ,,Het is verboden, 
hetzij tot w.oning in gebruik te.nemen, hetzij 
tot woning in gebruik te geven een gebouw 
of eeii. gedeelte van een gebouw, laatstelijk 
tot een anq.er doel dan tot woning gebezigd, 
wanneer niet voldaan is aan de voorschriften 
van Hoofdstuk II en aan door B. en W. 
krachtens die artikelen vastge~telde nadere 
eischen" in strijd is met de Woningwet, 
daar toch- art. 5 1 e lid dezer wet een verbod 
bevat, dat beperkt is tot de daarin bepaald 
aangewezen personen en dus strijd met bet 
wetsvoorschiift ontstaat, als de Raad dit 
beperkt .verbod algemeen maakt.. 31 Mei.· 

- Arrest. va_n den H. R. In de onderhavige 
gemeenteverordening wordt aan den Bur
gemeester . niet ·een deel der wetgevende 
bevoegdheid van den Raad overgedragen, · 
doch hem alleen de bevoegdheid toegekend 
tot bet geven van dispensatie van een bepa-

. ling, welk~ de Raad niet onvoorwaardelijk 
wenscht- te zien gehandhaafd, zoodat hier 
sprake is van uitvoering eene_r gemeente
verordening, welke uitvoering, -daar de 
verordening betreft de herbergen en tappe
rijen, krachtens art. 188 der Gemeentewet 
tot de taak des Burgemeesters behoort. 

26 Juni 
- Arrest va~· den H. R. Art. 48 de; Alg. Pol.

Verord. van Rosendaal (G.) betreft in zijne 
algemeenheid mede prentbriefkaarten, waarin 
gedachten of gevoelens worden geopenbaard, 
en is. in zooverre, als bevattende een alge
meen verbod om ·gedachten en gevoelens 
door. zoodanige prentbriefkaarten te open
baren, ~ij- het op bepaalde uren, tenzij met 
schriftelijke vergunning van B. en W., in 
strijd met art. 7 der Grondwet en alzoo 
onverbindend. ' 2 Oct. 
~ Arrest' van den-H. R. Nu art. 2 ·der Licht

beeldenverordening van Utrecht. in strijd 
is met art. 188 der Gemeentewet, mist niet 
alleen dit artikel verbindende kracht, maar 

· ook bet daarmede een onsplitsbare wilsver
klaring _ uitmakende voorschrift van art. ], 
al is dit ook in den vorm· van een onvoor, 
waardelijk verbod gekleed. 9 Oct. 

. - Missive van den Minister van Binnenland
sche Z:aken aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende maatregel tegen brand
gevaar. . 18 Oct. 

- Arrest van·. den· H. R. Ten ·onrechte be
sliste de Rechtbank, dat door het in wer
king treden der wet van 31 December 1915, 
S. 533, het onderhavige besluit· van het 

· l\filitair Gezag krachtens art. 151 der Ge-

meentewet ten aanzien van zijn bepalingen 
betreffende bet vervoer en de nederlage 
van goederen, van :rechtswege opgehouden · 
heeft te gelden. - De wetgever immer~ heeft 
in die wet van 31 December 1915 de neder, 
!age van goederen slechts aan zich getrokken, 
voorzoover betreft de z.g. eerste linie, 
wa~ruit volgt,' dat die wet genoemd besluit 
in ieder geval onaangetast heeft gela ten,. 
voorzoover het betrekJ.jng heeft op de 
nederlage van goederen buiten die strook, 
zoodat nu de gemeente, waar het feit gepleegd 
is, buiten de eerste linie ligt, het besluit 
daarvoor van kraclit bleef. Toepassing van 
art. 1, 2° lid Sr. 23 Oct. 

- Besluit tot vernietiging van. de krachtens 
artikel 4, onder 2°,, der Hinderwet door den 
Raad der gemeente Aduard in zijne verga
deririg_ van 13 Maart 1916 v_astgestelde 
verordening. S. 519. 29 Nov . 

- Arrest van den H. R. De onderhavige ge
meenteverordening is niet in strijd met art. 7 
1 e lid, 30_ en 40, der Drankwet; daar dij; arti
kel geenszins de regelingsbevoegdheid van 
den Raad beperkt. Waar de verordening de 
openbare orde betreft, heeft de Raad ook 
de grenzen van art. 135- Gemeentewet niet 
overschreden. Zij is evenmin in strijd met 
eenige andere wetsbepaling, terwijl be
klaagde aan de hem krachtens de Drankwet 
verleende vergunning geenerlei recht on tleent, 
waarmede die verordening onvereenigbaar 
zo.u zijn. De ·vraag of de bepaling treedt 
in- hetgeen van algemeen rijksbelang is, 
is aan het oordeel der rechterlijke macht 
on_ttrokken. 18 Dec. 

- Missive van (I.en 111:iriister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin betreffende 1:et bezoeken van her
bergen door jeugdige personen. 23 Dec: 

Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest van den 
H. R. De Rechtbank heeft terecht aange
noui.en, dat de beklaagde; die aan zijn 
.woni:µg een bord a·anwezig had, waarop zijn 
naani met de toevoeging ,,Homoeophaat" 

· was aangebracht, een titel heeft gevoerd, 
d:ie hem aan-het publiek aanwees als genees
k11ndige. 29 Mei . 

- Besluit tot nadere wijziging van het regle
ment voor de Rijkskweekscholen voor 
vroedvrouwen. S. 422. 24 Aug. 

_::_ Beschikki~g van den Minister van Binn.en-. 
landsche ·zaken houdende aanvulling van 
de lijsten van vergiften en. geneesmiddelen, 
·bedoeld in art. 7 en 30 d.er wet van 1 Juni 
1865, S. 61, laa tstelijk vastgesteld bij minis-
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terieele beschikking van 1 Februari 1906. 
_ 13 Jan. 1915 (hladz. 762). 

- Zie ~ok: Ziekten. (Besmettelijke) 
Grensscheiding. Zie : Gemeentegrenzen, Trac

wten. 
Handelmaatschappij. Wet tot bekrachtiging 

eener overeenkomst met de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij voor den verkoop in 
N ederland van de voor Landsrekening in 
Nederlandsch-Indie gewonnen voortbreng
selen van land- en mijnbouw na afloop van 
de overeenkomst, bekrachtigd bij de wet 
van '31 December 1915 (Stb!. no. 542). 

S. 570. 30 Dec. 
Handels- en Fabrieksrnerken. Zie : lndustrieele 

en intellectueele eigendom. 
Hinderwet. Zie : Fabrieken. 
Hout. Zie : Boschwezen. 
Hypotheken en Kadaster. Beschikking van 

den Hoogen Raad. Ten onrechte oordeelde 
bet Hof dat voormeld art. 8 ook overwaarde 
vordert, indien de borgtocht is gesteld in 
vrije onbezwaarde _ en niet gebouwde vaste 
goederen. De motiveering der beschikking, 
waarbij het Hof, met bekrachtiging van de 
beschikking der Rechtbank, op dien grond 
de goedkeuring van den gestelden borgtocht 
weigerde, is dcrhalve onjuist. 's Hofs be
schikking kan echter' niet worden vernie
tigd, omdat de rechter de goedkeuring niet 
heeft te verleenen zoolang hem. niet in bet 
gegeven geval blijkt,. dat het onderpand 
den borgtocht met voidoende waarschijnlijk
heid dekt, zoodat door die onjuiste moti
veering nog niet vaststaat dat de beslis~ing 
zelve onjuist is. 5 Oct. 

ldioten. Zie: Krankzinnigen. 
lndie. (Nederlandsch-) Wet houdende kwijt

schelding aan W. J. Godlop van eene den 
Lande aankomendevordering. S. 17. 15 Jan. 

- Wet houdende ·nadere wijziging en aan-
vulling van de Indische Tariefwet. 

S. 18. 15 ·Jan. 
Inwerkingtreding. 281. 19 Juni. 

Beslui t tot nadere aan vulling van het 
besluit op de Intlische Bestuursopleiding. 

S. 57. 24 Jan. 
118. 9 Maart. 

- Besluit houdende wijziging van de gage
ments- en pensioensreglementen· voor de 
officieren en militairen beneden dien rang 
van het Nederlandsch-Indische Ieger. 

S. 69. 14 Fehr. 
- Besluit houdende afwijking van artikel 7 

van de Regeling van de bevordering, het 
ontslag en het op non'.activiteit · stellen van 

de Europeesche officieren behoo.,rende · bij de 
Nederlandsch-Indische landmacht, (S. 1910, 
n°. 278, Indisch Staatsblad 1910, n°. 592). 

S. 78. Hl Fehr. 
- Besluit tot wijziging van de Regelingen 

betreffende het Instituut der onderluite
nants bij de wapens der infanterie, cavalerie 
en artillerie en bij de genietroepen, het In
stituut der militaire architecten bij bet wapen 
der genie, der onderluitenants bij de militaire 
ad~inistratie en bij den Magazijnsdienst 
der intendance en van het wapen der artil
lerie en der genie van het Ieger in Neder
laridsch-Indie. S. 136. 18 Maart. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van de Reglementen voor d·e Cadettenschool 
en de Koninl<lijke l\'Iilitaire Academie en 
van de bepalingen nopens de toelating in 
Indie tot· die inrichtingen van onderwijs. 

S. 154. 3 April. 
- ·Wet tot het aangaan van eene geldleening 

ten name en ten Iaste van Nederlandsch
Indie. S. 208. 27 Mei. 

- Besluit houdende machtiging op den Minis
ter van Kolonien om de aan Koloniale bur
gerlijke landsdienaren, wegens langdurigen 
dienst, verleende buitenlandsche verloven, 
in verband met den langeren duur dor ~eis 
tusschen Nederland en zijne kolonien tcn
gevolge van den huidi'gen oorlogstoestand, 
met ten hoogste twee maanden te verlengen, 
met behoud van verlofsbezoldiging. 

S. 273. 9 J uni. 
- Besluit houdende vaststelling van de ver

plichting tot terugbetaling van gelden, van 
landswege voldaan aan of ten behoeve van· 
aan 's lands dienst in Nederlandsch-Indie 
verbonden of daarvoor bestemde personen. 

S. 289. 22 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. d.d. 

29 Augustus 1914, S. 436, houdende bepa
lingen · betreffend·e · de Commissie voor· bet 
geneeskundig onderzoek en de herkeuring 
van aan den dienst in de Kolonien verbonden 
of daarvoor bestemd personee!.. 

. S. 326. 18 ~uli. 
- Wet houdende bekrachtiging van eene over

eenkomst met de Babat-Djombang Stoom
tram l\faatschappij tot aankoop van hara 
onderrieming. - Wjjziging en verhooging ' 
van de begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Intlie voor het dienstjaar 1916 . 

. S. 352. 29 Juli. 
- Besluit betrefl;ende de voorwaarden voor 

benoembaarheid tot· en opleidi.ng voor de 
betrekking van adspiranthoutvester en de 
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hoogere rangen hij het Boschwezen in Neder
landsch-Indie. · S. 464. 4 Oct. 

- Besluit betreffende de benoembaarheid en 
uitzending van wetenschappelijk opgeleid 
personeel. voor den bestuursdienst in N eder
landsch-Indie. S. 484. 28 Oct. 

- Besluit strekkende tot nadere aanvulling 
van het K. B. van 21 Maart 1907 betreffende 
bijzondere voorwaarden van benoembaarheid 
tot en uitzending nit N ederland van personeel 
voor betrekkingen bij de rechterlijke macht 
in- Nederlandsch-Ind.ie. S. 485. 28 Oct. 

- Wet houdende nadere wuz1g111g van _het 
Reglement op het beleid der Regeering van 
Nederlandsch-Indie. S. 535. 16 Dec. 

- Wet houdende nadere wijziging van de 
Indische Comptabil.iteitswet. S. 536. 16 Dec. 

- Wet tot het toekennen van provisie voor 
de betaling va_n coupons der N ederlandsch
Indi~che leening 1915. · S. 538. 16 Dec. 

- Zie ook : Begrootirigen en Rel.,eningen. -
. Posterij. 

Industrieele en intellectueele eigendom. Arrest 
van den H. R. Openbaarmaking van 
iemands portret zonder diens toestemming 
is geenszins altijd verboden, immers de 
Auteurswet kent in art. 21 een geval, waarin 
de openbaarmaking ook zonder die tqestem
ming ,olkomen geoodoofd is, zoodat de 
Rechtbank. het primair ten · laste gelegde, 
waarvan bewezen is verklaard 9-at de be
klaagde een portret van een zekeren M. heeft 
openbaar gemaakt ,,buiten diens toestem
ming", terecht niet strafbaar heeft geoor
_deeld. Art. 35 der Auteurswet bevat niet 
een_ bloot strafrechterlijke sanctie van een 
elders gegeven verbod, maar stelt geheel 
in het algemeen strafbaar en verbiedt der
halve het in het openbaar tentoonstellen of 
op andere wijze openbaar maken van een 
portret ,,zonder daartoe gerechtigd te zijn". 
De telastelegging ;,zonder daartoe gerechtigd 
te zijn" kan dan ook geenszins als te _vaag 
worden beschouwd, doch voldoet aan alle 
redelijke eischen van duidelijkheid. 22 lviei. 

--,- yV et tot verlenging en herstel van in de 
Merkenwet genoemde termijnen. 

S. 347. 29 Juli. 
- ·wet tot ,erlenging en herstel van in de 

Octrooiwet genoemde termijI)en. 
S. 348. 29 Juli. 

Inkomstenbelasting. Besluit houdende bepa
lingen betreffende de commissien van aanslag 
voor de inkomstenbelastirig. S. 170. 27 April. 

- Besluit houdende nadere bepalingen betref
. fende het presentiegeld van de niet-ambte-

lijke leden der scha ttingscommissien voor 
de Inkomsten belasting. 30 Sept. 

- Arrest van den H. R. Art. 10 der wet 
op de Inkomstenbelasting laat we! toe om 
van de opbrengst van eenige bron van inko
men a£ te trekken de daarop drukkende 
lasten, ook de belasting, doch di ta.rt. geeft 
geen enkelen grond om van het inkomen 
de belastingen af te ·trekken. 19 Mei. 

Inkwartieringen. Missive van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Ko~ingin in de provincien, betreffende decla
ra tien wegens daggeld. 16 F~br, 

- Arrest van den H. R. Bij de telastelegging 
van overtreding van art. 41 aanhef en 1 °. der 
Inkwartieringswet, in welke telastele.gging 
de algemeene uitdmkking ,,ejgendunkelijk" 
ontbrak, bevat de omschrijving, _dat door 
den beklaagde tevoren geen medecleeling aan 
den Burgemeester was gedaan van een wette-. 
lijke reden tqt vrijstelling, niet een voldoende \ 
aanduiding van al!e gevallen, waarin de wei
gering is te beschouwen als een ,,eigendun
kelijke", d. w. z. als een weigering op eigen 
gezag, naar eigen inzicht, zonder zich te storen 
aan de ten deze bestaande wetsvoorschriften, 
weshal ve het feit, zooals het is ten laste 
gelegd, niet strafbaar is. 20 Maart. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissa,rissen der Ko
ningin betreffende kosten van taxatie van 
gebruikswaarde van g-ebouwen enz., die 
volgens de inkwa~tieringswet in gebruik 
worden genomen. .11 April. 
Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koning.in in de provincien, ·betreffende het. 
yerzenden ,an regeeringstelegrammen en 
het ,oeren van militaire dienstgesprekken 
door burgemeesters, betreffende inkwartie
ring en onderhoud van troepen. .12 Mei. 

Missive van den Minister van Oorlog aan 
de leger-autoriteit, betreffende inkwartiering. 

18 Mei. 
Beschikking van den Minister van Oorlog 

houdende aanvulling vri.n zijn e be8chikking 
van 29 September 1915 betreffende vorde
ringen van. legerbehoeften. 28 Nov. 

Inlichtingen. Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin, ·betreffende het ver
strekken van inlichtingen aan buitenlandsche 
ambtenaren. 7 Juli. 

lnyaliditeits- en Ouderdo:msverzekering. Be
sluit tot nadere wijziging van het K. B. van 
25 Juli 1913, S. 334, laatstelijk gewijzigd bij 

......:,_ 
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K._ B. van 8 December 1914, S. 553, houclende 
bepalingen betrefl'ende vergoedingen, toe 
te kennen aan de leden_ en de secretarissen 
der Rentecommissien en aan de tusschen
personen voor de renten, bedoeld in de 
artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet. 

S. 278. 17 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

19 Juli 1913, S. 330, gewijzigq. bij K. B. 
van 8 December 1914, S. 552, tot uitvoering 
van artikel 375, eerste_ lid, van de Invalidi
teitswet, voor zooveel die bepaling betrekk:ing 
heeft op renten, als bedoeld in de artikelen 
369 ei1 370 dier wet. ' S. 279. 17 Juni. 

,- Wet tot wijziging van artikel 411 der 
Invaliditeitswet. S. 341. 29 Juli. 

- Zie 90k : Ministerieele Departe,nenten. 
J aarpassen zie : Paipoorten. 
Jachtwet: Arrest van den H, R. Toepas

sing der zwaardere straf, in art. 41 aanhef 
en .letter e der Jachtwet bepaald, is slechts 
mogelijk, wanneer met behulp der in dat 
artikel genoemcle voorwerpen gepoogd wordt 
wild op te sporen, te bemachtigen of te 
dooden, of wanneer. het gebruik daarvan 
een verzwarende on:istancligheid eener andere 
overtreding oplevert, doch niet wanneer 
de ov_ertreding · ·enkel bestaa t in het iii het -
veld buiten_ openbare wegen en voetpaden 
bij zich hebben van de genoemde voorwerpen. 
Deze overtreding (nl. van art. 15 laatste 
lid· der Jachtwet) is strafbaar gesteld bij 
art. 40 dier wet. ' 6 Maart. 

- Arrest ;an den H. R. Blijkens de duide
lijke woorden, in verband met de geschie
denis, van art. 15 der Jachtwet moet- de 
in het 2e lid van dat artikel voorkomende 
opnoeming van voorwerpen worden aange
merkt als door aanwijzing 'van enkele te 
willen aantoonen, welke soort ·van middelen 
de wetgever heeft bedoeld, waardoor, indien 
zij worden aangewend, het opsporen enz. 
van wild strafbaar wordt geoordeeld. In 
art. 15, 3• lid echter heeft de wetgever niet 
onbepaald het enkele bezit van soortgelijke 
als de in art. -15 2e lid vermelde voorwerpen 
in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden verboden, maar heeft er zich toe 
bepaald di t bezi t stra£baar te stellen ten 
aanzien van de iJJ. het 2° lid met name gc
noemde voorwerpen, zoodat, waar een 
,,klem" onder die voorwerpen niet ·voor
komt, het · bezit daarvan in het veld buiten 
openbare wegen en · voetpaden niet straf
ba,ar is. 5 Juni. 

- Arrest van den H: R. Waar de,dagvaarc 

ding als de omstandigheden, waaroncler 
de veldwachters het jachtgeweer in beslag 
wilden nemen, vooreerst noemt het jagen 
op Zondag en voorts het vermoeden- dat; 
een jachtwetovertreding werd gepleegd, 
handelden de veldwachters, onder die om
standigheden dat geweer in beslag willende. 
nemen, niet·ter uitvoering van eenig_wettelijk 
voorschrift, daar- ·art. 45 der Jachtwet 

· inbesla·gneming van geoodoofd jachttuig 
niet toelaa t bij overtreding- van art. l Sa 
dier wet, en evenmin uit het vermoeden, 

· dat ,,een" jachtwetsovertreding wercl ge
pleegd, de· bevoegdheid tot die inbeslag
neming volgt, - reeds hierom -niet, oindat 
niet bij elke. jachtwetovertreding inbeslag-. 
neming van het gewe~r is toegelaten. 

19 Juni. 
- Arrest van _den H. R. Verbeurdverklaring 

en bevel tot vernietiging van een in beslag 
genomen geoorloofd jachttuig (i. c. geweer) 
bij overtreding van art. 15bis der Jachtwet 
is in strijd met de artt. 45 en 47 dier wet 
en art. 219 Sv. 26 Juni. 

- Arrest van den H. R. Al moge ook de 
klem niet voorkomen- onder de in art. 15, 
2e lid der ,Tachtwet bij wege van voorbeeld 
m~t name verboden middelen, toch is het 

, aanwenden van pogingen om daarmede 
wild te bemachtigen, als niet bij het 1 e lid 
toegelaten, strafbaar. · 2 Oct. 

-. Arrest van den H. R. Uit de onderha-
vige dag.:aarding ter zake van art., 2 der 
Ja.gtw:et blijkt niet slechts_ riiet met vol
doen_de duidelijkheid, of met ,,het perceel 
heidegrond", waarlarigs beklaagde in jagende 
houding ging, is bedoeld de later genoemde 
,,grond van den Staat der Nederlanden", 
·doch evenmin, of hem ten laste wordt 
gelegd, dat hij. dien grond ·heeft bejaagd, 
doordien. hij met een geladen geweer in 
jagcnde houding langs dat perceel is gegaan., 
clan wel terwijl hij zulks deed, zoodat de 
dagvaarding · behoort te worden nietig 
verklaard. 16 Oct. 

- Arrest van den H. R.. Ten onrechte be
sliste de Kantonrechter, dat ,,hlijkens de 
geschiedenis der Jachtwet het 3• lid van 
art. 7 dier wet in dien zin moet warden ver
staan, dat de zoon jaagt in tegenwoordig
heid van zijn vade~· op zoodanige wijze, dat 
deze een rechtstreeks en onmiddellijk toe
zicht kan uitoefenen". Dit vereischte vindt 
geen steun in de gewone beteekenis van het 
woord ,, vergezellen", terwijl in de geschie
denis der bedoelde wetsbepaling geen grond 
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is te vinden _ oni deze bizondere beteekenis 
daaraan te ·hecliten. 6 Nov. 

- Arrest van den H. R. In den zin van 
art. 2 der Jachtwet is slechts hij recht
hebbende op de jacht, die zijn recht om 

· te jagen mitleent aan een zakelijk heerlijk 
jachtrecht, aan een huur- of pachtovereen
komst van den grond of aan eenig zakelijk. 
recht op <lien grond. Hij, die jaagt in gezel
schap van deR pachter van het jachtrecht, · 
al is deze ook door den eigenaar gernachtigd 
om namens hem vergunning tot jagen te 
verleenen, wordt daardoor dus niet ontslagen 
van de verplichting om zelf van een schrifte
lijk bewijs v9orzien te zijn. -11 Dec. 

Kadaster. Zie : Hypotheken en Kadaster. _ 
Kamers van arbeid. Wet houdende nadere 

hijzondere maatregelen ten opzichte van 
de Kamers van a_rheid met het oog op 
de tegenwoordige huitengewone omstandig
heden. S. 553.. 16 Dec~ 

Kanalen. Be·sluit. ~ot wijziging van het bij
zonder reglement van politie voor de Drent
sche Hoofdvaart en het Veenhuizerkanaal 
(Norger- en Kolonievaart). S. 63. 7.Fehr. 

- Besluit tot vaststelling van een · bijzonder 
reglement van politie voor het Noordzee
kanaal. S. 190. !'9 ,Mei. 

- Besluit tot vaststelling van eeri bijzond\)r 
reglement van politie ~oor het, Wilhelmina
kanaal met het zijkanaal naar de Mark. 

S. 40_2. (hladz. 769) 17 Aug; , 
Kiesrecht. Wet tot tijdelijke afwijking van 

de Kieswet. S. 81. 24 Febr. 
- Beschikking van den Minister van Binnen

landsche Zaken, hetreffende de zitting van 
het hoofdstembureau in verband met de 
verkiezing ·. van Jeden van den Raad der 
gemeente Heerlen. 24 Febr: 

- Idem Deventer. 24 Fehr. 
- Besluit tot uitvoering van de wet van 

24 Fehruari 1916, S. 81, _tot tijdelijke afwij
king van de Kieswet. S. 98. _ 2 Maart. 

_: Besluit houdende heslissing, dat; daarge
laten dat van de onregelmatigheden, die hij 
de toepassing va_n_ .de artt. -56 en 73 der 
Kieswet zijn hegaan, niet met zekerheid 
is vast te stellen, da t zij op den ui. tslag der 
stemming zonder invloed zijn gehleven, het 
niet nauwkeurig aanvangen ,van de- stem
ming· op den daarvoor in de Kieswet hepaal
den tijd de nietigheid der stemming van 
rechtswege moet medebrengen. 23 Juni. 

- Arrest van den H. R. In art. lb, · 1 °. der 
Kieswet bet!')ekent ,,bewonen'_' niets anders 

. _clan hetgeen er taalkundig onder moet 

worden verstaan, nl. regelmatig verblijf
houden, het moet niet worden vereenzel
vigd met het hegrip ,,woonplai1ts" · van de 
artt. 74-82 B. W. De Kantonrephter 
heeft niet noodzakelijk de wet verkeerd 
toegepast door onder de gegeven omstandig
heden te heslisseri, da t · de onderha vige 
scJ,Jpper verblijf houdt op het door hem 
bevaren schip, ook al woont die schipper 
3/ 4 van bet jaar in bet buis, dat zijn gezin 
aim den wal bewoont. Anders coucl. 0. M. 
·met betoog, dat het bewonen .van een buis 
het bewonen van een vaartuig uitsluit en 
dat, in aansluiting met art. 74 B. W. wonen 
moet worden opgevat · als hoofdverblijf,' . 
hebben. 30 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat .inlevering 
van. opgaven van candidaten aan een antler 
dan den burgemeester of derigene die hem 
verving, persoonlijk, en afgifte van een 
bewijs van m;itvangst door dien antler, de 
candidaatstelling in strijd met de artt. 51 
en 52 Kieswet en ~e daa.rop gevolgde stem
ming ohgeldig maakt. 18 Dec. 

- Wet tot t~jdelijke afwijking van de Kieswet. 
· • S. 581. 30 Dec. 

Kinderarbeid. Zie : Arbeid van jeugdige per
son"en en van vrouwen enz. 

Koophandel. Besluit houdende aanvulling van 
het K. B. van 4 Mei 1896, S. 76, tot vaststel
ling van een Algemeen Reglement voor 
de Kainers van Koophandel en Fabrieken: 

S. 490. 2 Nov. 
Krankzinhigen. _ Besluit.:houdende nadere wij-
- ziging van het K.- B. van 5 Augustus ·1888, 

S. 114, tot bepa_ling van :\let maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundig!')n in het krankzinnigengesticht,, Voor
bnrg", te Vught, S. 15: 12 Jan. 

- Besluit houdende aanwijzing van de Psychi
·atrisch-Neurologis_che Kliniek van het Alge
meen Provinciaal-," Stads- en Academisch 

- Ziekenhuis te Groningen als eene inrichting, 
·die niet als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer clan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. , 

S. 85. 24. Fehr, 
- Besluit waarbij aan BestuU:rders der -Ver-

-eeniging voor landbouw . en verzorging van 
krankzinnigen ;,Huize Padua" te Boeke!, 
vergunning wordt verleend tot opr:ichting 
van · een gesticht voor zwakzinnigen te 
Udenhout.. S. 147. 27 Maart. 

-.Besluit tot na~ere'.,;,.ijziging van het K. B. 
.van ~l l\faart 1894, S. 50, waarbij aan de 
.vereeniging ,, Tot Christelijke Liefdadigheid" 
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te Wagenborgen, gemeente Termunten, ver
gunning is verleend, aldaar een gesticht voor 
idioten op te richten. S. 271. 8 Juni. 

- Missive van den Minister van Staat, l\finis
ter van Binnenlandsche Zaken aan de 
Commissaris der Koningin _in de provincien, 
betreffende vervoer val). krankzinnigen in 
D-treinen. , 22 Aug. 

- Besluit• tot nadere ·wijziging van hot K. B. 
van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij aan de 
Vereeniging tot Opvoeding en Verr,legin5 
van idioten en achterlijke kindcren, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is _verleend om het 
landgoed. ,,'s Heerenloo", te Ermelo, -tot 

' een gesticht ' voor idioten in te richten. 
S. 422A. 25 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging vah het K. B. 
· van 4 November _1890, S. · 160, tot liepaling 

van ,het maximum der verpleegden en het 
minimum van'geneesku11digen in het krank
zinnigengestfoht ,,het· St. J oris-Gasthuis", 
te Delft. S. 472. 12 Oct. 

- lV.Iissive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 
provincien, betreffende verpleging va~ krank
zinnigen. 28 Nov. 

- Zie ook : Armwezen. 
Landbouw. Besluit houdende bepalingen tot 

besttijding van . de aardappel-wratziekte 
(zwarte schurf~, ,,black scab"), veroorzaakt 
door chrysoplyctis endobiotica. 

S. 100. 3 Maart. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, houdeni:le nadere 
vaststelling. van een fostructie voor de direc
teuren; ambtenaren. en ,beambten der RiJks
landbouw_proefstations: 10 Aug. 

- Zie • ook : Tractaten. · · 
Landsgebouwen. Besluit tot w1Jz1ging van 

het K. B. van 29 April 1908, S. 122, tot 
organisatie van het personeel voor ·den 
dienst der Landsgebouwen. S.· 71. 16 Fehr. 

- Besluit houdende · wijziging en aanvulling 
van het K. B. van 21 Mei 1910, S. 137, tot 
oiganisa tie van het personeel voor den 
dienst der J ustitiegebouwen. S. 405: 17 Aug. 

Landstorin. Besluit betreffende nadere uit
. breiding van den landstorm. S. 9. 8 Jan. 

-- Missive van den/ Millister van Oorlog, 
houdende mededeeling, dat de landstorm
pliclitige, die zicb buiten een de,r in art. 7 
vermelde laiiden ophoudt - hetzij om studie
redenen, · hetzij vooi- zaken als anderszins ~ 
met de bedoeling om ·na korter of langer. 
afweaigheid naar Nederland, Duitschland of 
Belgie· terug te' . keeren, niet geacht mag 

1916. 

worden te zijn geves,tigd buiten deze Rijke~; 
aangezien · zijU: verblijf buiten • genoemde 
landen slechts een tijdelijk karakter draagt. 

6 April. 
- Besluit betrefl;ende had ere. uitbreiding van 

den: landstorm. S._ 186. 10 Mei. 
- Wet tot aanvulling van de Landstormwet. 

s. 20_7. 27 Mei, 
- Wet tot verlenging van den duur van den 

dienstplicht bij den Iandstorm. 
S. 360. 29 Juii. 

- Wet tot wijziging der wet van 31 Juli 1915, , 
S. 345, tot nadere uitbreiding van den lan<i
storm. s: 361. 29 Juli. 

- Besluit tot nadere uitbreiq.ing van · den 
Iand~torm, enz. S. 413. 18 Aug. 

- Missive yan den Minister van . Binncn
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinmen, betrefl;ende 
kwade practijken bij keuring .van dienstplich
tigen. 16 Sept. 

- Bcsluit houdende wijziging van art. 14 • 
van het · Landstorm-Besluit; Stbl. 1913, 

· n°. 273. S. 455. 25 Sept. 
- Besluit tot nadere uitbreiding van den 

Iandstorm. S. 476. 16 Oct. 
521. 2 Dec. 

....:. Wet tot verlel)ging van den duur van-den 
dionstplicbt bij den landstorin. 

' S. 564. 30 Dec. 
- Zic ook: Militie. (Ncttionale) 
Landweer . . Missive van den Minister van 

. Oorlog aan de burgcmeesters, betreffende 
inschrij;ing van lanclweerplichtigen in het 

· verlofgangersregister. 25- Maart. 
- Wet tot aanvullin·g van art. 37 der Land-

weerwet. S. 205. 27 Mei. 
· - B~sluit betreffende militie- of iandweer

plichtige matrozen met kort dienstverband. 
S. 269. 3 Juni. 

- Wet tot .tijdelijke verhooging van het 
maximum der vergoeding wegens kostwinner
scbap van d.ienstplichtigen. S. 293. 24 Juni. 

- Wet tot het langer in dienst houden van 
dienstplichtigen bij de landweer. 

S. 349. 29 Juli. 
562. 30 Dec . 

- Zie ook: JJiilitie. (Nationale) 
Leerplichtwet Arrest van den H. R. • In 

art. 1 · der Leerplichtwet 'Wordt aan de 
·,,ouders", dus aan vader en moeder, gelijke
Iijk de verplichting opgelegd om tegen 
schoolverzuim van bij hen inwonende leer

.plichtige kinderen te waken. - 30 Oct. 
Loodswezen. Besluit ter· bekenclmaking van 

den tekst van het bij K. B. van 22 Januari 

60 
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1902, S. 5, vastgestelde gewijzigd Algemeen 
Reglement op _ den loo<lsdienst met. het 
dnarbij behoorend tarief va.n vergoeding 
voor reia- en \'erblijfkosten der loodsen, 
zoomede van de bij · genoemd besluit vast
gestelde Bijzondere Reglementen in de 

. verschillende_ loodsdistricten, zomls die zijn 
gewijzigd bij de besluiten van 31 Januari 
1903, S. 42, 8 Februari 1904, S. 40, 24 De
cember 1904, S. 264, 7 Juli 1905, S. 233, 

_ 

0

30 Mei 1908, S. 192, 24 l\foi 1909, S. 126, 
24 Februari 1912, S. 93, 30 Juli 1913, S. 339, 
9 Juni 1914, S. 222, 19 Februari 1915, S. 112 
en 8 Decemb'llr 1915 (Stbl. n°. 489). 

S. 89. 26 Fehr. 
- Arrest va~ den H. R. De omniskenbare 

strekking van de artt. 1 en 2 der Wet 
van 20 Augustus 1859, S. 93, _ is, da t alles 
wat op het loodsen op de binn·enhavens 
betrekking heeft, buiten de door de wet 
gegeven regelen valt en overgelaten is aan 
de gemeentebesturen, welke dien dienst 
voor zooveel zij dat noodig achten en naar 
plaatselijke behoefteu kunnen regelen. Noch 
uit den tekst van art. 2 al. 2, noch uit de 
geschiedenis van die wetsbepaling kan eenig 
verbod voor particulieren om in de binnen
havens te Joodsen worden afgeleid, terwijl 
ook art. I_ al. 2 blijkcns het zinsverband 
alleen betrekking hoeft op het loodsen 
in de in al. 1 genoemde wateren, en evenmin 
art. 11, blijkens hot slot betrekking heeft 
op het loodsen in de binnenhavens. Nu 
noch deze wet noch de Rotterdamsche 
verordening op de ha venloodsdienst parti
culieren verbieden in de binnenha·vcns dier 
gemecnte loodsdiensten te verrichten, is 
de slotbepaling' van art. 10 van het K. B. 
van 23 Juni 1910, S. 167, van toepassing op 
hem, die zonder aanstclling zijn borocp m:1akt 
van het brengen van zeeschepen uit de 
rivier in die havens, hctwelk is een onderdeel 
van het loodson in die havens. 16 Oct. 

Marechaussee. Besluit houdende de samen
stelling van het Wapcn d_er Koninklijke 
Marechaussee. (bladz. 764.) 2 Mei 

Militaire Zaken. Arrest van den·H. R. Door 
het in art. 10 dcr Wet van 23' Mei 1899, 
S. ,128, voorgeschrc,'en oYerleg-':....a. en uit 
den aard dor zaak , geldt hetzeifdc voor 
art. 11 als voor art.' 10 - wordt beoogd 
eenerzijds eenige beperking der macht van 
het militair gezag, en anderzijds om do 
bestaande bovoegdheden van het burgerlijk 
bestuur zooveel mogelijk te eerbicdigen. 
Zoowel in verband met dit -laatste als op 

groncl van de- taalkundige beteekenis van 
de termen der wet is onder het betrokken 
b_urgerlijk gezag te verstaan het orgaan 
tot wclke bevoegdheid de tellrnns te nemen 
maatregelen. krachtens hun aard geacht 
kunnen worden te behooren. Waar de_ ten 
deze genomen maatregel is van wetgevenclen 
aard · en de huishouding van het betrokkcn 
gebied betreft, had het mili tair gezag overleg 
moeten plegen met het orgaan of do organen, 
die in de streek of streken, waarvoor de 
maatregel gelden moest ten aanzien van 
het daarin geregelde onderwerp met· het 
wetgevend gezag zijn belast. Nu dit niet 
is geschied, zijn terecht de betreffende maa t
regelen _van den territorialen bevelhebber 
in Zeeland niet verbindend verklaard. 

3 Jan. 
- Wet tot aanvulling van de wet va-n 21 Juli 

1890, S. 126, tot regaling van h'et militair 
oritlerwijs bij de landmacht, voor zoover 
claarbij _de opleiding voor den officiersrang 
en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken, zooals die wet laa tstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1913 (Stbl. 
no. 266). S. 31. 15 Jan. 

- Besluit tot het in staat van beleg verklaren 
van enkele gemeenten of gedeelten van 
gemeenten des Rijks. . S. 56, 22 Jan. 

- Besluit houdende afwijking van artikel 7 
van de Regeling van de bovorclering; hot 
ontslag en het op non-activiteit stellen van 
de Europeesche officieren behoorende bij 
de Nederlandsch-Indische landmacbt (S. 1910, 
n°. 278, Indisch Stbl. 1910 n°. 592). 

S. 78. ·19 Fehr. 
- Arrest vah den H. R. Art. 10 van de 

wet, van 23 Mei 1899, S. 128, verklaart 
onder meer het militair gezag we] bevoegd 
tot het ma.ken van nieuwe politieverorde
ningen, doch ·verbindt daaraan niet - in 
tegenstelling met de artt. 14 en 24 der Wet'
het vcrlies dier bevoegdheid van het Bestuur 
der in staat van oor!og verklaarde gemeente, 
,terwijl een ophouden van deze op de "\Vet 
rustendc bevoegdheid van da t Bestunr niet 
zonder uitdrukkelijke wetsbepa_ling mag 
worden aangenomen. 6 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor de opleiding van Studentcn iri de genees
knnde aan de Nederlandsche Unive_rsiteiten 
tot Officier van Gezondheid bij de Laiid
macht, alsmede van de bij dat Reglement 
beboorende modellen, opnieuw vastgesteld
bij het IC B. van 18 Juni 1913 (Stbl. 11°. 279), 

S. 148. 30 Maart. 
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- Arrest vail den H. R. Art. 23 van do 
Wut van 23 Mei 1899, S._ 128, het militair 
gezag bevoegd verklarendo tot regaling 
van den toegang tot, bet verkeer · binnen 
en bet verlaten van bet in staat van beleg 
verklaarde gebied, slaat blijkbaar op bet 
binnonkoµi.en en verbJjjven in en het ver
Jatmi van dat gebied door personen. De 
Rechtbank heeft terecht de door bet militah· 
gezag gegeven regaling, als de open bare 
orde in de gemconte Tubbergen kunnendo 
betreffen, bescbouwd als eene politioveror
dening, wellrn het militair gezag krachtens 
art. 22 der Wet van 1899 bevoegd was vast 
te stellen. 3 April. 

- Bescbikking van den Minister van ·Oorlog, 
betreffende de toepasslng van de artikolen 10 
on 22 der wet van -clen 23sten Mei 1899, 
S. 128, houdende bepalingen- ter uitvoering 
van artikel 187 der Grondwet. 23 Mei. 

- Wet tot bestendiging van deil stait · van 
beleg. S. 199-203. 27 Mei. 

306-309. 24 Juni.; 
- Arrest van den H. R. Art. 1 van bet 

besluit van bet Militair Gezag in Noord
Brabant enz. dd. 14 September 1915, lui
dendc : ,,Hct is verboden zonder scbriftelijke 
toestcmming van den Ka.ntonnementscom
mandant to Putte zicb te bevinden-()p den 
openba.ren weg, loopende langs de rijksgrens 
onz." is te beschouwen als een bevel, krach
tens art. 23 der Wet van 23 Mei 1899, S. 128, 
door bet bevoegd militair gezag uitgev.tar
cligd. Dit bevel is een algemeen voorscbrift, 
behoorlijk afgekondigd, tegen welks o,ver

. treding hij art. 49 dier wet stra.f is bedreigd, 
·en da.t a.ls zoodanig in de dagvaa.rding P,ls 
van kracht zijnde, niet behoeft te worden 
vcrmeld. 19 J·uni. 

,---- Arrest van den H. R. Art. 11 van het 
besluit van bet Militair Gezag in Noord
Bra.bant. enz. van 12 Juli 1915, verbie
dcnde aan p,trticulieren grootere hoeveel
beden van bepB,alde goederen voorhanden 
to bebben clan redelijkerwijze geacht" wordt 
noodig te -zijn, is een voorschrift, da. t, als 
verbiedend9 opeenhooping van levensmid
delen, de opcnba.rc orde en gezondhoid in 
de gcmeentc kan betreffon, zoodat l10t .Mili
tair Gezag krachtens art. 22 tler Wet van 
23 l\Iei 1899, S. 128, bevoegd w,Ls een der-

, gelijke bepaling uit te vaardigen. 19 Juni. 
- Arrest Yan den H. R. De overdmcht 

door don Opperbevelhebber van Lend- en 
Zeemacht van hot hem bij K. B. van 27 Ja

nuari 19lti toegewozen militair geza.g over 

de gemeente Soest, ook voorzoover betreft 
het va.ststellen van gemeentelijke politie
verordeningen, aan den Commandant Yan 
hot Interneeringsclepot te Amersfoort is 
ongeoorloofcl. Zoodanige overdracht van 
oen krachtens de wet rnrleende wetge
vende macht zou, a.Ileen geoorloofd .zijn, 
indien zij op haar beurt zou zijn gescbied 
kraohtens de wet, wa.t ten_ deze nict hot 
geval is. Da door dien Commandant vast
gesteldo verorclening is derbalvo niot vot·
bindend. 26 J uni. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 15 September 1913, S. 368, tot vitst
stelling ecner regeling van de a.a,nstelling, 
de bezoldiging en den dienst van de be
ambtcn en bedienden bij de Krijgsraden 
van _ de Landma.yht, bij den Zeekrijgsraa.d 
binnen bet Rijk in Europa, bij de Auditeurs-
1\Iili ta.ir bij de Krijgsraden van de Landma.cbt 
en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad 
binnen het Rijk in Europa., gewijzigd bij de 
K. B. van 21 November 1913, S. 415 en van 
22 J,inuari 1915, S. 23, intrekking van het 
bepaalde sub Ila van het K. B. van 12 April 
1911; S. 114 en van het bepa.a.lde sub Ila, 
2°. en 3°., van bet IC B. van 13 Nov"om ber 
1911, S. 336 en toepasselijk verklaring van 
de gewijzigcle regeling, voorzoover zij de 
beambten betreft, op de beambten ter griffie 
,van hot· Hoog l\Iilita.ir Gercchtshof on· ten 
parkette bij dit College, alsmedc nadere 
regeling van de ·bezoldiging der beqienden 
bij voormeld College en Parket. 

S. 328. 21 Juli. 
- Besluit houdende wijziging van de ,,Oorlogs-
- inst,ructie Stellingcommandanten". 

S. 330. 22 Juli. 
- Besluit tot wijziging der ,,Oorlogsinstructie 

Onder-Commandanten van stellingen". 
S. 331. 22 Juli. 

- Besluit houdende nadere aa.nwijzing der 
gebiedon, wa.arin door de Territoriale
bevelhebbers het milita,ir geza.g zal warden 
uitgeoefend. S. ·332. 22 Juli. 

- Besluit tot vaststelling ·van den tekst der 
Rcgeling ,0 a.n de aanstelling, de bezokliging 
en d!')n dienst van de beambten en bedienden 
bij de Krijgsradcn van de Landmacht, bij 
don Zeckrijgsra.ad biimen het Rijk in Europa, 
bij de Auditeurs-111ilitair bij de Krijgsra.den 
van de Landmacht en bij den Fiskaa.l bij 
don Zeckrijgsra.ad binnen het Rijk in Europa., 
va.st.gesteld bij het K. B. van 15 September 
1913, S. 368, la~tstelijk gewijzigd bij het K. B. 
van 21 Juli 1916, S. 328 en toepasselijkver-
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klaring der gewijzigde regeling op de beamb-· 
ten ter griffie van en ten pB,rkette bij het 
Hoog Militair ,_Geregtshof, alsmede nadere 
regeling van de bezoldiging der bedionden 
bij dit Qollege. S. 4 70. 11 Oct. 

- Arrest van den H. R. Ten onrechte be
sliste de-Rechtbank, dat door het in werking 
treden der wet van 31 December 1915, S. 533, 
het onderha vige besluit van het Militair 
Gezag krachtel).S r,rt. 151 der :Gemeentewet 
ten aanzien van zijn bepalingen_betreffende 
het, vervoer en de nederlage van goedercn, 
van reehtswege opgeh.ouden heeft te gelden. · 
De wetgever iminers heeft in die wet van 
31.December 1915 c\o.ncderlage van gocderen 
slechts aan zich getrokken, ·voorzoovor 
betreft de z.g. eerste linic, waaruit volgt, 
dat die w:et genocmd be_sluit in ieder ·geval 
onaangetast heeft gela ten, voorzoover het 

-betrekking heeft op de .nederlage van goe
deren buiten die strook, zoodat nu de ge
meente, ,waar het feit gepleegd is, buiten 
de eerste Jinie ligt, hot besluit daarvoor 
van kracht bleef. Toepassing V?,n art. 1, 
2• lid Sr. 23 Oct. 
~ Besluit houdende nadere V'1ststelling van 

~-oorschriften ter uitvoering v,:.n de, sedcrt 
gewijzigde, WElt van 23 lVIei 1899, Stbl. 
n°. 128. S. 488. 2 Nov. 

-: Besluit houdendc wijziging V8,n de ,,Oor
logsins_tructie Stellingcommandanten". 

S. ,489. 2 Nov. 
- Besluit houdende aanwijzing van de geza.gs

gcbicden van de Tcrritoriale bevelhebbers. 
· S. 495. 8 Nov. 

- Bcsluit houdendc het in staat van beleg 
veFklaren van torrito;:iaal zeegebied, zoo
mede van . enkele· gcme.enten en gedeelten 

. van gemeenten des Rijks. S. 527. 13 Dec. 
-· Wet houdende aanvulling van het .. Crimineel 

Wetboeli' voor het krijgsvolk te water, ter 
voorziening in eene gebleken leemte te~ 
opzichte van samei1rottingen va,n schepc
lingen. S. 5~9. 16 Dec. 

- Zie .ook; Indii!. (Nederlandsch) 
Pensioenen. 

Militair Onderwijs. Besluit tot wijziging van 
een onqerdeel vail de Tabet, behoorende 
bij het Reglement voor de Koninklijke 
'Militaire Academic, tovens houdende mach
tfging om voor den duur van den abnor
malen toestand, voortvloeiende nit de mobi
lisatie 1914, af te wijken van onderscheidcne 
bepalingen van dat Reglement: 

van de Reglementen voor de O.-dettenschool 
en 'de Koninklijke. Militaire Academic en 
van de bepalingen nopens de toelating in 
Indii\ tot die inrichtingen van onderwijs. 

s. 154. 3 April. · 
__: Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor de C.-dettenschool. S. 160. 10 April. 
- Besluit tot wijziging van hot Reglement 

voor den Hoofdcursus en van de daarbij 
behoorende Tabcl. S. 479. 21 Oct. 

l'rlilitie. (Nationaie) _ Wet tot aanvul).ing van 
artikel 100 der Militiewet. S. 36 ... 15 Jan. 

.:._ Missive -van den Minister van 
de Burgemeesters, betreffendc 
wegens kostwinnerscha.p. 

Oorlog aan 
vergoeding 

25 Fehr. 
15 April. 
17 April. 
23·Juni. 

3 Juli. 
13 Juli. 

. 25 Aug. 
Besluit houdencle beslissing dat wanneer 

iemand in afwachting van ccn beslissing op 
een tijdig ingediend verzoek om vrijstelling 
op grond van broederdienst, zijne aanvragc 
om vrijstclling wegens kostwinnerschap niet 
binnen den gestel\l,en termijn doet, er ecn 
geldige red011 b~staat om met -toepassing 
Yan· art. 39 van den terinijn in art_. 33 ge
noemd, af tc wijken. 15 April. 

- Wet _ betreffende bijzondcre maatregelen 
met betrekking tot de· lichting 1917. 

S. 206. 27 Mei. 
- Besluit betrcffende militie- of landweer

plichtige matrozen met kort dienstver.band. 
S. 269. 3 Juni. 

- Wet tot tijdelijke verhooging van liet 
. maximum der vergoc!ling Wegons kostwin

nerschap van dienstplichtigen. 
S. 293. 24 J uni. 

- Besluit tot het treffen van bijzondere maat
regelen met betrekking tot de lichting der 
militie van 1917. S. 312. 27 Juni. 

- Wet tot het langer in dienst houden van 
ingelijfdon hij de militie. S. 359. 29 Juli. 

·_ Besluit betreffende. de sterkte vv,n de 
lichting der zeemilitie van 19]_7. 

S. 367. 1 Aug. 
- Besluit houdende beslissing dat tot den 

diensttijd, bedoeld in art. 24, · eerste lid, 
onder 5°. dcr militiewet; niet behoort de
-ivcgens het oorlogsgevaar verlengde dienst ... 

24 Aug. 
- Missive van den Minister van Binnen-

S. 141. ·23 l\Iaart. 
- Besluit houdende wijziging en aanvulling. \ · 

landsche Zaken aan: de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
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kwade practijken bij keuring van' dienst
plichtigen. 16 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 

··Koningin in de provincien, bctreffendo vrij-
stclling van militiedienst. . 27 Sept. 

- Wet tot het !anger in dienst houden van. 
ingelijfden bij de militie. S. 563. 30 Dec. 

- Zie ook: Militaire Zaken. 
Mfnisterieele Departemeriten. Besluit tot 

ovcrbrenging van de zorg voor de uitvoering 
van de Ongevallenwet 1901, de Radenwet, 

· de Ziektewet en de Invaliditeits_wet, alsmedc 
yan de uit die wetten voortgevloeide Ko
ninklijke besluiten, voor zooveel het Dcpar
tement van J<'inancien bij die uitvoering be
trokken "is, naar ·dat van Waterstaat. 

. S. 67. 12 Fehr. 
- Bcsluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 April 1913, S. 136, houdende 
vaststelling van bepalingen ointrent de wijze 
va_n benoeming en bevordering van de amb
tcnaron en bedienden bij de Departementen 
.-an Algemeon Bcstuur._ S. 133. 17 Maart. 

- Wet houdende wcttelijke voorziening naar 
a,anlciding van hot K. B. van 12 Februari 
~1916 (Stbl. n°. 67).' S. 296 .. 24 Juni. 

- Besluit houdende· bepaling van het tijd
stip van in working treden van de wet van 
24 Juni 1916 (Stbl. n°. 296)._. 

- Besluit tot wijzigiiig_ van het Motor- en 
Rijwielreglement. S. 532. 15 Dec. 

Muntwezen. Besluit"houdendc rnststelling van 
regelen ten aanzien van ·de bezoldiging van 
het vaste werkliedenpersoneel van 's Rijks 
:(\'Iunt. · S. 14 .. 12 Jan. 

Mijnen. Besluit tot uitbreiding van het mijn
veld van Staatsmijn Emma. S. 420. 22 Aug. 

- Besluit houdende aanvulling van bet Mijn-
rcglement 1906. S. 474. 13 Oct. 

- Wet·. tot· nadere_ wijziging van ar~ikel 9 
der wet van den 27sten April 1904, S. 73, 
houdende n:adere bepalingen betreffende de· 
mijnontginning,- met wijziging dei: wet van 
21 April 1810 (Bulletin _des Lois n°. 285). 

S. 552. 16, Dec. 
Naturalisatie. Missive van dim Minister van 

Binnenlandsche Zakcn aan de Commissa
rissen der· Koningin in de provincien, betref
fende na foralisa tie in Pruisen. 25 • Maart. 

- W !')tten houdcnde na tur_alisa tie van : 
v. Bloeme .. A. E. S. 389, 11 Aug. 
Braicks. H. W. 245, 29 Mei. 
-Bruns. J. L, 266, 29 Mei . 
Cortenraay. J. 379, 11 Aug, 
Determann. H. H. 258, 29 Mei, 
Grunheid°. H. J. 261. .29 Mei 
Haubrich. J. E, 
Heslink. K. A. 
Hiltermann. G. B: 

252, 
380, 
247. 

29 Mei. 
11 Aug, 
29 Mei. 

. S. 313. 28 Jurii, "Hinricks, J. Th. W. 255. · 29 Mei. 
50*. 10 Nov. 
384. li Aug, 

- Besluit naar aanleiding van hot K. B. 
van 12 Februari 1916 (Stbl. n°. 67), 

S.- 314. 28 Juni. 
- Besluit tot wijziging van bet K, B. ·van, 

16 Mei 1913, S. 186, houdende vaststelling 
van bepalingon omtrent de inriehting van 

. het Departement van Marine. S, 423. 28 Aug. 
Molestverz~kering. -wet houdende machtiging 
·. tot het ·aangaan van verzekeringsovereen

. komsten tegen het gevaar van. molest in 
verband met den tegem'voordigen oorlogs
toestand. R 210. 27 Mei. 

Motorrijtuigen en;. Arrest van' den. H. R, 
Art. 31 j0 • art. 1 Motor- en Rijwielreglement 
heeft blijkens de gekozen rilime bewoor
dingen l)iet slechts die voorschriften op het 
oog, welke door de bestuurders enz. van rij
of voertuigell, gcen motorrijtuigen zijnde, 
in acht zijn te nemen, doch ook dezulke, 
waaraan anderen · zich .met betrekking tot 
die rij- en voertuigen hebben te houden, 
zooda t derhal ve art. 2, 2°. toepassing mist, 
wa;:meer de .bestuurders van motorrijtuigen, 
rij-· of voertuigen, langs spoorstaven voortbe
wogen, inhalen. 26 Juni. 

Hirsch. J. 
Imkamp, A, M, H, 
Jacobs. P. J. A. 
Janssen. G. 
Judels. L. 
Klareriaar. W. 0 • 
Knuf. M. H. 

381. 11 Aug. 
382. 11 Aug, 
386, 11 Aug. 
243. 29 Mei. 
246. 29 Mei. 

Koopmann. B. W. 244. 29 Mei. 
Kroger, J. A. 259. ~9 Mei . 
Krull, K. C. F. L. 267. 29 Mei. 
I(riitzmann. A. H. J. 248. 29 11:Iei. 
Kuntze. H. L. Q, Th. 391. 11 Aug. 
Kiippers. J, P, 260. 29 Mei. 
Kiistors. P. W. 387:, 11 Aug. 
Lemmens. H. J. 378. 11 Aug. 
Loesch"ke, 0. H. 503. 10 Nov. 
Lohbeck. H. _P. L. 375, 11 Ani. 
Majmcycr. L. F. J. 392. 11 Aug. 
Man velt. Dr. N. 393. 11 Aug. 
Moi r: G. H. 265. 29 Mei. 
Mol ngraaff, Dr. G. A. F. ?83.' 11 Aug, 

-Mreien. · 501. 10 Nov. 
· v. ispen tot Sevenaer. Jonkvr. M. J. C. Th. 

H;, Wed. G. L, H. M, Markies von Villers, 
I . G' aaf von Grignoncourt. S. 453, 22 Sept. 
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Osterkamp. B. W. 
Ries. L. A. 
Ricsenbeck. B. H. W. 
Schmidt. I!,. A. 
Secrdcn. _P. A. 
ten Seldam. J. 
Sigel. R._ E. 
Steinkiihler. P. D. 
Thel,:m. H. 
Tobben. M. W: B. P. A. 
Vcrsteyl. P. A. 
Vogel. ,T. Ph .. 
Vogt. G .. 
Warndorff. J. J. _ 

S. 253. 29 llfoi. 
249. . 2_9 Mei. 

- 502. 10 Nov. 
250. 
377. -
385. 
257. 
264. 
376. 
263. 
254.· 
388. 
251. 
242. 

29 Mei .. 
n· Aug. 
ll Aug. 

. 29 Mei. 
29 Mei. 
11 Aug. 
29 Mei. 
29 Mei. 
l_l Aug. 
29 Mei. 
29 Mei. 

Windstosser. J. S. G. 25-6. 29 Mei. 
Winkel. A. B. 390. 11 ·Aug. 
Zumpolle. H. A. J. ·262. - 29 Mei. 
Nederlanderschap en onderdaanschap. Missive 

van den Minister van Staat, Minister ·van 
Binnenlandsche Zaken aan de· Oommissa
dssen dor Koningin in de provincien, b.l)tref
fcnde afgifte van b_ewijzen van Nederlander
schap enz. 29 Aug. 
~ l\-lissive van den Minister van Binnenland

s~he Zaken aan de -_Oomrnissarissen . d~r 
E:oningin, ·betrefl'ende bewijzen van. ~eder
lander.scha p. 20 Oct. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van 
den Algemeenen ma.atregel .van Bestuur, 
ingevolge het vierde lid van artikel 13 der 
wet op het notarisambt.vastgesteld bij K. B: 
van 23 November 1905, ·S. 38,-en laatstelijk 
gewijzigd

0 

bij K. B. van 5 Aug. 1911 (Stbl. 
n°. 273). S. 283. 19 Juni. 

- Besluit to"t natlere wijziging van den Alge
woenen _maatregel van Bestuur, ingevolge 
artikel 1<1, van de wet op het notarisambt, 
vastgesteld bij K. B. van 4 Juni 1878, 
S. 81, en laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 

. 21.April 1908 (Stbl. n°. ll9) .• S. 284. 19 Juni. 
- Arrest van den H. R. Van onbevoegd-· 

hoid van den rechter is geen sprake wanneer 
een notaris belooning vordert, niet volgens 
het ·wettelijk tarief, maar volgens over
oonkomst. In da t geval k~n . de notaris 

-zich ni;t wenden tot d~n Voor~itter der 
Reclitbank, die immers in .geen geval over 
het bestaan .en het bindend karakter der 
beweerde overeenkomst zou kunnen oor
declen. 17 Nov. 

- B<.lsluit houtlentle nadere wijziging van 
hot K. ·B. van 23 · N ov~mber 1905, S. 308, 
tot vaststelling van cen algemeenen maat
_reg_el van bostuur, bedoeld in het vierde 
lid van art.-13-der wet op het Notarisai;nbt. 

· S, 526. 8 Dec. 

---:- Arrest van den H. R. De bewoordingen 
van art. 31 Wet Notarisambt, hetweik spreekt 
van bij en van tijdens het verlijden der akte 
geven geen grand voor de opvatting, dat 
alleen indien het weigeren om te teekenen 
met opgave van de reden plaats heeft op 
het oogenblik van het sluiten der aide,. van 
de weigering en de opgegeven reden in de · 
alde melding moet word_en gemaakt, zal 
ze niettemin kracht hebben va,n authentiek 
geschrift, doch dat, indien · de reden op 
een vroeger tijdstip slechts is opgegeven, 
het daarvan _ ·melding maken ·stra:fl;eloos 
kan warden nagelaten. · Het is voor de 
toepassing van genoomd s,rtikel onver
schillig of een en antler plaa ts heeft op 
hot oogenblik · da t men tot teekenen wordt 
uitgenoodigd dan weI iets vroeger. Oassatie
beroep verworpon tegen de beslissing van 
het Hof dat de geexecuteerde akte, op grand_ 
da t ze n.iet voldoet aan hot "in ·voormeld 

· artikel gostelde vereischte, als niet-authentiek 
moet -warden beschouwd (opheffing van 
het besla.g met schadevergoeding). 22 Dec. 

Octrooien. Zic : J ndustrieele en I ntellectueele 
eigendom. 

Onderdaa"nschap. Zie: 'Nederlanderschap . ., 
Onderscheidingsteekelien. Besluit tot vasi

stelling van een eeretoeke~ tcr gclegenheid 
van den watersnood ·1916. 6 Maart. 

Onderwijs. (Hooger)" Besluit tot het verleenen 
- van gedeeltelijke vrijstelling V8,n de in 191Ci 
af te nomen ·examens: bedoeld in de arti-_ 
kelen 12 en 123 der Hooger-Onderwijswet 
en 57 der Wet van 2 Mei 1863,.S. 50, voor 
hen, die op~l Januari 1916 meer dan twaalf 
maanden antler_ do wapenen waren. 

S. 58.- 29 Jan. 
-Gewijzigd. 157: 6 April. 

Be~luit _ houdende nadere WJJzrging van 
het bij de K. B. van 4 Juni 1878, S. 86, 
22 Juli 1893, S. 119, 28 Juli 1894, S. 140, 
26 April. 1895; S. 77, 13 Mei 1896, S. 78, 
24 Juli 1901, S. 195 en ~4 December 190!l, 
S. 411, gewijzigdo K. B. van 27 April 1877,_ 
S. 87, waarbij de in de artt. 131, 137 en 141 
der hooger-onderwijswet bedoeld_e examens 
en promotien zijn vastgesteld. 

S. 79. 23 Fehr. 
- Bcsluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

,utikel 157 der Hooger-onderwijswct, van het 
,,Willem-Lodewijk-Gymnasitim", - te Gro
ningon, dcr verooniging voor Ohristelijk Mid
delbaar en voorbereidend Hooger Onderwijs 
te Groningen. S. 86. 25 Fehr. 

- -Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
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art. 157 der Hooger,onderwijswet, van het _ 
· · gymnasium ,,R. K. lyceum .voor meisjes" 

te 's-Grav·onhage, van het Kerkbestuur van 
de paro~hie van den H. : .A.ntonius Abt, te 
's-Gravenhage. S. 87. 25 Fehr. 

~ Besluit tot aa~wijzing overeenkomstig art. 
157 der Hooger-onderwij~et, tan _het 
Ohristelijk gymnasium te Zetten der. Vereeni
ging voor Ohristelijk Hooger- en Middelbaar 

· · On_derwijs te Zetten, ' S. 129.. 15_ Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van 'het bij K. B. van 15 _Juli 1912, S. 258, 
aangevulde K .. B. van 30 Juni 1909, S. 907, 
waarbij worden aangewezen de buiten
iandsche instellingen en technisch e hooge
soholen, bedoeld in ai;t. 120 der Hooger
onderwijswet, alsmede diploma's··en getuig
schriften, bedoeld in da t · wetsartikel en de 
daarn'an verbonden vrijstelli11gen worden 
omschreven. · S. 142_- 23· Maart. 

-:c- Bcsluit tot, nadere, wijziging en- aanvulli:µg 
van het bij K. B. van 11 ·Juli 1913, S. 3~5, 
aangevulde K. B. van 30 J uni ·1909, S. -208,. 
waarbij worden aangewezen de buitenland
sche instellingen van onderwijs of o'u"derzoek, 
bedoel_d in art. 125 de·r Hooger-onderwijswet. 

S. 143. 23 Maart_
Onderwijs.· (Lager) Missive_ van den· :Minister 

van _Binnenlandsche Zaken aan de districts
schoolopzieners ·oet,:effende aanmoediging 

. bezit akte land- .of-tuinbouwku11de. 5 Jan. 

· r ep, •ingesteld door den ~aad der- gemeento 
's Gravenhage, tegen het besluit van Gede-. 
p teerde Staten van Zuidholland, waarbij 
g edkeu~ing is · onthouden aan het besluit 
v n dien Raad van 28 Juhi 1915, Yoor 
z over da'!;rbij,aan D. Ranon ongevraagd 
e rvol 6ntslag i~ verleend als _hoofd der 'open
b _re ·1agere- school aan de Sirtemastmat 
n. 179. · · S. 80. 23 Fehr. 

esluit houdende besli'ssing, ·dat de Raad 
b voegd is voor het bezit der acte landbouw-

, k nd~·of tuinbouwkundo L. 0. aan het hoofa 
e ner school een jaarlijksche toelage te ver-

. ·- 1 enen, ook -wanneer het .landbouwonderwijs 
v ~rnamelijk buiten·d_e school te midden ·der 
· ndbouwers ·gegeven wordt. · 13 Maad,. 

eshiit houdende beslissing, dat de bepaling 
e ner-verordening, -medebrengende dat aan 

"d onderwijzers,_"die onder· de wapenen zijn, 
_n e6n jaar·geenerlei wedde uit de gemeente

·s meer -zal word,en betaald, ·onbillijk ~n~ 
net voor goedkeuring vatbaa~ is. 22 Maart. 

esluit, houdende :, beslissing dat er voor 
edeputeerde Stator;·geene reden bestait~om 

a n een · onderwijzer. niet · toe 'te staan s].e 
b diening van agent dor Onderlinge Levens
vl rzekering Mij. ,,'s Gravenhage" te mogen 

!t
leeden. 31 Mei. 

- e_t 'tot wijziging en aanvulling van de· 
· et tot regeling van het lager omlerwijs. 

S. 297. 24 Juni. 
- ,Besluit tot nadere wijziging van het K. B: 

van. 30 Augustus 1910, S. 273, hoildende 
·aanvullirig van he,t K. B. van 13 November 
1905, S.· 302,. for uitvoering ·van artikel 48 
·de~ wet tot regeling vari het Lager Onder~ijs. , 

300. 24' Jimi. 
esluit tot uitvoering vJJ,n artikel IX der 

et van 21 Juni 1913 (Stbl. 11°. 303). 
. . S. 329. 22 Juli. 
esluit -waarbij. ~orden a_angewezen• d~ 
de · kolo:nien en bezi ttingen afgegevfn 

a ten van bekwaamheid. tot het geven van· 
ger onderwijs, bedoeld in. artikel 89 der 
et tot -regeling vai1 bet lager onderwijs. 

S. 50. 17 Jan. 
368. - 3 Aug. 

_ _:_ Besluit tot nadere wijziging -v~n h~t K. B: 
van .30 Augustus i910, S. 274,. houdendc 
aanvulling van het K._ B. van 13 Noyeinber 

. 1905, S. 303, ter uitvoering van· art. 59 der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs. 

· S. 5L~· i7 Jan. , 
369. 3 Aug. 

- Be~luit houdende ·bes!issing dat, nu'.·sedert 
· 14 jaa-r geen onderwijs in vak p is ·gegeven; 

. ntettegenstaande_ het als verplicht vak op 
het programma der school voorkwam, 
de Raad dat vak facultatief· m_ag· stellen. 

10·Felir.-
_:_ Missive ·van den Minister va,n Binnenlarid-
.. sche· 2,aken aan de Gedeputeerde Staten, be

treffende adviezen omtrent toepassing van 
art. 53 der. Lageronderwijswet. 19 Fehr. 

- Besluit houdende beschikking op het be--

S. 373. 7 Aug. 
esh:iit tot het verleenen van vervroegd 

· : oorschot op de Rijksbijdragen: over 1916 
n besturen vim bijzondere lagere scholen, 

edoeld in artikel 59 der wet tot regelihg 
an het lager 'onderwijs. S. 467. 7 Oct. 
Besluit tot vaststelling van bepalii1gen 
oor het examen, bedoeld in -art. 86- der wet 

t t regeling van het· lager onderwijs, ter ver-
rijging van eene ·ak_!;e van bekwaamheid 
oor huis- en schoolonderwijs in het vak,. 
ermeld onder_ u in artikel 2 dier w~t, zooals: 

~ie laa_tstelijk is g_ewijzigd~ bij de wet ,,an 
24 Jum 1916, Stbl. n°. 297 .. S. 491. 2 Nov. 

- Besluit tot het-. vaststellen van regelen 
· etre~ende het verleenen van de ~rijstelling, 
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bedoeld in het-derde lid van artikel Hi der 
wet tot regeling vi,n het lager onderwijs, 
zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet van 
24 Juni 1916, Stbl. n°. 297. S. 492. 2 Nov. 

Onderwijs.- (Middelbaar) Besluit tot het , or
leenen ' van gedeelt_elijke vrijstelling van 
cle in 1916 af te nemen exaniens, bedoeld 
in de artikelen 12 en 123 der Hooger-Onder
wijswet en 57. der Wet van 2 Mei 1863, S. 50, 
voor hen, die op I Januari 1916 meer clan 
twaalf maanden onder de wapenen waren. 

S. 58. 29 Jan. 
157. 6 April. 

Besluit' tot vaststelling van een Reglement 
voor de Rijks Hoogere Land-, Tuin-_ en 
Boschbouwschool. S. 443. 18 Sept,. 

Onderwijs .. (Militair) Zie: 1vliliutire Zaken. 
Ongevallenverzekering. -Arrest van den H. R. 

Uit het. bij de bebandeling der Ongevallen-
- wet 1901 in de 2• Kamer der Staten-Generaal 

bij de totstandkoming van art. 61 voorge-. 
v11llene in verband ook met de artt. 20, 21 
en 22 dier wet is af te leiden, dat de wetgever 
kleine en onpeteekenende verwondingen niet 
als ongeval!~n heeft willen beschouwd zien. 

_ Derhalve is gerequireerde, nu bij dagvaar
ding omtrent Jiet aan S. overkomen ongeval 
alleen was gestekl, da t deze aan de recbter
hand_ werd verwond, t~recht van rechtsver-

. volging ontslagen. 14 Fehr. 
- Besluit tot :wijziging van het K. B. vltn 

18 December 1902, S. 223, gewijzigd bij K. B. 
van 17 Maart 1905, _S. 96, boudende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in art. 86, derde lid, der 
Ongevallenwet 1901. _S. 117. 9 Maart. 

-- Besluit houdendc nadere. wijziging van 
bet IC R. van 21 November'l902, S. 200, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld_ in art. 59, sub 2, 
der Ongevallenwet 1901, zooals dat besluit 
is gewijzigd bij het K. B. van 27 Januari 1905, 
S. 31, en bij bet K. B. van 16 December 1913 
(Stbl. n°. 444). S. 156. -5 April. 

- Besluit houdende nadere wijziging van 
. het K. B. van 8 December 1902, S. 214, tot 

vaststelling . van een algemecnen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in -art. 72 der 

. Ongevallenwet 1901, zooals tlat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij het _K. B. van 7 October 
1915 (Stbl. 11°. 423). _ S. 171. 27 -April. 

- Beschikking van den Minister van Land-
bouw, Nijverheid en Handel tot nadere uit
voering van art. 2, zesde en zevende lid, 

. sl~t, -van de Oorlogszeeongevallenwet 1915. 
23 Mei. 

- Besluit tot nadere ,wijziging van het K. B. 
van 2 Februari I 903, S .. 63, .gewijzigd bij 
K. B. van 1 Juni 1906, S. 121, boudende 
vaststelli'ng der loonbedra:gen, bedoeld in 
art. 7 sub .III, der ,,Ongevallenwet 1901. 

· S. 311. 24 Juni. 
Besluit tot nadere wijziging- van het K. B. 

van 18 Juni 1909, S. 189, laatstelijk gewijiigd 
bij K. B. van 30 Mei 1914, S. '218, tot vast
stelling. van een algemeenen -.maatregel van 
bestuur, als bedoeld. in artikel 3-l der Onge• 
vallenwet 1901. S. 510. 20 Nov. 

- Arrest van c1·~n H; R.. De verschijnings-· 
plicht, in art. 64 der Ongevallenwet den 
getuigen opgelegd, slaat temg op een onder
zoek als bedo!Jld in ai•t. 63, welk onderzoek 
slechts p1'tats heeft, - indien bet -011geval 
voor ,,een verzekerde" een der in dat artikel 
genoemde ge-:olgen heeft gebad. Waar onder 
,, verzekerde" in. verband met de artt. 1 
en 2 dier wet slecbts kan worden verstaan een 
werkman, werkzaam in een verzekerings
plicbtig bedrijf, kan. dat. onderzoek dus 
alleen plaa ts hebben, als bet betreft een 
dergel\jk ongeval, aan zoodanig werkman 
overkomen. Bij tel,istelegging van over
treding van art. 444 Sr. moet dus in dit 
geva]_. in de dagvaarding worden gesteld, 
dat het ongeval, _waarop het onderzoek 
betrekking had, .overkomen was aan een 
W!:)rkman in een verzokeringsplichtig bedrijf. 

4 Dec. 
- Zie ook: Ministerieete Departementen. 
Onteigening. Arrest van den - H. R. De 

grond van het cassatiemiddel kan e9hter 
niet worden onderzocht, omda t de recbterlijkc 
macht niet bevoegd is tot beantwoording 
der vraag, of het besluit van den Gemeente
raad, uit kracht waarvan de onteigening 
is uitgesproken; in art. 77 der Onteigenings
wet zijn grond vindt. De wetgever heeft 
in de Onteigeningswet den burger]jjken 
rechter een ·nauwkeurig -afgebakende taak 
aangewe~en. 'Naar bet stelsel heeft de 
rechter in- een geval als het onderhavige, 
waarbij ]iet Raadsbe:Sluit in de plaats treedt 
van de wet tot verklatjng van ·het algemeen 
nut en liet K. B. tot aanwijzing der per
ceelen, te onderzoeken, of er·een Raadsbesluit 
is, goedgekeurd -door de Koningiri den 
Raad van State gehoord, doch heeft. de 

-Recbter niet andermaal de wettigbeid vah 
zu]k een besluit _:__ i. c. of de. onteigening· 
·volgens het uitbreidingsplan ook grond 
voor bouwblokke11· mocht om¥atten - te 
onderzoeken. Onjuiste motiveering vcor de 
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. ter zake van den ondergrond van het onder- -]Arrest van den H. R. De schade door de 
havige fabrieksterrein toe te kennen schade- ntzetting uit den eigendom op zich zeh-e 
loosstelling. Ten onrechte heeft de Recht- erokkend is niet afhankelijk, en hare be-
bank overwogen, dat de voor een nieuw ~rooting mag dus ook niet afhankelijk warden 
fabrieksterrein te betalen prijs geen maatstaf esteld, van vroegere aankoopen (tegen een 
mag zijn voor de schadeloosstelling, welke I geren prijs dan door de Rechtbank als 
voor het oude terrein µ10et warden gegernn. .sis ,oor de berekening der bedrijfsschade 

10 Jan. i genomen)°, ook al zou vaststaan, dat de 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut angekochte gronden de onteigende gronden 

der onteigening van eigendommen, noodig umien vervangen. Door het geven van 
voor en ten behoeve van de stichting ,an en fnindere schadeloosstelling mag aan 
een gebouw ter uitbreiding van de openb~re en onteigende niet het voordeel van dien 
lagere school aan de Kerkstraat te 's-Gra- roegeren aankoop warden ontnomen 

-::~::~:, ,:"' ,:• ~!:7f • ,:t:;: -1!;'::~/:n ': ! !wf ,';';,'.:;~!:,~:;:;~ 
verbreede Willemstraat te Hengelo (0.). ~lichting op om bij voorbaat, ter voorko-

8. 21. 15 Jan. Jing van door de onteigening te lijden schade, 
- Ide-m ten behoeve van uitbreiding van erken,_ te doen uitvoeren en ontzegt haar 

het stationsemplacement Oudenbosch. ergoeding der geleden schade (i. c. verlies 
S. 43. 15 Jan. an de vroege teelt door een warmoezenier), 

- Idem van eigendommen in de gemeente I dien zij die maatregelen (nl. het maken 
Haamstede, noodig voor den aanleg "an ,~an installatien op reeds aangekocht goed) 
een voetpad van den Vertonsweg naar den n·et heeft getroffen. 24 Jan_ 
vuurtoren aldaar. S. 44. 15 Ja.n. - ~rrest van den H. R. Berekening dcr 

- Idem ten behoern van uitbreiding rnn bedrijfsschade. De onteigende partij beklaagt 
het havenemplacement Veghel van de z eh ten onrechte over de door de Rechtqank 
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maat- g maakte berekening; in het vonnis is 
schappij. S. 45. 15 Jan. t recht rekening gehouden met hetgeen zij 

- Idem ten behoeve van een los- en laad- r· eds van het te onteigenen goed in natura. 
plaats ,,Oostdijk" bij wachtpost 28 ,an den t t zich genomen en gehouden had. 31 Jan. 
spoorweg Roosenclaal-Vlissingen. rrest rnn den H. R. De onteigende heeft 

S. 46. 15 Jan. r cht op volledige vergoeding der schade 
,- Arrest van den H. R. Verandering van de hij door de ontzetting uit den eigen-

weiland of bouwland tot tuinland na de d m ml lijden, derhalve om te warden her-
nederlegging van de plannen dcr onteigeEing. p aatst in denzelfden toestand als waarin hij 
Feitelijke beslissing. Juiste toepassing van v 6r de onteigenfog verkeerde. De omstan-
art. --39 Onteigeningsw"et. Strekking van dat gheid dat de onteigende in 1912 eenige 
artikel. Bepaling van de waarde van het p rceeler{ ondershands heeft gekocht, waar-
goed naar een huurwaarde lager clan de v -n in de notarieele akte wordt gezegd, da.t 
werkelijk bedongen huur. No,um ·in cas- z zijn ·,,warmoezeniersland" en dienen ,;ter 
s_atie. Eischer was door hct ad vies der v ortzetting ,an zijn bedrijf" heeft · geen 
deskundigen gewaarschuwd en had het hier- i doed op de ter zake van het thans ont-
bedoelde element van schade, nl. het verschil ei ende toe te kennen schadeloosstelling. 
tusschen de huurwaarde en . de werkelijk D bedoeling waarmede hij die gronden, die 
gemaakte huur, voor de Rechtbank ter l · _ den aard der zaak mede aan zijn tuinders-
sprake kunnen brengen. Voorkomiiig van b drijf ku'nnen warden dienstbaar gemaakt, 
de waardevermindering ,·an het niet ont- h eft aangekocht is onverschillig. Hij zal 
eigende gedeelte door .toekomstige maa t- ~I chts volledig zijn schadeloos gesteld als 
regelen cler onteigenencle partij. Of ·de wet_ hi na de onteigening bo,en en behalve de 
dit in het algemeen toelaat, behoeft niet te in 1912 a,angekochte perceelen wederom- een • 
warden onderzocht, omdat het in elk geva.J p rceel tuingrond vaq dezelfde grootte en 
niet gaat op de manier. als in het bestreden h edanigheid a.ls het onteigende zal hebben 
vonnis is geschied, nl. door vestiging van v rkregen. 4 Fehr. 
een erfdienstbaarheid van uitweg tegen den - Wet tot onteigening ·rnn eigendommen in 
wil van de onteigende partij. 17 Jan. d gemeente Rolde, noodig tot het ver-

1916. 51 
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krijgen van een oefeningsterrein voor het 
. garnizoen Assen. S. 106. 4 Maart. 

- Arrest van den :H. ,R. De artt. 151 Grond
wet en 40 Onteigeningswet schrijven _d_en 
rechter niet voor den · weg, dien hij heeft 
te volgen on{ tot de bepaling der werkelijke 
waarde van- het te onteigenen goed te komen. 
In het algemeen kan de . werkelijke waarde 
van gronden door kapitaliseering ,an hunne 

. werkelijke · huurwaarde worden bepaald ; 
de ,•raag, of die maatstaf in een gegeven 
geval de juiste is, kan in cassatie niet worden· 
onderzocht. · 6 Maart. 

- Arrest van den H. R. Indien men aanneemt, 
. dat de verhuurder-eigenaar. reeds aanstonds 
den eigendom verkrijgt van de gebouwen 
door zijn huurder in den loop der huurover
eenko_mst ,op den verhunrden grond gesticht, 
dan ljjdt hij to.eh door onteigening. dier ge
bouwen. geen schade, welke ingevolge de 
Onteigeningswet voor vergoeding in ·aanmer
king kan komen, oindat de huurder in -ieder 
geval de bevoegdheid heeft die gebouwen 
v66r het ·einde der huurovereenkomst te 
sloopen. Dit wordt niet anders, indien_ de. 
verhuurder-eigena;i,r· het· · recht heeft be
dongen om de door de huurders gestichte 
gebouwen, die zich bij het einde der huur 
nog op het gehuurde mochten bevinden, 
tegen de gescha tte waarde. over . te nemen. 
ov·er het bij overeenkomst treffen ,an een 
regaling van verdere strekking dan bij art. 658 
als uitzondering op art. 656 B .. W. is gegeven: 
zie · ccincl. 0. l\i. Da in het cassa tiemidder' 
aangevallen redeneeringen zijn door-de Recht
bank gegeven, niet om daarop mede te doen 
steunen · de. hoegrootheid der aan den te 
onteigenen grond toe te kennen waarde, 
maar om aan te toonen,. dat· de eventueele 
uitkomsten van de daartegenove!'. door den 
eigenaar uitgedachte plannen te onzeker 
zijn, dan dat zij als maatstaf Yoor bereke
ning zouden kunnen ;worden aanvaard. 

13 l\faart. 
_:_· A:crest van den H. R. Het bij de waarde

bepaling van den te onteigenen grond reke
ning houden met het gedeelt~ (3/4) dat 
in de ·toekomst ·voor straat is bestemd en 
dat dus door een gegadigde niet te gelde 
.,wu kmmen worden ·gem~akt; l~idt.niet tot 
die in het cassatiemiddel gewraakte en ook 
wettelijk- onaannemelijke uitkomst, ·dat een 
d~el . van den grond om niet moet worden 
afgestaan, waar immers de ten_ slotte vast
gestelde schadeloosstelling wordt toegekend 
voor het gehetll, dus ook voor het tot straten-

aanleg bestemde gedeelte. De grief dat de 
. Rechtbank bij de berekening van het voor 
straat bestemde gedecltf'· beeft rekening 
gehouden met een ii.het tijdvak van art. 92 
Onteigeningswet nog niet Kon. goedgekeurd, 

. bij raadsbesluit vastgesteld, bebouwingsplan, 
in plaats van met het veronderstelde gemid-

. · delde van art. 27 der Woningwet, is eveneens 
ongegrond, omda t de waardebepaling der 
Rechtbank niet berust op het Raadsbesluit 
zelf, maar daarop, dat een gegadigde bij 
het doen van. een bod. rekehlng zou houden 
met de groote - volgens· de Rechtbank aan 
zekerheid· grenzende - kans, dat het voor 
straat aange:wezen gedeelte ··werkelijk zou 
blijken rJet ·voor bebouwing in aanmerking 
te kom~n. · 24 Maart. 

--Arrest van den H. R. Onteigening. Schade
loosstelling uitsluitend in· geld en . vooraf. 
genoten of. verzekerd. Bedrijfsschade. Stil
stand van bedrijf. V 001'koming van die 
schade door oordeelkundig handelen, nk 
door de te onteigenen fabrieksterreineri na 

· de onteigening. van. ae ·011.teigenende partij 
in huur aan te nemen, terwijl inmiddels' de 
nieuwe fabrieK gereed zou zijn. De Recht
bank heeft onder, deze omstandigheden 
terecht geen schadeloosstelling wegens stil
stand rnn het bedrijf toegekend.' 8 Mei. 

- Wet tot verklaring -ran het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het aanleggen van straten en pleinen 
en het verkrijgen van aangrenzend bouw
terrein te Hoogezand. S. 198. 27 Mei.c 

- Idem ten behoeve van een spoorweg van 
Stadskanaal over Ter Apel naar de Duitsche 

. grens. S, 232. 29 Mei. 
- Idem van uitbreiding van het stt<,tions

emplacement Rilland-Bath met bijkomende 
werken. S. 233. 29_ Mei. 

- Idem van. -uitbreiding van het stations
emplacement Groesbeek. S. 234. 29 Mei. 

- Arrest van · den H. R. De rechtbank, 
verplicht alle omstandigheden in.aanmerking 
te nemen, welke naar haar oordeel van 
invloed zijn op de werkelijke·waarde der te 
onteigenen perceelen, lieeft terecht rekening 
gehouden .met een door den Gemeent0raad -
vastgestelde voorgevelrooilijn -en met de 
gi]volgen daarvan, nu zij oordeeldEJ dat die 
gevolgen op die waarde invloed uitoefenden. 
De Gemeenteraad was ingevolge art. 3 der 
-Woningwet en art. 76_ der Bouwverordening 
bevoegd om die voorgevelrooilijn vast te stel-

. - len, on verschillig welke bedoeling bij die :vast
stelling mag. hebben voorgezeten. 16 Juni. 
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- Arrest ,an den H. R. Door tle verklaring s-Gravenhage, ten heboeve van tle huis-
van den huurtler dat hif van de hem bij tle testing van den dienst van bet Hoofdbestuur 
huurovereenkomst gegeven o~tiejaren gebr~ik er Po~terijen en Teleg_m~e. S. 406. 18 Au~. 
maakt, komt noch een meuwe verhurmg - Beslmt tot onte1genmg · van perceelen m 
noch tle · verlenging eener a.fgeloopen huur 

I 
e gemeente lVIuiden en Naarden, ten 

0 

tot stand. Het laatste lid van art. 42 ·der pehoeve van de verbetering van den provin-
Onteigeningswet mist dus toepassing, ook pialen zeedijk tusschen l\foiderberg en 
al is die verklaring gedaan-na de in art. 39 Naarden en den aanleg van een gedeelte 
bedoelde nederlegging. 23 J uni. ieedijk op d'e hooge. gronden van lVIuiderberg. 

- Arrest van den H. R. Het onteigenings- . l S. 445. 21 Sept. 
geding betreft twee vragen : wat kan en - Arrest van den H. R. De vraag, welke 
moet onteigend · worden en welke schade-1 artij in een onteigeningsgeding in de kosten 
lo~sstelling moet claanoor worden toege- f:' oet worden veroordeeld, kan niet altijd 
kend. De Rechtbank besliste, dat het ontler- eantwoord worden door eenvoudige ver-
houd der te onteigenen openbare wegen elijking van het bedrag van bet aanbod 
niet inhaerent was aan den eigendom, doch met de toegekende schadevergoeding. Wan-
op den onteigende drukte als dee! ,an zijn *eer door verandering van fe;telijke omstan-
publiekrechtelijke taak; dat derhalve de figbeden de schadeelementen tijdens de 
kosten van onderhoud niet yan clc · waarde !!·tspraak van het ,onnis niet meer dezelfde 
der perceelen moeten worden afgetrokken. ~n als ten tijde van bet aanbod, moet met 
Eischer, wien meer schadeloosst9lling werd e tijdens het onteigeningsgeding ingetreclen 
toegekend clan hetgeen waarcip hij zelf meent · erandering worden rekening gehouden. 
recbt te hebben - eischer wilde, met bet I. c. was het toegekende bedrag we! lager 
oog op een lat~re regeling, beslist zien dat ~an het aanbotl, maar door de terbeschik-
de onderhoudsplicht inhaerent was aan den jungstelling van het onteigende goed gedu-
eigendom - kan zijn l;e]ang bij bet cassatie- Ende den tijd benoodigd Yoor de nieuwe 
beroep niet motiveeren met een beroep op 1 richting van het bedrijf kwam de scbade 
die later te maken regeling, welke in het egens stilstand van bet bedrijf te rnrval-
onteigeningsgeding niet aan de orde is. en. Da Rechtbank besliste tcvens da_t, 
PubJ;ekrecbtelijke heffingen of privaat-rech- are bedoelde regeling niet get.rofl;en, het 
telijke recognitien ? De recbtbank heeft tle angeboden betlra.g zou zijn overscbreden. 
schadeloosstelling voor het gemis van recog- 15 Dec, 
nitien ontzegd op grond tlat niet is komen - Wet, tot verklaring van bet elgemeen nut 
vast te staan, clat de recognitien, waarop de er onteigening ten behoeve van : a. aatileg 
onteigende partij zicb beriep, van privaat- an spoorwegverbindingen met de havens-
rechtelijken aard zijn. Hierdoor wordt die est bij Amsterdam inet bijkomende werken; 
beslissing geheel gerecbtvaardigcl. Op betgeen . aanslui t.irig van den spoorweg Amsterdam-
de -Rechtbank daarar,n ten oven-lo"ede toe- aarlem aan tle onder a bedoelde spoorweg~ 
voegt steunt hare beslissing niet, zoodat erbindingen; c. aanleg van· een rangeer-
een onderzoek naar de daartegen in cassatie errein nabij Dufrendrecht met bijkomende 
gericbte grief onnoodig is. 30 Juni. erken. ' S. 541. 16 Dec. 

- Wet boudende verklaring van bet algemeen Idem ·ten beboeve van uitbreiding van het 
nut der onteigening van eigendommen in ationsemplacement Dalen van den spoor-
de gemeenten lVIaasbracbt, Wessem, Linne, eg van Coe,orden naar Gasselternijeveen. 
Beegden, Roermond en lVIaasniel, noodig S. 542. 16 Dec. 
voor den aan]e·g van twee stuwen, sluizen -' Idem ten· behoeve van uitbreiding van 
met -kanalen, grond- en andere werken ten stationsinricht-inger:i te· Tilburg. 
behoe.-e van de kanalisai;ie van een gedeelte ~ S. 543. 16 Dec. 
van de ri,ier de l\Iaas. S. 337. 29 Juli. - Idem ten-beboeve van het maken van eene 

--Idem ten beboeve van uitbreiding van bet Is- en !aatlplaats op het'. emplacement 
sta tionsem placement Wageningen van . den usteren. S. 544. 16 Dec. 
spoorweg Ede-Wageningen. S. 338. 29 Juli. - Idem.ten behoeve van den aanleg mu een 

- Idem ten beboeve van den aanleg van. een 'ectriscben spoorweg van Haarlem naar 
spoorweg va_n Winsum naar -Zoutkamp.. eemstetle. S. 545. 16 Dec. 

S. 396. 11 Aug. - dem ten behoeve va.n uitbreiding van bet 
- Idem ,nn cigcndommm, ;n de· g=oent, rto-emplnoem,.,t Min"'- S. 546. 16 Dec 
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-. Arrest ·van· den H. R. Onteigening van een 
gedeelte van eenen aan de gemeente Sneek 
-toebehoorenden. trekweg. Voordeelen, welke 
uit dien gemeentegrond konden warden 
verkregen .door het uitgeven van gebruiks
rechten daarop. W aarde-bepaling · van . het 
onteigende,' waarbij wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid, dat de Kroon zal gebruik 
maken van het vernietigingsrecht ten aan
.zien der Verordeningen, waarbij bedoelde. 
heffingen warden vastgesteld. Meerdere ·of 
mindere waarschijnlijkheid dat de Kroon 
van dat recht zou gebruik maken. 22 Dec. 

Oorlogswinstbelasting. Wet tot hefting eener 
oorlogswinstbelasting. S. 288. 22 Jun~. 

Ouderdomsverzekering. Zie: Invaliditeits-ver
zekering. 

Pakketpost. Zie : Posterij. 
Paspoorten en jaarpassen. Missive van den 

Minister van Buitenlandsche Zaken betref
fende het viseeren van paspoorten 'aoor de 
Duitsche 'consulaire ambtenaren. 6 Jan. 

- Missive van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken aan de Oommissarissen· der Koningin 

• betrefl;ende buitenlandsche paspoorten. 
22 Jan. 

- Missive van den Minister van Buiten
landsche Zaken aan de Oommissarissen der 
Koningin in de provincien, betrefi;ende het 
verkrijgen van arbeiter-legitimationskarte. 

19 Fehr: 
- ;Besluit van den Minister va_n.Buit~nlandsche 

Zalien, boudende vaststellen van regelen, 
waarnaar de betrokken autoriteiten zich 
bij bet afgeven van verblijfscertificaten aan 
Belgen en het viseeren van Belgiscbe passen 
voortaan .hebben te gedragen." 24 Maart. 

::.._ Beschikking van den Minister van Buiten
bndsche Zaken tot .. vaststelling van een 
nieuw · voorschrift omtrent den vorm en 
den tekst der N ederlandsche paspoorten. 

· 1 Dec. 
- Missive van den Minister van· Buitenland

sche Zaken aan de. Oommissarissen der 
Koningin in de provincien, betrefl'ende bui
tenlandsche paspoorten. 19 Dec. 

29 Dec. 
Pensioenen. Beslui t houdende ongegrond ver- • 

klaring van de bezwaren van den gewezen 
milicien J. 0. G. Budde te Amsterdam, ... tegen 
de beslissing. op zijn ver~oek om pensioen. 

S. 4. 6 Jan. 
- Wet. houdende to_epassing van artikel 44 

(o:Ud · 32) · der Burgerlijke Pensioenwet. ten 
behoeye van den oudleeraar J. 0. Fischer. 

S. 22. 15 Jan. 

- _Wet houdende in trekking van. de wet van 
15 April 1854, S. 41, tot regeling van het 
pensioen der militaire leden_ van het Hoog 
Militair Gerechtshof. S. 29. 15 Jan. 

- Wet tot wijziging van artikel 56 der Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913. 

S. 30. 15 Jan. 
~ Besluit. houdende beslissing dat voor ver

gelding van tijdelijke diensten bij bet lager 
onderwijs voor de berekening van pensioenen 
vaststaan moet, dat de J,>etrokkene tot deze 
diensten is benoemd geworden, hetzij irige
volge een R9,adsbesluit, hetzij krachtens 
een · besluit v:an B. .en W. in. welk laatste 
geval tevens moet zijn voldaan aan bet· be
paalde in art. IV § 3 der wet van 5 J uni ,1905 
(Stbl. n°. 152). 21 Jan. 

- Besluit boudende· beslissing dat art. ·u 
der Burgerlijke Pensioenwet ,oor bet pen
_sioen een maximum stelt, waarmede dus·alle 
diensten, bewezen in de betrekking of in 
de reeks van betrekkingen ter zake waar
van -bet pensioen verleend wordt, zijn ver
golden; dat een uitlegging alsof het zoude 
nijstaan het bepaalde maximum langs 
indirecten :weg te verhoogen · door vermeer
dering van het pensioeff wegens een andere 
gelijktijdig bekleede burgerlijke_of ·daarmede 
gelijkgestelde betrekking geen steun in 
de wet vindt. 31 Jan. 

~ Besluit houdende beslis'sirig dat de aan den 
belanghebbende bij zijne benoeming door 
den Raad opgelegd_e verplichtirig om binnen 
een jaar na de. infunctietreding met goed · 
gevo'lg een bepaald examen te doen, aan_ 
die benoemi_ng niet het karakter eener vaste 
aanstelling ontneemt. 2 Fehr. 

- Missive van den Minister van Financien 
aan de gemeentebesturen betrefi;ende uit
voering van het K. B. van 1 December 1913 
(Stbl. n°. 420). · · 8 Maart. 

- Besluit hou_dende beslissing, dat de buiten
gewone werkzaamheden, die van den burge-

. ineester zijn gevergd in . verband met. en 
als gevolg van-de u'ro bilisa tie -en het trekkcn 
naar de gem_eente van_Belgische vlucbtelingen 
niet .kunnen ·warden. a~ngemerkt als · bijzon
·dere omstandigbeden', die zich bij de uitoefe
ning van den dienst hebben voorgedaan 

·in den· zin van. art. 3 -1 • lid sub b der Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913. 

14 l\faart. 
- Besluit houdende beslissing dat het . op

dragen door het: gemeentebestuur aan het 
hoofd eener school van het schoonhouden 
der lokalen niet oplevert , de aanstelling in 
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een gemeentelijke betrek)ring in den zin 
van art. 2 der Pensioenwet· voor de gemeente
·ambtenaren 1913. _ 81April. 

- K. B. Het recht op pensioen, bij art. 40 
der wet op het lager onderwijs toegekend, 
wordt niet geboren op het tijdstip van ingang 
van het ontslag van den onderwijzer als een 
recht op toekomstig pensioen, doch eerst 
op dat, waarop de- belanghebbende na zij~ 
ontslag als onderwijzer den leeftijd van 65 
jaren bereikt of invalide wordt. · 6 Mei. 

,,. - K. B. AI staat vast, dat iemand gedurende 
tal. van jaren blootgesteld .is geweest aan 
schadelijke dampen, kan er toch geen sprake 
zijn van ,,bijzonde~e omstandigheden", indien 
er meer dan 2 jaren zijn verloopen tusschen 

.het tijdstip waarop de ziekte is bekomen en 
het tijdstip waarop van het ontstaan der 
ongeschiktheid uit een' geneeskundige ver
klaring is gebleken. · 6 Mei. 
~ Missive· van den Minister van Financien 

aan de Gedeputeerde Staten der provincien, 
betreffende het mededeelen van nog niet 
betaalde pensioensbijdragen ingeval van 
pensionneeren of op wachtgeld stollen. 8 Mei. 

- Besluit houdende ongegrondverklaring van. 
de bezwaren van-de weduwe van den land-· 
weerplichtige van het 2cte Bataljon Land
weer-Infanterie J. Hoft, geboren R. Botter 
te Leeuwarden, tegen de beslissing op haar. 
verzock om pensioen. · S. 194. 23 Me;, 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 8 Juni' 1914, S. 220, houdende 
vaststelling van voorschriften ten aanzien 
rnn de ambtenaren en bedienden bij den 
Burgerlijken Pensioenraad, den Militairen 
Pensioenraad en den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren en het '\-Veduwen
en Wcezenfonds voor burgerlijke ambten;i,ren. 

S. 290. 22 Juni. 
- K. B. Daar op grond van art. 73 Wet 

L. 0. de pensioensbepa,lingen voor de onder
wijzers, verbonden aan bijzondere lagere 
scholen o. a. niet van toepassing zijn op 
onderwijzers in de gymnastiek, kan die 
diensttijd niet in aanmerking komen bij de 
regeling van pensioen als leeraar aan de 
H. B. S., ook niet als blijkt, dat de betrok
kene op grond van een onderwijzersacte 
we! eens als onderwijzer aan gemelde scho;l 
bij ontstentenis van een. der onderwijzeressen 
heeft les gegeven. 6 Juli. 

- K. · B. Een- opzichter belast met het 
onderhoud voor de · provinciale gebouwen 
is als burgerlijk ambtenaar te beschouwen, 
daar hij benoemd is door Gedep. Staten, 

v n een vaste aanstelling is voorzien en 
z ·n wedde zoowel krachtens de vroegere 
a tt. 105 en 106 der Prov. wet als krachtens 
h t tegenwoordige art. 106 nit de Staatsin
k msten is gekweten. 17 Juli. 

esluit tot uitvoering van artikel IX der 
et van 21 Juni 1913 (Stbl. n°. 303). 

S. 329. 22 Juli. 
- 1fissive vari de llfinisters van Binnenland

s7-he Zaken en van Financien aan de Gedep. 

!
Staten der provincien, betreffende pen.sio1i-

. n eren van gemeente-politiepersoneel. . 
. 4/9 Aug. 

- esluit houdende beslissing dat een ontslag. 
et op eigen verzoek, hangende de beslis
g van Gedep. Staten daaromtrent, ge

v lgd door een ,erzoek om ontslag, dat bij 
r adsbesluit verleend is, voor de toepas
s ng der Pensioenwet ,oor de gemeente
a btenaren 1913 moet warden aangemerkt 
a s een ·ontslag op verzoek. 17 Aug. 

'-- {:: B. Ook-.al sluiten de bewoordingen van 
h t besluit van B. en W., waarbij iemand 
a s commies ter secretarie is ontslagen, zicb 
n et· aan bij de terminologie van art. 7,. 
1 lid der Pensioenwet voor de gemeente
a btenaren 1913,.moet toch cllt geval worden 
a ngenomen, als ·uit de overweging van het 
b sluit blijkt, d~t het is genomen op grond 
v n het feit, dat de ontslagene zich heeft 
s huldig gem~akt aan handelingen, bedoeld 
i gemeld art. 7. - Wanneer de betrokkene 
n zijn verkregen ontslag als commies op 
z ·n. verzoek ontslagen wordt als ambtenaar 
v n den burgerlijken· stand, moet wordeil 
a ngenomen, dat dit laatste ontslag het 
r chtstreeksch gevolg is gewe_est van het 
e rste. en da t hij ook als ambtenaar van den 

· - b ~gerlijken stand ontslagen is wegens han-
d lingen, bedoeld in art. 7. 15 Sept. 

- Iissive van den llfinister van Binnenland
s h_e Z.aken aan de Gedep. Staten der pro
v ncien betreffende uitvoering van de Burger!. 

ensioenwet en van het K. B. van 17 Maart 
l 14 (Stbl. n°. 150). 21 Sept. 

esluit houdende ongegrondverklaring van 
bezwaren van den gewezen· milicien 

. Moltmaker te Andel (gemeente Baflo), 
zijn verzoek om 

p nsioen. S. 446. 22 Sept. 
- dem van den gewezen milicien H. M. 

aniels, te Brussel, tegen de beslissing op 
z ·n verzoek om pensioen. S. 457. 26 Sept. 

- :Iissive van. den Minister van. F_inancien 
a n de Gedep. Staten der Provincien, betref
f nde jaarlijksche verantwoording va11 pen-
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sioensbijdragen van burgerlijke ambtenaren. 
19 Oct. 

- K. B. Wanneer na afloop van iederen 
cursus waarvoor een onderwijzer bij het 
herhalingsonderwijs werd benoemd, het 
dienstverband tusschen hem en de gemeente 
werd verbroken, is deze niet als gemeente
ambtenaar in den zin van art. 2 A der Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenai'en 1913 

. - te beschouwen. 2 Dec. 
- K. B. Aangezien een kweekeling van 

een openbare lagere school niet werkzaam is 
krachtens ·een door hem van het gemeente
bestuur ontvangen ar.nstelling of benoeming 
en hij zijne belooning oak niet van het 
gemeentebestuur geniet,, kan de door hem 
als zoodanig volbrachten diensttijd niet 
als diensttijd in den zin van art. 15 der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenar~n 
1913 in aanmerking komen. 4 Dec. 

- Missive van den Minister ,an Financien 
aa.n de co=issarissen der Koningin betref
fende pensioenaanvragen. 20 Dec. 

- K. B. De omstandigheid, dat eene aan
stelling op proef gevolgd wordt door eene 
.vaste aanstelling, geeft aan eerstgenoemde 
aanstelling nog niet het karakter van vaste 
aanstelling aangezien zij slecbts een tijde
lijk dienstverband schept. 29 Dec. 

- Zie oak : Gura~ao en Suriname. 
Personeels belasting. Wet houdende wijziging 

der tabel van verdeeling der- gemeenten in 
klassen, behoorende bij de wet op de pe•so
neele belasting. S. 137. 18 llfaart. 

- Arrest van den H. ·R. De woorden ,,fabriek 
of werkplaats" in a.rt. 4 § 1°. der wet op 
de personeele bela.sting omvatten niet alle 
lokalen, ~aarin eenig bedrijf wordt uitge
oefend, maar hebben een meer beperkte 
beteekenis en wijzen meer bepaald op 
lo_ka.Jen, waar handenarbeid wordt verricht. -
De operatiekamer van een tandarts, waarin 
deze de tandheelkunst in ,haar geheel~n 
geoorloofden omvang uitoefent, behoort 
niet tot de Iokalen, uitsluitcnd tot werk

plaats gebruikt, waarin volgens genoemd 
a_rt. 4 haardsteden van de personeele be
lasting zijn vrijgesteld. 16 Oct. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen 
de gemeenten Amersfoort en Leusden. 

S. 499. 10 Nov. 
Politie. Besluit houdende nadere -wijziging 

van het K. B. van 24 Februari 1910, S. 74, 
tot vaststelling der jaarwedden va,n de 
beambten der Rijksveldwacht. 

S. 116. 10 Maart. 

Posterij. Besluit tot vaststelling van eene 
tijdelijke uitzondering op artikel J, § 4, van 
bet K. B. van 30 September 1907, S. 260, 
laat~telijk gewijzigd bij dat van 15 Novem
ber 1915, S. 470, tot uitvoering van het 
Algemeen Postverdrag van Rome. 

S. 336. 28 Juli. 
- Wet houdende .aanvulling van de Wet 

tot regeling der brievenposterij. 
s. 342. 29 J uJi. 

364. 29 Juli. 
Inwerkingtreden. 461. 30 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van artikel 5-
van het. K. B. va.n 15 Jan uarij 1882, S. 14, 
houdende voorscbrifteii in verband met 
artikelen 6 en 10 der wet van 21 Junij 1881, 
S. 70, tot inrigting eener dienst ter ·.erzen
cling met de post van pakketten, een gewigt 
van 5 Kilogram.Diet te boven gaaude, laat
stelijk gewijzigd bij IC B. van 19 September 
1900 (Stbl. n°. 162). S .. 475. 14 Oct. 

- Besluit tot wijziging van artikel 1 van het 
K. B. van 7 Januari 1913, S. 6, houdeude 
nadere regeling van de porten der brieven 
en _anderc stukken,- welke rechtstreeks over
zee tusschell" het Rijk en zijne kolonien en 
.bezittingen in Oost- en West-Indie worden 
gewisseld. ' S. 508. 17 Nov. 

- Besluit houdende wijziging van artikel 11 
van'het K. B. van 14 December 1895, S. 222, 
tot uitvoering van onderncheidene bepalingen 
der wet tot regeling der brievenposterij, 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 1 Juli 1913 
(Stbl. n°. 321). S. 511. 22 Nov. 

- Wet houdende wijziging en aanvulling 
,an de wet van den 2lsten Junij 1881, f'?. 70, 
tot inrigting eener dienst ter verzencling met 
de post van pakketten, een gewigt van 
5 _kilogram niet te boven gaande. I 

S. 549. 16 Dec. 
Raden van beroep. Besluit houdende.wijziging 

van het K. B. van- 24 Fehr. 1915, S. 115, 
houdende instelling van raden van beroep 
voor de directe belastingen. S. 169. 26 April. 

Rechten -van in-, uit- en doorvoer. Besluit 
boudende. aanWIJzmg ·van de gemeente 
Deventer als landplaats voor gezouten of 
gerookt vleesch bestemd tot uitvoer met, 
teruggaaf van accijns. S. 128. 13 Ma.art . 

.:._ Besluit tot wijziging van het K. B. van 
26 llfaart 1872, S. 19, houdende bepalingen 
tot vereenvoudiging van de formaliteiten, 
in acht te nemen bij den in-, uit- en doorvoer 
,an goederen. S. 559. 18 Dec. 

Rechtswezen. Besluit houdende wijziging van 
bet Reglement n°. IV, op de organisatie en 
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· de -dienst· · der Deurwaarders en verdere Schlpvaart. Besluit tot nadere ~ijziging van 
r',)gtsbedienden, zooals dit luidt - volgens a!tikel- 7 van het ,,Reglement ,oor de 
den tekst bekend gemaakt, krachtens het S uurlieden-examens", vastgesteld bij K. B. 
K. B. van 14 Juli 1911, in het St!latsblad v n 27 December 1907 (Stbl. n°. 353). 
n°: 147 van dat •jaar. :s. 183. · 6 Mei. - S. 2. 6 Jan. 

-- Besluit houdende bekendmaking van den et houdende maatregelen die waarborgen 
tekst van het ingevolge art. 19 der wet op d t Nederland in voldoende mate de beschik-
de zamenstelling der Regterlijke magt en· ki g: blijft- behouden over schepen. 
het beleid der Justitie bij K. B. van 14 Sep- · · S. 139. 18 l\faart. 
tember 1838, S. 36, vastgestelde reglement esluit tot vaststelling van een algemeenen 

-w\Jzigd bij het IC B. van 6 Mei 1916 (Stbl. - t eede lid, der Schepenuitvoerwet. _ 
· van openbaar bestuur n°. 4, faatstelijk ge- Tatregel van_ bestuur, als bedoeld: in art..-1, 

n°. 183). S. 469. 7 Oct. : ' _ S. 158. 6 April. 
- Zie ook: Tractaten: - - - Besluit tot wijziging van het besluit van 
Registers van eigendomsovergangen. Missive 6 jApril 1916, S. 158, houdende vaststelling 

van den Minister van Binnenlaridsche Zaken van een algemeenen maatregel van bestuur, 
- aan d_e Gedep. Staten der pro1>incien, betref- alk bedoeld- ln artikel 1, tweede lid, der 

fende overbrenging van registers- van eigen-- Sohepenuitvoerwet. _ S. 282. 19 Juni, 
domsovergahgen. .17- Mei. - Besluit tot wijziging van het ,,Reglenient 

Reis- - en verblijfkosten. ·Besluit - houdende _voor de machinisten-examens", vastgesteld 
vaststelling van nieuwe regelen ten aanzien bij K. B. - van 27 December 1907 (Stbl. 
van de vergoeding -wegens reis- en verblijf- n~. 354)_- S. ·322. 14 Juli.-
kosten, toe_ te kennen aan p~rsonen, die - Beslilit tot vaststelling van regleinenten 
hier- te 1a:ride ter uitvoering ,"an eene op-' v6or de scheepvaart ter beveiliging van het 
dracht in het belang van den dienst; waarvan b~weegbare gedeelte van de spoorwegbruggen 
de ko;ten uit de koloniale geldmiddelen - over den IJssel te Zutphen in den spoorweg 
warden gekweten, zich buiten hunne woon- - ~r{n Arnhem naar Leeuward:m en bij -het 
plaats moeten begeven. S. 92. 29 Fehr. ~terve~r in den spoorweg- van Utrecht 

Reispassen. Zie : Paspoarten en jaarpassen. , n~ar -Zwolle. S. 439. 8 Sept. 
Rekeningen. Zie: Begrootingen en Rekeninge1i. - ~esluit tot intrekking van he~ _r~glement 
Rivieren. Besluit tot toepassing van,- de ,do·r de scheepvaart ter beve1ligmg -van 

Rivierenwet. , S. 84. 24 Fehr. d~ beweegbare brug over de ·Linge in den 
Roode Kruis. Besluit houdende bepalingen S1fatsspoorweg- van- -Utrecht naar Waarden-

voor het dragen' van de_ uniform van de bqrg. S:_ 440. 8 Sept. 
Vereeniging ,,het N ederlandsche Roode - Zie ook : Bakens. 
Kruis", goedgekeurd bij K. B. van 5 Juli' ~ f• k~~alen. - _ . 
1915 (Stbl. n°: 306). S. 459. 28 Sept. - - f' ,, Rivieren. 

Rijksgestichten en Rijkswerkinrichtingen-. Be- Schlild. ('Nationale) Besluit houdende machti-
sluit tot wijziging van den Algemeenen·maat- gi~g tot uitgifte· van schatkistbiljetten en 
regel -va~ Bestuur,. bedoeld bij artikei 22 _schatkistpromessen - volgens de. wet van 
van het Wetboek van Strafrecht, en vast- ·4 \ApriL 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij 
gesteld bij K. B. van- 31 Augustus 1886, di~-van-15 Juli 1912, S. 240 _en de wet van 
S. 159, zooals die laatstelijk is gewij~igd 5 f ec. 1881 (Stbl. n°. 185). S. L 3 Jan. 
bij K_- B. van 24 December 1910 (Stbl. 52. 18 Jan. 
n°. 373). S. 285. 21 Juni. - I 61. 5 Fehr. 

-::- -Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 70. 14 Fehr. 
van den algemeenen'--·maatregel vali ·bestuur, 
bedoeld bij de artikelen 3 en 21 der wet:van_ 
12 Febmari 1910, S. 64, vastgesteld ·-bij 
K. B. van 15 Juni 1905_ (Stbl. n°., 209). 

S. 456. 25 Sept. 
_:___ Besluit houdende- regelen voor het tijdelijk 

Rijksopvoedingsgesticht te Leiden .. 
S. 462. 30 Sept, 

_Rijksveldwacht. Zie : Politie. 
Rijw-ielen. Zie: .iJiotarrijtuigen. _ 

123. 
140. 
155.-
321. 

· 323. 
401. 
441. 
471. 
497. 
424. 

10 Maart. 
22 Maart, 

3 -April. 
8 _Juli. 

14' Juli. 
14 Aug. 
14·, Sept. 
11 Oct. 

9 Nov. 
5 Der. 
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- Besluit houdende wedei'openstelling van 
de gelegenheid tot inwisseling van de zilver
bons van f 1.-, van f 2.50. (ouden vorm) 
eU: van f 5.-. S. 65. 9 Fehr. 

-,- Wet tot bet a.angaan van eene geldleening 
of -Ieeningen van f 125,000,000: 

. S. 135. 17 ,l\faart. 
533. 16 Dec. 

-:--- Besluit tot vaststelling van den uiterlijken 
vorm voor de zilverbons ,an een gulden, 
tot bepaling van de hoeveelheid der uit te 
geven zilverbons van dien vorm en tot wijzi
ging van art. 2 van het besluit van 31 _Maart 
1915 (Stbl. n°. 174). - S. 168. · 22 · .April. 

- Besluit. houdend,e nadere voorziening ten 
aanzien van de rente der schatkistbilje_tten, 
bedoeld in het K. B. ,an 9 November 1_916 
(Staatsblad ,_n°. 497). S. 515. 2'i'. Nov. 

- Wet tot ··nadere vaststelling van het bedrag, 
waar'l'oor zilverbo:qs kunnen worden uit
gegeven. S. 592. 30 Dec . 

.,.:- Zie ook: Indie. (Nederl.) 
Spaarbank. Besluit houdende regeling van de 

organisa_tie · va.n het personeel der directie 
van de Rijkspostspaarbank, !aatstelijk vast
gesteld bij K. B. van 30 Juni 1910 (Stbl. 
n°. 177). S. 161. 13 April. 

Spoorwegen. Wet tot. bevordering van den 
aanleg van 'spoorweglijnen van ·G_roningen 
over Slochteren naar Weiwerd, v:an Groningen 
over .. Winneweer naar .Appingedam; van 
Groningen over Bedum naar Uithuizen en 
van Uithuizen over '.t Zandt naar Winneweer. 

S. 37. 15 Jan. 
- Besluit tot nadere wi]ziging en aanvulling 

van het Algemeen Reglelllent Dienst en 
.tot wijziging en aanvulling van het Alg·e
meen Reglement I)ienst Locaalspoorwegen. 

S. 101. 3· Maait. 
187. 15 Mei. 
494 (betreft al

leen Algem. Reglem. Dien~t). 7 Nov. 
S. 531. 15 Dec. 

Besluit tot wijziging en aanvulling van het · 
Tra'mwegreglement 1902. S. 112. 6 J\,faa,rt. 

421. 22 Aug. 
,.- Wet houderide toekenning van een renfo
,. Joos voorschot uit 's Rijks schatkist ten 

behoeve van den aanleg en het 111 exploitatie 
brengen van een spoorweg van Breskens 
over Cadzand, en Retranchement naar Sh_1is 
!Ile:t zijlijnen van Cadzand naar de haven 
. van Cadzand en van Retrancheinent naar 
de Belgische grens in de richting van Knocke. 

. S. 231. 29 Mei. 
- Wet tot _bevordering ,an den aanleg vP..n 

Rijkswege van een- spoorweg van Gouda over 
Waddimcrnen en Boskoop naar Alphen. 

S. 237. · 29 llfoL 
- Wet _ tot toekenning van een renteloos 

voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg en het iri exploitatie brengen 
van een spoorweg van Horn naar Deurne. 

S. 339. 29 Juli. 
- Besluit tot gelijkstelling' van den door 

de N qord-Z.uid-Hollandsche Tramweg-llfaa t
scha ppij geexploi teerden- spoorw_eg van Haar- · 

-!em naar Overveen met de spoorwegen, 
waarop geen antler vervoer dan personen
vervoer binnen ·eene gemeente plaats heeft. 

S. 466. 6 Oct. 
Statistiek. Wet houdende voorzieningen ten: 

behoeve der statisti.ek van <ien in-, uit- en 
doorvoer. S. 175. 28 April. 

- Besluit houdende voorzieningen ten behoeve 
det statistiek van den in-, uit- en doorvoer. 

S. 316. 30 Juni. 
Statistiekrecht. Wet betreffende hefting -van 

Statistiekrecht, S. 530. 14 Dec. 
Steenen. l'IIissi,e van den Minister ,an Bin

nenlandsche Zakeµ aan de Gedeputeerde 
Staten, betreffende baksteen :industrie. 

23 Maart. 
Sterke drank. Besluit tot nadere wijziging 

van bet K. B, van 7 Februari 1906, S. 22, 
gewijzigd bij K. B. van 25_ Mei' 1909, S. 127, 
7 Juli, 1910, S. 196, 11 Januari 1912, S. 9 
en 2 Juli.1912, S. 211,.tot nadere uitvoering 

. van de artt. 6, eerste lid, en 35, eerste lid, 
van de- Drankwet (Stbl. 1904, n°, 235). 

S. 72. 17 Febr. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedep. S.taten van Limburg, tot onge
grondverklaring van net door l\L H. Geelen, 

. _ weduwe van H. J, Silleets, te Weert, inge
stelde ·beroep tegen de, intrekking, -door 
Burgemeester·en Wethouders dier gemeente, 
van de te haren name :staande vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein. · S. -403. 17 Aug. 
~ Besluit tot yernietiging van d~ besluiten 

van Burgemeester en .Wethouders van Zui
lichem, waarbij aan _C._ -P._ van den Bogerd, 
aldaar, verlof voor qen yerkoop. van alcohol
houdenden drank, anderen : dan ·sterken 
.drank en aan P. A, van den Bogerd, alqaar, 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het kleinis verleend . 

s. 404. 17 Aug. 
-:-'- ·Z.ie ook_: Genieenteveror,deningen. 
Stoo·mvaartdierist. ·Wet -tot goedli:euring van 

de overeenkomst, den 24sten '.Februa~·i 1915 

- ;, -
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door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel aangegaan met den Koninklijken 
Hollandsehen Lloyd, tot nadere ·wijziging 
van de m.et het Coniite. tot reorganisatie der 
Zuid-Amerikalijn onder dagteekening . van 

· 15 Nov. 1906 gesloten overeenkomst, _aan
_"gev]lld -bij nad~re o·vereenkomst van 18 ·Junf 
1907, betreffende hot onderhouden van 
eeri stoomvaartdien;t onder Nederlandsche 
vlag tusschen Nederland, Brazille en Argen
tinie, goedgekeurd bij de wet van 29 No-

. vember 1907 (Stbl. n°. 309). S. 75. 17 Fehr. 
Strafrecht en StrafVordering. Besluit tot wijzi

ging van den Algemeenen maatregel van 
· · . Bestuur> bedoeld bjf artikel- 22 van het 

. Wetboek van Strafrecht,. en vastgesteld 
: ,bij IC B. van 31 Augustus 1886, S. 159, zoo

als die laa tstelijk is gewijzigd bij K. B. 
: , van 24 December 1910 (Stbl. n°: 373). 

S. 285; 21 Juni. 
· - Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van den algemeene~ maatregel van·be~tuur, 
bedoeld bij _ de artikeien 3· en .21 der _wet van 
12 Februari 1910, S. 64, vas_tgesteld'bij K. B. 
van 15 Juni 1905 (Stbl. n°. 209). 

S. -456. 25 Sept. 
- Besluit houdende regelen voor het tijdelijk 

Rijksopvoedingsgesticht te Leiden ... 
S. 462. 30 Sept. 

- Zie ook: Nilitaire Zaken. 
~tuwadoorswet. Besluit tot vaststelling van 

.een algemeenei:J. maatregel van bestuur, _als 
bedoeltl' bij artikel - 6 der Stuwadoorswet. 

S. 431. 5 ~ept. 
. ·-,--, Besluit. tot vastste_lling van een algemeenen 

maatregel van bestuur; als _ bedo~d . bij 
.artike,l 9 der Stuwadoorswet. S. 432. /i Sept. 

- Besluit.tot vaststelling van een algemeenen 
m~a tregel van bestmir, als bedoeld bij artikel 
12 4e; Stuwadoorswet. S .. 433. 5 Sept. 

: - Besh;iit tot v11ststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
17. der Stuwadoorswet. S. 4_34. 5 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van J:iestuur, als bedoeld bij artikel 
19 der Stuwadoorswet. S. 435. 5 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een a:lgemeenen 
maatregel van .bestuur betreffende het 

,· register van stuwadoorsonde~emingen en 
·. de uitreiking · van arbeidskaarten. 

- S. 43(). 5 Sept, 
-:- Besluit houdende bepaling van den datum, 

:met ingang waarv~n de stuwadoorswet 
(wet van 16 October 1_9i4, ~- 486) in werking 
zal treden. S. 437. . 5 Sept. 
~ B_esluit tot aanwijzing van den omvar,g der 

1916. 

districten, ·bedoeld in art. 17, tweede lid, der 
Stuwadoorswet. S. 454. 23 Sept. 

- Beschikking van den lviinister van Land- . 
bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van het -model der in art.· 5 Stuwadoorswet 
bedoelde arbeidskaart. 23 Sept. 

Successierecht. Wet houdendc vrijstelling van 
successierecht voor verkrijging van eene · 

. collectie Oud-Delftsch aardewerk uit · \l,e 
nalatenschap van Jonkvrouwe L. W, F. F. 

· de ·stuers, douairiere Jhr. Mr. J. Loudon. 
S. 138. 18 Maart. 

- Wet houdende nadere bepaling van 9-e 
waarde van zaken, waarover de· rechten van 
successie' of van overgang bij ove~lijden 
v~rscliuldigd zijn. ·S. 221. 29 Mei. 

_:_ Wet betreffende vrijstelling van successie
r(lcht ·voor de schenking van kaarten; teeke
hingen, prenten en portretten door Mr. S. 
·van Gijn aan q.e gemeente Dordrecht. 

S. 394. ·11 Aug. 
- Wet tot v'rijstelling van successierecht 

voor de· schenking van eene verzameli~g 
_voorwerpen van Indische en· Chineesche 

_ kunstnijverheid door- den heer N. Ottema 
aan de gemeente Leeuwarden. . . 

S: 500. 10 ·Nov. 
Suiker. "Besluit betreffende teruggaaf van 

accijns voor suiker. ,S. 178: 2 Mei. 
Suriname. Besluit houdende machtiging op 

den Minister van · Kolonien om de aan 
Kofontale burgerlijke lai:J.dsdienaren, wegens 
langdurigen dienst, verleende buitenlandsche 
,erloven, in verband met den langeren duur 
der: reis tusschen Nederland en zijne kolonien ' 
tengevolge .an den huidigen· oorlogstoestand, 
met ten hoogste twee maanden te v_erlengen, 
met b\)houd van verlofsbezoldiging. _ 

S. 273. 9 Juni.· 
- Besluit -tot wijziging van het: K. B. d.d. 

29 Augustus i914, S .. 436, houdende bepa
lingen· betreffende de Commissie voor het 
geneeskundig onderzoek en _de herkeuring 
van aan den dienst in· de Kolonien verbonden 
of daarvoor bestemd personeel.. 

S. 326. 18 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van 22 Noveniber 1911, n°. 52, waarbij het 
pensioen-reglement vastgesteld bij het be
sluit van 17 Februari 1905, n°. 8, S. 74, 

·met eenige verandering toepasselijk is ver
klaard op ·de militairen van de landmacht 
in West-Indie. S. 555. 16 Dec. 

- Zie ook : Poste/rij. 
Telegrafen en Telefonen. l\fissive van den 

llfinister van Binnenlandsche Zaken aan 

. -62 
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de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende hot aanbieden van 
telegrammen in afrekeniPg door de burge
meesters-hulpofficieren -.an Justitie. 2 Mei. 

- Besluit houdendc wijziging van het regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
vastgesteld bij K. · B. ·rnn 14 Juni 1913, 
S. 275 en gewijzigd bij dat -van 27 April 1914, 
S. 18~, alsmede wijziging van het K. B. van 
9 Juni 1904, S. 117, houdende bepalingen 
betreffende den Rijkstelefoondienst," zooals 
dit luidt na de wijzigingen daarin aange
bracht ]?ij de K. B. van 28 Augustus 1905, 
s. 257 en Yan 26 NoY~mber 1910 (Staats
blad n°. 362). S. 444. 19 Sept. 

- Besluit houdende vaststelling v~n een Regle
ment ,oor den dienst der Rijkstelefoo,;_, 

· S. 509. :20 Nov. 
- Besluit lioudende vaststelling van een nieuw 

. reglement voor·den dienst der·Rijkstelegraaf. 
S. 518. 29 Nov. 

Tractaten. Wet houdende goedkcuring van 
het op 1 Juni 1915 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederiand en China gesloten arbitragever
drag en voorbehouci OID de in artikel 2 van 
dat verdrag bedoelde compromissen te 
sluiten. S. 48. 15 Jan. 

- Besluit bepalende de plaatsing in het 
Staatsblad van het op l Juni 1915 te 's Gra
venhage .tusschen Nederland ~n China ge
sloten Arbitrage-Verdrag. S. l81. 4 Mei. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de goedkeuring, door Neder
land, vr"n de verlenging der bevoegdhedcn 
\

0 an de gemengde rechtbr"nken in. Egypte 
(Stbl. 1915 n°. 130). S. 184. 8 Mei. 

~ \Vet houdende goedkeuring van het den 
:,Osten September 1915 te Parijs tusschen 
Nederland en Frankrijk gesloten verdrag, 
strekkende tot regeling varr de grens· tusschen 
Suriname en Fransch Guyana, over een 
gedeelte d_er l\farowijnerivier. S. 304. 24 Juni. 

- Beslui t tot vaststelling van eene tij delij ke 
uitzondering op artikel 1, § 4, van het K. B. 
van 30 September 1907, S. 260, laatsteEjk 
gewijzigd bij dat van 15 November 1915, 
S. 470, tot uitvoering van het Algem-eeri 
Postverdrag van Rome. S. 3'36. 28 Juli. 

- Besluit bepalende de beken<lmaking in 
bet Staatsblad van het op 7. Maart 1914 
te 's-Gravenhage tusschen Ncderland en 

,Guatemala gesloten verdrag, regelende de 
toelating van consulaire a.mbtenaren van 
genoemde Republiek 'in de Nederlands"cho 
kolonien en o"erzeesche bezittingen. 

S. 365. 29 Juli. 

- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
toeti'eding van Nederland tot het op 19 Maar_t 
1902 te Parijs tusschen Duitschland, Oosten
rijk, Belgie, Spanje, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Noorwegen, Portugal, Zweden en -Zwitse::,
land gesloten verdrag tot bescherming van 
de voor den landbouw nuttige , ogels. 

S. 366. 29 Juli. 
- Besluit bepalende de · bekendmaking in 

· het Staatsblad van het op 30 September 
1915 te Parijs tusschen Nederland en Frank
rijk gesloten verdrag, strekkende tot rege
Eng van de grens tusschen Suriname en 
Fransch Guyana over een gedeelte der 
1\'.larowijneriyier. S. 481. 24 Oct_ 

Tra.mmen. iie : Spoorwegen. 
Trekhonden. Besluit tot nadere wijziging 

van art. l, 3°., van het K. B. van 13° Febru-ari 
1911, S. 45, tot uitvoering van de Mtikelcn 1, 
4 en 5 der ,,Trekhondenwet" 1910 (Staats
blad n°. 203). S. 335. 28 Juli. 

Uitvoer. Besluit houdende w1Jz1gmg van 
het K. B. van 18 October 1915 (Staatsblad 
n°. 432). S. 5. 6 Jan. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
zaad van suikerbieten, zaad van voederbieten 
en zaa:d van mangelwortelen- S. 6. 7· Ja.n. 

- Id. hei:mep.' 7. 7 Jan. 
- Besluit houdende wijziging van het verbod 

van uitvoer van turksch-roodolie _en derge
lijke praeparaten, bestaande uit gesulfo
neerde, ·geheel of gedeeltelijk verzeepte alien. 

- S. 8. 7 Jan. 
·_:_ Besluit houdende verbod van uitvoer vari 

stearine en andere vetzur_en, paraffine, als
mede mengsels en producten van deze arti
kelen. S. 10. 8 Jan. 

- Id. a.) alle witte katoenen lompensoorten, 
oud en nieuw, met tiitzondering van gor
dijnen, dweilen en witkatoengebreidsoorten; 
b.) alle Ennen lompensoorten. S. ll. 8 Jan. 

- Id. rubber, gutta-perc_ha en daaruit ver-
vaardigde artikelen. S. 12. 8 Jan_ 

- Besluit houdepde wijziging van het verbod 
van uitvoer van· automobielen en onder
deelen, waaronder banden: S_ 13. 8 .Ta11. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
calcium-carbid en acetyleengas. 

· · S. 53. 20 Jan. 
- Id. viltpapier _ en asphaltpapier .. 

s. 54. 20 Jan. 
- Besluit boudende :wijziging van hot verbod 

van uitvoer van oud papier. S. 59. 3 Fehr. 
- ]3esluit houdende verbod van, uitvoer van 

spurriezaad. S. 60. 3 Feor. 

-- - _ _j_ 
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· - Id. eenden. S, 66. 10 Febr. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
het vervoer en ·de. nederlage van goederen. 

S. 76. 17' Febr. 
-· Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 1 November 1915 (Stbl. n°. 456). 
· S. 77. 18 Febr. 

- Besluit houdende tijdelijke opheffing ,an 
- het verbod van uitvoer van rond spinazie-

zaad en peenzaad.. S. 82. 24 Febr. 
- Id. uienzaad en preizaad. 83. 24 Febr. 
~ Besluit houdende intrekking van de tijde

lijke opheffing van het verbod vr,n uitvoer 
.van_ koffie, voorzoover zulks . niet reeds is 
geschied bij K. B. van 4 November 1915 
(Stbl.' n°. 459). S. 90. 26 Febr. 

_.:. Besluit houdende verbod van uitvoer 
van ·,vilgenhout en populierenhout. 

· S .. 102. _3 Maart. 
- Id. kurk. ·,,-,. 109. 4 Maa:i;t. 
-•·id. zwavel. 110. 4 Maart. 
- Id. hennep. _ 111.. 6 Maart. 
- :Besluit houdende tijdelijke opheffing ·van 

het verbod vari uitvoer van oxaa_lzuur. 
S. 119. 9 Maart. · 

- Besluit houdende intrekking van· de tijde
.iijke opheffing van het verbod van ui~voer 
van thee. · S. 130. \5 Maart. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
cbindrotting. S. 131. 16 Maart. 

- Id. peper. 132. 16 Maart. 
- 'Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 24 September 1914, S. 461, zooals dat 
gewijzigd is.bij K. B. van 12 November 1915 
(Stbl. n°. 468). S. 134. 17 .Maart. 

- Beslult houdende verbod van uitvoer van 
_alle met suiker b~reide goederen. 

.:___ Id. 
- Id. 
- Id. 
- ~d. 
- Id. 

S. 144 .. 24 ·Maart . 
citroenen. 
asbest. 

145. 
146. 

zinkerts en zinkoxyde. 149. 
heide. 150. 
spiering, kleiner dan 9 c.M. 

s. 151. 

25 Maart. 
25 Maart. 
31.Maart. 
31 Maart. 

31 Maart. 
- Id. sinaasappelen en mandarijn•en. ·. 

· S. 152. 31 Maart. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde

' lijke opheffing van het \rerbod vari uitvoer 
van katoen in elken vorm, voorzoover zulks 
.n_iet·reeds is geschied bij K. B. van 3 Sept~m-

. ber 1914, S. 442, voor ruwe kafoen en 
katoeneIJ. garen. S. 153. 1 .April. 

- Besluit houdende ·verbod van uitvoer van 
campechehout en andere verfhouten, bene
vens van extracten daarvan. S. 159. 6 April. 

- ·Besluit-houdende· wijziging ·van het verbod 

van uitvoer van ruwe cacaoboonen. 
S. 162. 14 April.. 

- Besluit houdende, wijziging van het sedert 
meermalen gewijzigd K. B. van 24 Sep
tember 1914 (Stbl. n°. 461). S .. 163. 17 April. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
kapok, benevens matrassen en andere arti
kelen, 'waarin • kapok als vullingsma teriaal 
·is ver~erkt. ,. S. }64. 17 Ap;_il. 

- Id. plantenvezels. 165. 20 April .. 
--'-;- Id. stalen. cylinders, al of niet gevuld, voor 

het comprimeeren en afleveren •vari alle 
gassen. · · · S .. 1-73. 28 · .April. 
- Besluit tot het verleenen van machtiging 
a~n den_ Minister van Landbouw, Nijverheid 
BI). Handel om ontheffing te verle_enen v~n 
het verbod van uitvoer van bepaalde.,arti, 
keien. S. 179. 4 Mei. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
gras, klaver en antler ·groenvoeder, in ver
schen en geconserveerden toestand. · 

.S. 180. 4 Mei. 
- Id. van gedroogde zuidvruchten. 

s: 182. _ 6 Mei. 
- Id. honden. 185. . 9 Mei. 
- Id. traan. 192. 20 lVfoi. 
- Id. olijfolie. 193. 20 Mei. 
- Id. bier. 195. 26 M~i. 
- Besluit houdende wijziging van het verbod 

v~n uitvoer van plantenvezels. 
S .. 212. 27 Mei. 

- Id. sponsen. 213. 27 Mei. 
- Besluit houdende wijziging van -het verbod . 

van uitvoer van gedroogde zuidvruchten. 
S. 268: 2 Juni. 

- Id. bindrotting. 270. 3 Juni. 
- Besluit hoµdende verbod van uitvoer van 

staal- en ijzerafval, benevens oud ijzer en 
oud staal. S. 276. 15 ·Juni._ 

:-'- Id.· spinazie, andijvie, postelein, peulen, 
.doper.wten en capucijners. S. 277. 15 Jui:µ. 

- Id. tamme konijnen. 286. 22 Juni. 
- Id. van a!le visch, met uitzondering van 

zahn, aal of .paling, ge~ontrol~erde ansjovis, 
spiering grooter dan 9 c.M., alle week- _en 
schaaldieren en• alle zoetwa tervisch. 

S. 287. -22 Juni. 
- Besluit houdende wijziging van het. verb_od 

van uitvoer van ruwe en gewasschen wol, 
schapevachteri en wollen garens . 

S. 292. 23 JunL 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

tuinboonen en kropsla. S. 317. 4 Juli 
- Id. varkenshaar en daaruit vervaardigde 

artikelen. S. 319. 8 Juli. 
- Id. lucifers. 320. 8 Juli, 
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Id. abrikozenpulp. S. 324. 15 Juli. 
Id. runderhorens. 325. 15 Juli. 
Besluit houdende uitbreiding van het 

verbod va-n uitvoer van tamme konijnen. 
S. 327. 18 Juli. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
zwavelhoudcnde ijzeraarde. S. 333. 25 Juli. 

- Id. gedistilleerd en likeuren. 334. 25 Juli. 
- Id. verduurzaamde groenten. 

s. 362. 29 Juli. 
- Id. karwijolie, papaver- of maanzaadolie 

en vette of geslagen mosterdolie. 
S. 3Cl~. 29 Juli. 

- Id. bout. S. 371. 4 Aug. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde-

lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van ammonium carbonaat. S. 372. 5 Aug. 

- Id. russchen. S. 374. 10 Aug. 
- Iil. ganzen en k_alkoenen, zoowel levend 

als geslacht, met uitzondering van Qnge
pl_ukte wilde ganzen. S. 397. 11 Aug. 

- Besluit houdende intrekking van de tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van zilveniien. 'S. 399. 14 Aug. 

- Besluit houdende verbod ,,r,n .uitvoer van 
bananen. S. 400. 14 Aug. 

- Besluit houdende intrekking van de tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van rand spinaziezaad. S. 424. 30 Aug. 

-·-. Besluit houdende verbod van uitvoer van 
jute in elken vorm. S. 425. 30 Aug. 

_ '- Id. p&ardenhaar en van de daa_ruit of daar
mede vervaardigde artikelen. S. ·42Cl. 2 Sept. 

'- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 19 Januari 1915, S. 21, en intrekking 
van dat van 19 April 1915 (Stbl. n°. 201). 

. S.-427. 2 Sept. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

. van 29 April 1915 (Stbl. n°. 209). 
S. 428. 2 Sept. 

'- Besluit houdende wijziging van het verbod 
van uitvoer van stearine en andere vetzuren, 
paraffine, alsmede mengsels en producten 
van deze artikelen. S. 429. 2 Sept. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer · 
van appelen en peren, oak in verduurzaam
den toestand. S. 430. 2 Sept. 

- Id. alle kall,, gemalen en ongemalen, als
mede schelpen, kalksteen en_ kalkmergel. 

S. 442. 15 Sept. 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 3 Maart 1915 (Stbl. n°. 122). 
S. 447. 22 Sept. 

-'- Besluit houd'ende verbod van uitvoer van 
runderhaar en alie claaruit of claarmede ver
vaardigde artikelen. S. 448. 22 Sept .. 

- Id. C hineesche houtolie. S. 460. 30 Sept. 
- Id. klompen. 465. 5 Oct. 
- Id. ijzer en staal en huime legeeringen. 

in elken vorm, met uitzondering echter 
van deze artikelen, voor zoover zij gebezigd 
zijn als verpakhlngsmateriaal. 

. S. 47:i. ,13 Oct. 
- Id. radijs-, sla-, komkommer-, augurken-,. 

cichorei- en and.ijviezaad. S. 477. 17 Oct .. 
- Id. aloxite, alundum, amaril, carborundum,. 

corundum en alle gelijksoortige slijpmiddelen 
in elken vorm. S. 478. 19 Oct .. 

Id. matwerk voor· verpakking. 
S. 480. 23 Oct. 

. - Id. wilde kastanjes, · nm beukenoten en 
van eikels. S. 482. 25 Oct .. 

- Besluit houdendc intrekking van de tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van peenzaad. S. 486. 31 Oct .. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van· 
alle specerijen. S. 505. 10 Nov. 

- Id. reukstoffen. S. 506. 10 Nov. 
- Be~luit houdencle wijziging van het verbod 

van uitvoer van alle viscb, met uitzonclet'ing 
van zalm, aal of paling, gecontroleerde 
ansjovis, spiering grooter dan 9 c.M., alle 
week- en schaaldieren en alle zoetwatervisch. 

S. 512. 22 Nov. 
- Besluit houdende verbod van uit,voer 

va~ gruisglas. .S. 513'. 25 Nov. 
- Id. ~ijde, waaronder kunstzijde,' in elken 

vorm. S. 514. 25· Nov~ 
- Besluit houdende wijziging van· het verbod 

van uitvoer- van zuµrkool en van alle groen
ten, in gezouten of gedroogden toestand of 
op andere wijze verduurzaamd, welke in 
verschen toestand niet mogen warden nit- ' 
gevoerd. S. 520. 29 Nov . 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
platina in elken vorm. S. 525. 7 Dec. 
~ Besluit houdende wijzigii1g van het verbod 

·van uitvoer van stearine en andere vetzuren; 
l}araffine, Borneotalk, Chinatalk, Japantalk 
(oak Japanwas geheeten), aardwas (ozokerit} 
en cei;esine (waaronder ook begrepen montan
was), benevens van was van plantaardigen 
oorsprong, zooals o. a. carnaubawas; als
mede mengsels ''en producten van deze 
artikelen. S. 556. 18 Dec. 

- Beslnit houdende verbod van uitvoer van 
ganzen, kalkoenen, tamme · konijnen, alle 
soorten van wild, benevens wilde konijrien, 
zoowel levend als gedood. S. 557. 18 Dec. 

- Zie ook : Consenten. 
Veeziekten. Missive van den Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
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commissarissen der Koningin betreffende 
accijns voor geslacht onteigend vee. 15 Jan. 

Idem betreffende mond- en klauwzeer. 
29 Febr. 

Idem betreffende telegrammen in zake 
veeziekten._ 11 Nov. 

- Arrest van den H. R. Een dagvaarding 
behoeft, om geldig te zijn, niet de bestand
deelen van een strafbaar feit te bevatten. -
Bij telastelegging van vervoer van herkau
wende dieren binnen een verboden kring 
behoeft het bestaan van het op art. 4.0 
K. B. van 10 Juli 1896, S. 104, steunend 

· besluit van den Minister van Landbouw 
niet in de dagvaarding te worden vermeld, 
noch volgens de gewone bewijsregels te wor
den bewezen. - De vraag, of de omschrijving 
in do ministerieele beschikking van den ver
boden kring afdoende is, kan niet in cassatie 
worden onderzocht. - Opzet is geen be-,
standdeel van de genoemde _ overtreding, 
terwijl, waar op grond van wettige bewijs
middelen is en kon worden aangenomen, 
dat beklaagde die overtreding heeft gepleegd, 
geen wettelijke bepaling een afzonderlijke 
motiveering omtrent het bestaan van schuld 
voorscln~jft. - Art. 35, 2° lid der Wet van 
20 Juli 1870, S. 131, schrjjft de verbeurd
verklaring der daarin genoemde voorwerpen 
gebiedend. voor en stelt niet den eisch da:t 
die voorwerpen aan den d~der toebehooren. 
Art. 33 Sr. is ten deze niet toepasselijk: · 

13 Nov. 
Veiligheid in fabrieken en werkplaatsen. Be

sluit tot intrekking van het K. B. van 27 Juni 
1913, S. 317, gewijzigd bij K. B. van 20 April 
1914, S. 185, en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij de artikelen 6. en 7 der Veiligheidswet. 

S. 418. 21 Aug. 
- Besluit houdende bepaling van de tijd

stippen, waarop in werking zal treden de 
wet van 19 Juni 1915, S. 281, tot wijziging 
van de Veiligheidswet. S. 419. 21 Aug. 

- Beschikking· van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel ter uitvoering 

· van art. 236 van het Veiligheidsbesluit 1916. 
22 Sept. 

·Vermogensbelasting. Besluit tot wijziging van 
het formulier voor de aangifte in de vermo
gensbelasting. · S. 3. 6 Jan. 

Visscherij. Beschikking van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, ter uit
voering van ;:trt. 7, lid l, Ii tt. d en lid 2 van 
het Zuiderzeevisschnijreglement. 6 Jan. 

- Beschikking van den Minister van Land-

bouw, Nijverheid en Handel tot vaststelling 
van een letterteeken, dat door zee- en kust
visschersvaartuigen moet worden gevoerd. 

. 29 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het .Zeeuw

sc~e stroomenvisscherij-reglement. 
S. 188. 19 Mei. 

- Beschikking van den Minister van Lanq
bouw, Nijverheid en Handel tot vastst~lling· 
van letterteekens, die door zee- of kustvis
schersvaartuigen moeten worden gevoerd. 

26 Mei. 
7 Juli. 

- Besluit tot wijziging van de visscherij
reglementen. (Maat op bot.) S. 272. 9 Juni. 

- Besluit houdende bepali1igen_ betreffende 
de Visscherijinspectie, hot Rijks-instituut 
vobr Biologisch Vissclierijonderzoek on het 
Rijksinstituut voor Hydrografisch Vissoherij
onderzoek. S. 275. 13 Juni. 

- Besluit tot nadere "wijziging van het Zuid
hollan dsche stroomen -visscherijr~glemen t. 

S. 291. 22 Jimi. 
- Wet tot nadere wijziging VPan de Visscherij-

wet. S. 345. 29 Juli.· 
Vluchtelingen. Missive van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Co=issa
rissen der Koningin in de provincien, betref
fende ondersteuning van vluchtelingen. 

' · 8 Fehr. 
16 Nov. 
14 Dec. 

Volkshuisvesting. Besluit houdende beslissing ·. 
dat de bepaling in de bouwverordening : ,,Het 
is verboden, hetzij tot woning in gebruik te 
nemen, hetzij tot woning·in gebruik te geven 
een ·gebouw of een gedeelte van een gebouw, 
laatstelijk tot een ander doe! clan tot woning 
gebezigd, wanneer niet voldaan is aan de 
voorschriften van Hoofdstuk II en aan door 
B. en W. krachFens die artikelen vastgestelde 
nadere eischen" in strijd is met de Woning
wet, daar t?ch art. 5 1 ° lid dezer wet een 
verbod bevat, dat beperkt is tot de daari:n 
bepaald aangewezen personen en dus strijd 
met het wetsvoorschrift ontstaat, als de 
Raad dit bepilrkt verbod algemeen maakt. 

31 Mei. 
- sBesluit houdende besliss41g dat een bouw

verbod, ook al is aan de formeele eisch van 
art. 27 der Woningwet rnldaan, slecht.s clan 
gerechtvaardigd kan worden geacht en voor 
goedkeuring vatbaar, wanneer de grond 
waarop bet gevestigd is, inderdaad in de 
naaste toekomst voor den aanleg van een 
straat, gracht of plein is bestemd, w,o]ke 
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bestemming uit den feitelijken toestand 
duidelijk moet blijken. 7 Juni. 

- Arrest van den H. R. De rechtbank, ver
plicht alle omstandigheden in aanmerking 
te n_emen, welke naar haar oordeel van inv loed 
zijn op de werkelijke waarde der te onteigenen 
perceelen, heeft terecht rekenirg gehouden 
met een door den Gel!leenteraa·d vastge
stelde voorgevelrooilijn en met de gevolgen 
daarvan, nu zij ciordeelde dat die gevolgen 
op die waarde invloed uitoefenden. De 
Gemeenteraad was ingevolge art. 3 der 
Woningwet en art. 76 der Bouwverordening 
bevoegd om die voorgevelrooilijn vast te 
stellen, - onverschillig welke bedoeling bij 
die vaststelling mag hebben voorgezeten. 

16 Juni. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Gedep. Staten der provin
cien, betreff~nde toekenning van voorschotten 
ingev~lge de Woningwet. 10 Juli. 

- K. B. Door de wet wordt niet uitgesloten 
de bevoegdheid van het gemeentebestuur 
om over een reeds bestaand stratenplan een 
nieuw plan te leggen, al heeft de Raad bij 
het vaststellen vah een nieuw uit_breidings
plan zooveel mogelijk rekening te houden 
met den feitelijken toestand zooals die- inge
volge en overeenkomstig . de' vroegef vastge
stelde l)lannen is geworden. · 11 Aug. 

-=-:- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Gedep. Staten der 
provincien, betreffende buitengewoue bij
dragen. in zake woningbouw.- - 9'Nov. 

-. Zie ook: Onteigening. 
Volksvoeding. Wet tot vaststelling van bepa

li~gen in het belang van de volksvoeding en 
van eene doelmatige distributie van goederen. 

S. 416. 19 Aug. 
- Besluit tot aanwijzing van de gewassen, 

waarvan de verbouw kan worden verboden, 
beperkt of niet, dan ·voorwaardelijk toege-· 
staan. S. 463. 30 Sept. 

Vrouwenarb~id. Zie : Axbeid van vrouwen en 
jeugdige personen enz. 

Waterschappen. Besluit houdende beslissing 
dat het opleggen, van lasten tot· onderltoud 
~n bescherming van de wa'terkeering en den 
waterafvoer behoort tot de inrichting-•van· 
het waterschap, die krachtens art. 190 
Grondwet aan de Staten der provincie is 

. vo~rbehouden. en niet mag geschieden bij 
. keur, vastgesteld ingevolge art. 4 der wet 
van 20 Juli 1895 (Stbl. n°. 139). 19 Jan. 

· - K. B. Wanneer Gedep. Staten zeltstandig 
een voorstel hebben ontworpen tot oprich-

ting _van een waterschap en .zij besluiten- het 
plan voor dat ontworpen waterschap, waar

.. tegen bezwaren zijn ingebracht, niet te wijzi
gen, is de onverplichte mededeeling van dat 

_ besluit niet te beschouwen als een ,,beschik-· 
king of beslissing" als bedoeld in art. 19, 
van de wet houderide algemeene regelen van 
het waterstaatsliestuur. - 29 April. 

Waterstaat. Besluit tot wijziging van het be
sluit-van 24 April 19i4, S. i86, tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswaterstaats-· 
dienst, als bedoeld bij ~rtikel 5, tweede lid, 
der wet van 10 November 1900, S. 176, hou
dende algemeene regels omtrent het water
staatsbestuur. S. 310. 24 Jurii. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
24 Juni 1916, -S. 310, tot wijziging . van 
het besluit van den 24sten April ··1~_14, 
S. 186, tqt vaststelling van de inrichting van 
den Rijkswa terstaa tsdienst, als bedoeld._., bij 
artikel 5, tweede lid, der wet van 10 No
vember 1-900, S. 176, houdende algemeene 
regels omtrent het Waterstaatsbestuur. 

S. 560. · 18 Dec. 
- Zie ook: Waterschappen. 
Wedilwen- en Weezenfonds . Zie: Begrootingen. 

en Rekeningen. 
Wegen. Wet tot overbrenging van een ge

deelte van den Rijksweg van /4,lkmaar naar 
Nieuwediep in behe~r en onclerhoud bij de 
gemeente Alkmaar,_ · S. 47. 15 Jan. 

'- Wet ·betreffende de overbrenging van een 
gedeelte van den Rijksweg van Tilburg naar 
Breda in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Tilburg. S. 408. 18 Aug. 

- ·wet -houd~nde overbrenging. van. een ge
deelte v~n den Rijksweg van Groningen naar 
de Friesche grens in beheer en onderhoud 
bij- de gemeente Groningen. S. 5.48. 16 Dec. 

_Werkloosheidverzekering. Besluit tot vast
stelling ,an algemeene regelen .voor het 
verleenen van subsidien ten behoe,e van 
werkloozenkassen. S. 552. 2 Dec .. 

Wettelijke tijd. Wet tot tijdelijke afwijking 
van de wet van 23 Juli 1908, S. 236, tot 
invoering v~n ee~ wettelijken tijd. · · 

S. 172. 27 April. 
Woningwet. Zie : Volkshuisvesting. · 
Wijn. Besluit · tot wijziging van de bepa

lingen omtrent vrijdom van accijns voor wijn. 
S. 62. 7 Fehr . 

- Besluit betreffende vrijdom van accijns voor 
wijn. · S. 176. 2 Mei . 

- Wet houdende nad~re bepalirigen omtrent 
accijns op den wijn. S. · 220. 29 Mei. 

- Besluit houdende: bepalingen omtrent vrij-

_J_ 
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dom van ·d.en accijns voor wijn, die gebezigd 
wordt om daaruit azijn te vervaardigen, 
·en 'omtrent den maatstaf voor de •hefting 
van azijnaccijns, bij het .bezigen Yan wijn 
als grondstof voor de azijnbereiding. 

S. 417. 19 Aug. 
Ziekten. (Eesmettelijke) Besluit tot vaststelling 

van eenige buitengewone maatregelf)r{ tot 
afweriding van de pest en .de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en · 
gevolgen. .S. 108. 4 Maart. 

- Beschikking ,an den J\finister van Binrien-. 
landsche Zaken tot uitvoering van het K. B. 
·van _4 Maart 1916 (Staatsblad n°. 108). 

25 Maart . 
......:.: Bescliikking van del). Minister van Binnen

•· ·Iandsche . Zaken houdende vaststelling van 
·, · nadere bepalingen met inachtneming van 

·welke de onder beheer van den Cantralen 
/ Gezohdheidsraad staande ··~erpla~tsbare ~ie

kenbarakken aan geineenteoesturen ten 
· gebruike warden afgesi;aan. 27 April. 

- Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, 
S. 134, houdende voorzieningen tegen besme( 
telijke ziekten, van toepassing wordt ver
klaard op meningitis cerebrospinalis epide
mica. · S. 191. 19 "Mei. 

- Arrest van. den H. R. Uit de bewoordingen 
van art. 17b der Wet van 4, December 1872, 
S." 134, valt niet af te leiden, dat de twee 
·geneeskundigen hun verklaring moeten af .. 
ge,en als een geheel, na gemeenschappelijk 
onderzoek en gehouden overleg, maar alleen, 
da t zij moeten afgeven een onderteekende,_ · 
gedagteeke1tde \)n , met rede;1en omkleede 
verklaring. 29 Mei. 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, laats:telijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915, S. 314~ tot vaststelling ·van. 
buitengewmie maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten · en tot 
wering harer ~itbreiding en gevolgen. · 

. . S. 458: 27 Sept. 
- Beschikking van den Minister van Binnen

landsch_e ·. Zaken, houdende, met in trekking 
van zijne beschikking van 27 April 1916, 

vaststelling van · nadere bepai.ingen, met. 
inachtneming van welke de antler beheer 
van den Centralen Gezondhei_dsraad staande, 
·verplaatsbare ziekenbarakken aan gemeente-• 
bestnren ten gebruike warden afgestaan' .. 

- 3o bct. 
-·Besluit tot nadere toepassing der wet van 

26 April 1884 (Stbl. n °. 80). - ' 
S. 

0

487. 1 No1". 

- Besluit tot nadere vastst~lling van bl.liten
gewone maatregelen tot afwending van de, 
pest en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. · S. 516. 27 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone• 
maatregelen tot afwending van vlektyphu& 
en tot wering zijner uitbreiding ~n gevolgen .. 

' S. 517. 27 Nov.-
~ Beslwt tot nadere vaststelling van ·buiten-· 

gewone. maatregelen tot.afwending_der Azia
tische cholera en tot_ wering harer' uitbreiding· 
en gevolgen. S. 558. 18 Dec. 

Ziektewet. Zie: .Ministerieele Departementen. 
Zout. Besluit houdende bepalingen omtrent" 

·vrijdom van den accijns voor zout, in, gas-· 
fabrieken benoodigd bij het .zuiveren van_ 
gas. . S. 55. 22 Jan .. 

- Besluit houde'nde bepalingen. omtrent vrij
dom va-n den accijns voor zout ten di~nste, · 
V~ll fabrieken van middelen "tot het brand vrij. 
maken van dakbedekkingen. S. 88. 25 Febr. 

- Besluit houd~nde vrijdom van den accijns
voor zout, benoodigd in inrichtingen tot, 
het verpakken van voor het buitenland 
bestemdf! goederen. S. 196. ·26. Mei .. 

- Besluit houdende bepalfo.gen· onitrent vrij-• 
dom van den accijns voor zout, g"ebezigd 
ten dienste van het zuiveren en drogen vaµ 
lucht in kodhuizen. S. 197. 26 Mei.. 

- Besluit houdende bepaljngen omtrent .vrij
. dom van den accijns voor zout benoodigd als
hulpmiddel bij de vervaardiging van phar
maceutische praeparaten. S. 398. 11· Aug .. 

- Idem voor zqut, in fabrieken of trafieken 
benoodigd tot het vervaardigen van koper
sulfaat. · S. 438. 5 Sept,. 

Zwakzinnigen. - Zie: Armwezen, Krcmlczinnigen. 




