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V:ERZAMELING 
DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN 
BETREKKELilK HET 

OPENBAAR BESTUUR IN DE l\'EDERLANDEN 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN. 1813. 

2 Januari 1902 . . BESLUIT, houdende, met ver
vallenverklaring van het Koninklijk besluit 
van 12 Augustus 1901 (Staat1b/ad n°. 203), 

' wijziging van· het Koninklijk besluit van den 
6den Juli 1892 (Staatabladn•.1731, waarbij 
met wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 October 1885 (Staatablad n•. 186) het 
mnimum van het getal verpleegden en het 
minimum van het getal geneeskundigen be
paald wordt voor het krankzinnigengesticht 
.Huize Padno" te Boeket. S. 1. 

W11 WILHELMINA, 11:Nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 28 December 1901, 
n•. 2827, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 188~ (Staau
blad n•. 96) gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatlblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan artikel 1 van het Koninklijk be

sluit van 6 Juli 1892 (Staaublad n•. 17SÏ wordt 
het volgende lid toegevoegd_: .Bovendien mogen ge
durende het tijdnk eindigende 31 December 1904, 
in een gedeelte van dat gesticht verpleegd worden 
mannelijke idioten ten getale ven ten hoogste 20". 

2. Ons besluit van 12 Augustus 1901 (Staat,
blad n°. 20ll), waarbij aan de vereeniging vo~r 
landbouw en verzorging van krankzinnigen te 
.Boelr:et, vergunning wordt v.erleend het huis ge
naamd .het Hooge Huis" te 011, te bezigen als 
gesticht voor idioten, vervalt den I sten Maart 1902: 

Onze Minister van Binnenlendsche Zaken is 
~elast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatabk,d ,al worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2den Jnnnari 1902. 

(get.) W I L H EL MI N A. 

De Minister i·an B innenlaniJaclie Zalr:en, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 15 Jan. 1902). 

4, Januari 1902. BESLUIT, tot toekenning van 
Rijkswednwenpenaioen aan vrouwe ·M. W. 
B11:ussE, weduwe van den Kapitein }'. VAN 
LAARKN, te Amer1foort. S. 2. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op ·de reclame van vrouwe M. W. 

BRUSSE, weduwe van den Kapitein F. VAN LAABEN, 
te Àmer1foort, betreffende hare aanspraken op 
Rijkawednwenpensioen, op gron~ van de omstan
digheid, dat haar echtgenoot, de Kapitein F. 
VAN LA.AREN, voornoemd, met wien zij den 
22sten October 1885 in het huwelijk trad; den 
28aten October 1900 is overleden binnen een 
jaar aan de onmiddellijke gevolgen van een be-
volen dienst verrichting; • · 

. Gezien het daarover door den Militairen Pen
sioenraad _uitgebracht advies ·van 13 Februari 
1901, n•. 6, L. W. W.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van" Bestllllr, gehoord, • ad. viezen van 
7 Angnstns 11101, n°. 107, en van 2 October 
1901, n°. 107/30; 
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Op de voordracht van Onzen Minister•van dat mitsdien - daargelaten de vraag of met 
Oorlog van 30 December 1901, I• Afd., n°. 91; eene behoorlijke erkenning van de omstandig-

Overwegende: beden, welke art. 48 der Militaire Pensioenwet 
dat, nadat genoemde wednwe pensioen had aan- voor het toekennen van militair Rijkswednwen

gevraagd, de Militaire Pensioenraad in zijn boven- pensioen eischt, wits/uitend bedoeld kan zijn eene 
vermeld ad vies Ons in overweging heeft gegeven erkenning op grond van militai,· geneeskundig 
op hare aanvrage afwijzend te beschikken, op · onderzoek - zelfs bij eene toestemmende beant
grond dat haar echtgenoot als Kapitein der In- l woording van voormelde vraag, in het onderwer
fanteri~ niet in den zin van art. 48 der wet tot pelijke geval aan den in meerbedoeld artikel 48 
regeling van de militaire pensioenen van de Land- gestelden eisch is voldaan, daar toch uit niets 
macht aan de onmiddellijke gevolgen van eene · blijkt, dat alleen een ad vies van deu Inspectenr 
gevorderde of bevolen dienstverrichting is over- · van den Geneesknndigen Dienst der Landmacht 
leden, zoodat belanghebbende aan geene enkele, als eene erkenning in den zin Vl'ln artikel 22 der 
wettelijke bepaling aanspraak op pensioen kon wet in aanmerking mag komen; 
ontleenen; Gezien de meerbedoelde wet van 28 Angnstns 

en dat, nadat bij Ministerieele beschikking van 1851 (Staats6tad n°. 129), o. a. gewijzigd bij 
27 Febrnari 1901, IIlde Afd., n°. 8, aan de de wet van 29 Mei 1877 (Staatsblad n°. ll4); 
reclamante was medegedeeld, dat haar ,·erzoek Hebben goedgevonden en verstaan: aan MARIA 
om pensioen niet voor inwilliging vatbaar was, · WILHELMINA BRUSSE, weduwe van den Kapitein 
zij baar verlangen heeft te kennen gegeven, dat van het 5de Regiment Infanterie F. VAN LA.AREN, 
omtrent hare bezwaren daartegen het gevoelen krachtens de artikelen 48 en 49 en op den voet 
mocht worden ingewonnen van · de Afdeeling van . als is Bllllgegeven in artikel 60 van opgemelde 
den Raad van State, voor de Geschillen van gewijzigde wet, te rekenen van 29 October 1900 
Bestuur; een pensioen toe te kennen ten bedrage van zes-

Overwe)!:ende: konderd gulden (/ 600) '• jaars. 
dat, hoezeer in het desbetreffend rapport van Het Departement van Financiën wordt getnacb-

den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst tigd, dit pensioen in het Grootboek der Mili
der L~ndmacht wordt aangenomen, dat de ge- taire Pensioenen van de Landmacht in te schrijven. 
breken, waaraan ,le echtgenoot van reclamante Onze Minister van Oorlog is belast met de 
overleden is, niet zonden zijn ontstaan in den uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
strijd of door gevorderde of bevolen dienstver- en te gelijk met het rapport van Onzen genoemden 
richtingen, nochtans door de officieren van ge- Minister in de Nederlandscke Staatscourant zal 
zondheid, die den echtgenoot van reclamante worden geplaatst, en waarvan afschrift. zal wor• 
tijdens de ziekte, welke tot zi;Jn dood geleid heeft, den gezonden aan Onzen Minister van Finan• 
behandelden, zoo stellig mogelijk het tegendeel ciën, aan den Militairen Pensioen, aad, aan de 
wordt_ verklaard, terwijl ook de Chef van het Algemeen.e Rekenkamer en aan den Raad van 
Militair Hospitaal te Utrecht, in welke inrich- State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestnnr. 

ting de Kapitein VAN LAARBN van 15 Uetober< •8 Gravenhage, den 4den Januari 1902. 
1900 tot aan zij_n o~·erlijden werd verpleegd , -
mede op g1-ond van de verklaringen der militaire 
autoriteiten, onder wier leiding de bovenbedoelde 
beYolen dienstverrichting plaste had, stellig van 

oordeel is, dat de oorzaak der ziekte, waaraan 
de Kapitein VAN LAAB'!N binnen één jaar na het 
ontstaan daarvan overleden is, aan die dienst
verrichting moet worden toe!(escbreven ; 

dat voorts uit ·eene sedert door de reclamante 
overgelegde verklaring van Dr. S. S. RosENSTETN, 
Hoogleeraar aan de Rijke Universiteit te Leiden, 
blijkt, dat naar de overtuiging van dien deskun
dige, de ziekte, waaraan meergeooem~e Kapitein 
is overleden, was veroorzaakt in en door den dienst ; 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog ' (get.) J. w . .Bl!lRGANSTUS. 

( Uitg~. 28 Jan. 11102.) 

9 Januari 1902. BKSLUIT, Ier bepaling van de 
eiscben van · practische en theoretische be
kwaamheid, bedoeld in art. 107 der militie
wet 1901. S. S. 

Wu W[LHELM[NA, EN·z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorl<J!!: van 4 Januari 1902, Kabinet, Litt. P; 
Willende ingevolge artikel 107 der Militiewet 

1901 (Staats6lad n°. 212 van 11101) bepalen de. 
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in het artikel bedoelde eiechen v_an practische en 
theoretische bekwaamheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Benig artikel. 

De eiechen van bekwaamheid, hiervoren aange
h1111ld, zijn: 

A. Yoor den milicien der Infanterie. 

a. Theoreti8cke kenni., van hetgeen den minder 
ontwikkelden milicien, volgens den .Leidraad bij 
het honden van theoriën en bij het practieoh Aan
vullingsonderricht voor den soldaat der Infanterie" 
moet worden onderwezen. 

lJ. Practucne toepaaaing van alle onderwerpen, 
die ingevolge dien leidraad door practieche toe
passing beoefend moet worden. 

c. Behoorlijke uitt1oeriag no allee, wat volgens 
het .Reglement op de exercitiën der Infanterie, 
Eerste Gedeelte" en van het gestelde in de punten 
262, 263, 264, 265, 290, 518, 561, 575, 606 
en 664 van het • Tweede Gedeelte" daarvan, 1111u 
ieder soldaat moet worden onderwezen. 

d. Idem van het. Voorschrift op den Velddienst". 
e. BedrtffJenneid in net sclsieten , blijkende nit 

het feit, dat de milicien weet, · hoe hij in ver
schillende omstandigheden zijn· geweer als schiet
wapen moet gebruiken;: en bedrevenheid in het 
schoolschieten in die mate, dat hij heeft voldaan 
aan alle overgangsvoorwaarden der 2de klasse, 
met uitzondering van A 1 0 , in verband met 
pont 118 . van het Voorschrift Wapenen en Schiet
oefeni ogen II en deelgenomen heeft aan 6 oefe
ningen, bedoeld onder l.....:S van pont 126 van 
zooeven genoemd V oorechrift. 

Voldoende gedisciplineerd zijn in het vuur, 
blijkende bij gezamenlijk vuur, hetzij met loeee 
hetzij met scherpe patronen, uit het behoorlijk 
uitvoeren vnn· al hetgeen te dien aanzien in het 
Reglement op de Exercitiën der Infanterie, Eerste 
Gedeelte, moet worden onderwezen. 

f. Bedrevenkid i11 net nanteeren 11an de infa•• 
teriesclwp; algemeen begrip van het doel en de 
inrichting van een tirailleur loopgraaf; het be
hoorlijk uitvoeren - voor zoo verre het den soldaat 
geldt - van het bepaalde in pont 12 van het 
• Voorschrift op den Piouierarbeid door Infanterie". 

B. Yoor den milicien !Jij Je Ye,tiag• en de Pantttr-
fort-htilkrie. 

a. Theoretische kennil van : 
de rangen , graden eo ooderscheidingsteekeoen; 

de grondslagen van de krijgstocht, de plichten 
en rechten van den soldaat; 

de benamingen der hoofd• en voornaamste onder• 
deelen van vnurmoodeo, dniteo, projectielen en 
bedieningsgereedschappen, voor zooverre aanwezig 
in de batterijen of op de paoteerforten , waar de 
milicien geoefend is en zoodaoig, dat hij de voor
werpen en ooderdeeleo die genoemd worden, kan 
aanwijzen. 

!J. Op comma11do bekoorlijke uitvol!f'ing van: 
de verrichtingen voor den kanonnier in de exerci

tie-reglementen voorgeschreven, voor zooveel betreft 
het geschut, dat aanwezig is ter plaatse, waar 
de milicien geoefend wordt. ·· 

c. Bekoorlijke uitrJpering, van allee wat vol• 
geus bet .Reglement op de exercitiën der V eetiog
Artillerie, Eerste Gedeelte, Exercitie zonder ge
schut", aan iederen kanonnier moet worden onder
wezen. 

d. Bekoorlijke uit11oering van het uiteennemen, 
ineenzetten en onderhouden der karabijn. 

e. Kunnen optreden als schildwacht. 
j. Behoorlijk knnoen onderbonden van klee

diog en uitrusting. 
g. Doorloopeo van de oefeningen A 1 tot en 

met A ö van het schietvoorsehrfü der Vestiog
Artillerie. 

C. Yoor den milieien lJij de Ponton,iiers e,i de 
Torpedute,i. 

a. Theoretische lrennu van: 
de rangen, graden en ooderecheidingsteekeneo; 
de .grondslagen van de krijgstocht; 
de plichten en rechten van den sold1111t ; 
de benamingen en het gebruik van het materieel, 

voor zooveel znlka voor den pontonnier (torpedist) 
noodzakelijk is bij exercitiën en oefeningen ; 

de bewaking en . het onder hond van brop:geo, 
voor zooveel zulks voor den pontonnier nood
zakelijk is. 

ll. Practi8cl,e lrenni., van : 
de verrichtingen voor den pontonnier (torpe• 

dist) in de Voorschriften tot oefening voorge· 
schreven. 

c. Bekoorli/ke uitvOl!f'ing van: 
alles wat volgens het .Reglement op de exer

citiën der Vest.ing-Artillerie, Eerste Gedeelte, 
Exercitie zonder geschut" aan iedereo pontonnier 
{torpedist) moet worden onderwezen . 

d. Benoorli/ke u#voerirtg van het uiteennemen, 
ineenzetten en onderhouden der karabijn. 

e. Knnneo optreden als schildwacht. 
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/. Behoorlijk kunnen onderhouden van klee

ding en uitroating. 

g. Doorloopen van de oefeningen A 1 tot en 
met A 5 van het schietvoorschrift der Veating
Artillerie. 

D. Yoor den ·milicin bij de Genietr~en. 

1. .Algemeene eiscAen. 

a. T!zeoretiacAe lcen11ia ven hetgeen den min

der ontwikkelden milicien volgens den .Leidraad 
bij het houden van theoriën en bij practiech aan

vollingeonderricht voor den soldaat der Infanterie", 

moet worden onderwezen, met nitzondering van 

het gestelde in de deelen 26, 27, 28 en 29 van 

dien .Leidraad" en voorts met inachtneming van 
de daarin overigens, in verband met den dienst 

bij het korps genietroepen, noodige wijzigingen 
en aanv1111ingen. 

6. Practiac!ze to6paa1ing van alle onderwerpen, 
die ingevolge dien, in voege als hiervoor bedoeld 

gewijzigden en aangevnlden .Leidraad" door prac
tische toepassing beoefend moeten 1fOrden. 

11. Behoorlijk wit"oering van alles wat volgeus 
het Reglement op de E:s:ercitiën der <knietroepen 
(Recmtenschool en Compagnieschool} aan ieder 
,oldaat moet worden onderwezen. 

Il. Bjjzondere eisclum. 

1. Bi,j de fJelá- en ve,tingcompagnieën. 
a. Bedrnenlleid, voor zooveel zulks -van deu 

geniesoldaat moet knnnen worden gevorderd , in 

de naverme)de pionienoerhaamAeden, overeen

komstig de daarvoor bij het Korps Genietroepen 
geldende voorschriften , als : 

het vervaardigen van rijsmaterialen ; 

het knoopen en sjorren met to11w; 

het maken en opruimen _van hindernissen en 
afal nitingen ; 

het slaan van veldbruggen met vaste en drij
vende onderRtenningt'tl en het maken van over
baalvlotten en steigera ; 

het verrichten van grond werk met de schop, 
den krui wagen en Decan ville-materieel ; 

het bekleedeu van aard werken ; 

het maken van eenvoudige schuilplaatsen en . 
het ineenzetten van blindeeringen; 

het opslaan van tenten en het maken van kamp
en bi vakinrichtingen; 

het maken van loopgraven e.n geschutdekkingen; 
het ·voor eenvoudige vernielingen, onder leiding, 

..aanbrengen van ladingen der bij het Korps in 

gebruik zijnde ontplofbare stoffen en het ont
steken van deze ladingen (uiet electri~ch); 

het slijpen van ,rereedschappen en zetten van 

zagen. 
6. Üppet'fJlakkige k6nnû 11a11 aappeere11 : 
de milicien moet zijn taak kunnen volbrengen 

bij de uitvoering van de ongedekt gezwinde sappe. 
c. (Enkel voor de veldcooipagnieën.) 

(>ppeNJlaUige /Jekffld!zeid met den inhoud en 
het gebruik van de voertuigen der compagnie. 

d. BedrnenAeid i• Aet acAieten, blijkende uit 
het feit, dat de milicien weet, hoe hij in ver

schillende omstandigheden zijn karabijn all schiet

wapen moet gebraiken en bedrevenheid in het 

schoolschieten in die mate dat hij minstens een

maal heeft deelgenomen aun de zes eerste oefe
ningen (tot en met A 6) va.n de 2de kla.sse, ge
noemd in § l4ol van het Voorschritt betreffende 

de Wapen- en Sohietoefeningen bij het Korps 
Genietroepen. 

Voldoende gedisciplineerd zijn in het vnnr, 

blijkende bij gezamenlijk vuur hetzij met losse , 
hebij met scherpe patronen, nit het behoorlijk 

uitvoeren van al hetgeen te dien aanzien in de 

Recrntenschool is onderwezen. 

2. Bij de Spoonoegcom.pagnie. 
a , Bedre11en!zeid voor zooveel zulks van den 

soldaat der Spoorwegcompagnie moet kannen 
worden gevorderd in de navolgende tcerA:zaam-
lieden : . 

het vervaardigea van rijsmaterialeo ; 

het knoopen en . sjorren met ton w; 

het verrichten van grond werk met de ach op, 

den kruiwagen en Decauville-materieel ; 

het bekleeden van aardwerken , als toepassing 

bij spoorwegarbeid ; 

het maken van tijdelijke houten bruggen ook 

voor zwaar vervoer en vooral ook met niet voor

bereide materialen ; 

het opslaan van tenten en het maken van kamp
' en bivakinrichtingen voor kleine nfdeelingen ; 

het maken van Infanterieloopgraven ; 
het aa.nbrengen en gelijktijdig onts·teken (niet 

electtisch} van ladingen der bij het . Korps in 
gebruik zijnde ontplofba.re stoffen ; 

het slijpen van gereedschappen en zetten van 
zogen ; 

het leggen van normaal spoorbanen in rechte ge
deelten en in bochten , van gewone en nood wissels; 

het opbraken van norma.al spoo;banen ; 
· het vernielen van spoorbanen, zoowel met ge
reedschap als met springmiddelen ; 
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het leggen en verplaatsen van smal spoormaJ 
terieel met bochten , wissels , enz. ; 

het ~brnik van klimwiBBels ( ontspoorramen) 

en àraaiachijven. 

ll. OppervlaUige bekendheid met den inbond 
en het gebrnik der spoorweg-gereedechapw11gen1. 

c. Ala sub 1 d. 
8. Bij de Telegraafcompagnie. 

(fToor de miticien-lijnwerur.r.) 

a: Bedrevenlieid voor zooveel zulks van den 
lijnwerker moet kunnen worden gevordffd in het 
l~n van de meest gebruikelijke knoopen en 
steken en het maken van enkele eenvoudige ajor
ringen, het graven van kookgaten en het maken 
van eenvoudige afdaken, het overbrengen van 
teekens door middel van seinvlaggen. 

ll. Theoreti.rclie kennu als voren van de alge
Iµeene inrichting van geleidingen voor electrische 
gemeenschap, de alftllmeene eiachen, woarnan deze 
moeten voldoen en de meest een vondige middelen 
iot onderzoek en opsporing van fouten. 

c. Bedrevenlieid als voren in het maken, onder
bonden en herstellen van hangende-, eu bo•en
grondsch-liggende geleidingen, alsmede in het 
maken van verschillende verbindingén daarbij 
voorkomende. 

d. Bedr81Je11lieid in liet .rcl1i.eten, blijkende uit 
de feiten dat de milicien weet, hoe bij in ver• 
schillende omstandigheden zijn karabijn als schiet
wapen moet gebruiken en dat hij aan mioatens 
6 achietoefeniogeo heeft deelgenomen. 

. ( fToor de milicien-telegrafisten.) 
a. Theoretisclie !tennu van het inschakelen vO:o 

tel~raaf- en telephoontoestelleo en van de voor
n~mste verkeersvoorscifriften, bij den militairen 
telegraafdienst in gebruik. 

ll. Practi.rclie toepa.rnng van alles, wat volgen• 
a beoefend moet worden. 

c. Belioorlij!te uitfloering van den dienst als 
telegrafist op een militair telegl'OQflcootoor. 

d. Bedrnenlieid ,,, het .rclli.eten, blijkende uit 
de feiten dat de milicien weet, boe bij zijn revolver 
moet gebrniken en dat hij a11n minstens 6 schiet• 
oefeningen beeft deelgenomen. 

E. Foor den 111ilicien-ho,pitaa/30/daat. 

a. Theoretische !tennu vno den iohoud·van den 
.Gida voor den Hospitaal-soldaat." 

ll. Practi.rcfle toepa.rn•g van alle onderwerpen, 
die Ï.JI den sub a vermelden .Gida" behandeld 
worden. 

c. Theoretuclle !tennu vo o de voorrianmate 

eiscben der ziekenverpleging en wondbebandeling 
in het algemeen. 

d. Practuc"4 toepas.ring van de sub c vermelde 
kennis. 

e. Bedrl!'flenlieid in .den arbeid, die voor de 
verpleging van zieken en gewonden te velde nood
zakelijk is. 

Onze Minister van Oorlog ia belast met de uit
voering van dit bealuit, hetwelk in het Staat.rlilad 
zal worden geplaatat. 

's Gravenhage , den 9den Jannari 1902. 
(get.) WI LH EL MINA. 

(gel.) 
J)e Mini.rf.er van Oorl"fl, 

J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 81 Jan. 1902.) 

13 Januari 1902. .!RRES'r van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, betreffende het, in strijd ruet 
art. 77 der verordening op de bon w- en 
brnodpolitie der gemeente Schoten, bon wen 
op terreinen die daarvoor zijn bestemd. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen vau caasatie ·, namens de 

requÎl'anteo voorgesteld bij pleidooi: 
· I. Schending of verkeerde toepassing vno art. 77 

der verordening op de bouw• en brandpolitie voor 
de gemeente Schoten, zooal.a dit nader is vastge
ateld door den raad dier gemeent~ in zijne ver
gadering van 21 December ] 900 ; 

II. Schending of verkeerde toepassing nn 
art. 77 der gemelde verordening in verband met 
deartt. 626 B. W., 15lderGroodweteonrt.135 
der gemeentewet ; 

Ooer11Jegende dat reqniranten hebben terecht
geataan en veroordeeld zijn ter zake dat zij in 
de ftllmeeote Schoten op 3 April 1901 des voor
middags omstreeks 8 uur en op 6 April 1901 
des voormiddags omstreeks 11 nor te zamen en 
in vereeniiriog op den tot bouwterrein bestemden, 
altbona dnartoe door beo , beklllBgden , ~ebruikten 
grond genaamd .het Klooater" eenige buizen , 
althans een bois, hebben doen bonwen, aan welk 
werk op gemelde tijdstippen verschillende per
sonen 9p hunnen last bezig waren te arbeiden, 
zonder dot breedte, richting , peil, heharding, 
rioleering, verlichting en onderhoud der aldaar 
aan te le~n straten of wegen door den gemeen
tel'&lld waren vastgesteld; ten gevolge waarvan 
op hen toepasselijk is verklaard art. 77 der toen 
geldende 11erordenillg op de bouw- en .bzand11oli
tie voor de gemeente Schoten, waarvan de eerste 
zin1nede aldus lnidt: 
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;~Iet boete van ten hoogste .f 25 of hechtenis 
vo.n ten hoogste zes dagen, wordt gestraft ieder, 
die gronden tot bouwterrein gebruikt of uitgeeft 
en daarop een of meer hnizeu bouwt, doet of leat 
bouwen, zonder dat breedte, richting, peil, be· 
harding, rioleering, verlichting en onderhoud 
der aan te leggen straten of wegen door den ~
meenteraad zijn vastgesteld"; 

O. dat bij het eerste voorgestelde middel wordt 
beweerd dat de rechtba11k ten onrechte heeft 
beslist, dat gemeld artikel ook toepasselijk is op 
den bouwer van een perceel, hoewel deze niet 
tevens eigenaar is van omliggende, voor straten 
of wegen te bestemmen, gronden ; dat , blijkens 
de laatste woorden voo voormelde zinenede, men 
het oog zou gehad hebben op hen die de bouw
terreinen iu exploitatie brengen en dat ten aan
zien van deze reqoirnnten alleen eene vervolging 
krachtens art. 83 der verordening had kunnen 
plaats hebben ; 

0. dat feitelijk i, beslist, dat reqniranten een 
of meerdere huizen hebben doen bon wen op gron• 
den, die tot bouwterrein waren beetemd of althans 
door ben daartoe gebruikt , waaruit de toepasee-
1 ijkheid van ir;emeld art. 77 der verordening te 
hunnen aanzien voortvloeit; 

dat niet is ten laete gelegd en ook niet is ~
bleken dat reqoiranten eigenaren waren van om· 
liggende voor straten of wegen te bestemmen 
gronden, doch d~t de verordening dien eisch niet 
stelt, maar alleen vordert, dat er gebouwd wordt 
op bouwterrein en het oog heeft op hem die, 
gronden tot bon wtei'rein gebruikende of daartoe 
uitgevende, aidaar bouwt, doet of laat bouwen, 
terwijl verder in het midden kan ir;elaten worden 
of, en zoo ja, in hoeverre de req uirnoten ook 
o.an eene vervolging krachtens a1t. 83 der ver
otdeninir zonden hebben kunnen blootatnan ; 

O. dat het eerste middel derhalve is onge• 
grond; 

0. dat namens requiranten ten aanzien van het 
t weede middel ie betoogd, dat de recbtb"nk ten 
onrechte aan art. 77 der verordening verbindende 
kracht heeft toegekend , niettegenstaande door de 
bepalin~ daarvan : 

a. de eigena1<1 van een perceel gronde verhin -
derd wordt daarop een gebouw te stichten, zoo
lang niet aan het bij dat artikel omtrent aan te 
leg~eu straten of wegen bepaalde is voldaan, zulks 
ook al is hij geen eigenaar van omliggende, voor 
straten of wegen te bestemmen gronden; 

6. de eigenaar van bepaalde strooken gronde 

genoodzaakt wordt dezelve voor algemeen gebruik 
open te stellen, waardoor het vrij en uitsluitend 
gebruik van dien grond ale eigenaar hem geheel 
wordt ontnomen, om plaats te maken voor· een 
gebruik, dat voor ieder open staat; 

O. hieromtrent: 
nd a: dat de grief van reqnirauten blijkbaar 

hierop neerkomt, d•t, tengevolge der bepaling 
van art. 77 voormeld, de eigenaar van een ge
deelte van tot bouwterrein gebruikten of uitge• 
geven grond van zijn recht om daarop te bouwen 
geen gebruik kan maken, tenzij de gemeenteraad 
de· in het artikel genoemde ponten heeft vastge
eteld, terwijl . hij - vermits hij geen eigenaar 
is vao omliggende terreinen - niet in staat ia 
maatregelen te nemen om die vaststelling door 
den ~eeoteraad te doen plaats hebben ; 

dat zij, die gronden koopen, deel uitmakende 
van bouwterreinen , ten einde daarop huizen te 
bouwen, moeten geacht worden bekend te zijn 
met de voor hno doel belemmerende bepalingen 
der verordening en daarmede dienen rekening te 
houden, terwijl overigens de grief uiteluit~od be
treft de billijkheid van de verordening, waarom
trent het ·oordeel aan den rechter is onttrokken ; 

ad 6: dat, zooah uit den hierboven medege• 
deelden inhoud van de eerste zinsnede van art. 77 
der verordening blijkt , voormeld artikel het oog 
heeft op . terreinen, die vroeger eene andere be
stemming hebbende gehad, in het vervolg, wan• 
neer da-i.rop geboITTJd wordt, deel zullen uitmaken 
van het bebouwde gedeelte der ge·meente, ten op• 
zichte waarvan het algemeen belang vordert, dat een 
regelmatig, aan de eiechen voor openbare orde 
en gezondheid beantwoord<!nd, plan van bebouwing 
wordt gevolgd, terwijl zoowel het belang der ge
meente als dat van hen die zullen gaat1 bouwen, 
medebrengt dat dit plan vastgesteld wordt vóór
dut met den bouw van hnizen een naovung wordt 
gemaakt ; 

dat de met dit doel gegeven voorschriften in 
overeenstemming ziju met art. 135 der iremeente- • 

. wet en niet in strijd met art. 151 der Grond
wet, noch met art. 626 B. W.; 

dat minder juist in het middel ie gesteld, dat 
de eigenaar van bepaalde etrooken gronde genood
zaakt wordt ·dezelve voor het algemeen gebruik 
opén te stellen, maar de verordeninit ten gevolge 
heeft, dat de eigenaar of eigenaars van het bouw
terrein moeten toelaten, dat nader aan te duiden 
strooken gronds ale wegen en straten door het 
iiemeeotebestnnr worden aangewezen; dat in zoo-
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danige aanwijzing niet is gelegen eene ontzetting 
van den eigendom, maai, een noodzakelijke be• 
perking daarvan, ten einde het bon wtcrrein 1u1u 

zijne bestemming te kunnen doen beantwoorden; 
dat evenmin de eigendom buiten de grenzen 

van art. 625 B. W. wordt beperkt door niet aan 
de eigenaars van het bon wterrein over te laten 
waar zij hnizen zullen bon wen, waar de noodige 
toegallgj• en verkeerswegen zullen gemaakt worden 
en hoe die zullen worden ingericht, daar dit op 
gronden van open bare orde en gezondheiJ. en 
mitsdien in overeenstemming met art. 135 der ge
meentewet aan het gemeentebeRtnur is opp:edrageu; 

dat derhalve het tweede middel in zijne beiil.e 
onderdeelen is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 7711.) 

16 Ja11uari 1902. M1ss1v1: van den Minister 
van .Binnenlnndsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende naleving der Arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, S. 4.8 .) 

Het is mij gebleken, dat de naleving v11n de 
voorschriften der Arbeidswet en der nit die wet 
voortgevloeide algemeene maatregelen van bestuur 
over het ali_remeen nog veel te wenschen overlaat. 
Voor een deel vindt dat feit zijn verklaring daar• 
in, dat hoewel in art. 18 der genoemde wet ook 
de ambtenaren der gemeentepolitie worden belast 
wet het opsporen vun de overtredingen der wet 
en der bedoelde maatregelen, door die ambtenaren 
over het algemeen slechts in geringe mate mede
werking wordt verleend bij het opsporen van 
overtredingen. '!"och zijn de bedoelde ambtenaren 
mei het oog op hnnne bekendheid tl:r plaatse de 
aangewezen personen voor het constateeren van 
overtredingen, voor welker opsporing geen tech
nische kennis wordt gevorderd. 

In verband hiermede komt het mij wenschelijk 
voor om de burgemeesters nit te noodigen om 
zoo veel in hnn vermogen ia, te bevorderen, dat 
voortaan door de ambtenaren der gemeentepolitie 
zooveel mogelijk worde medegewerkt bij het op• 
·sporen van overtredingen van de artikelen 3, 6, 
6, 7, 8, 10 en 11 der Arbeidawet en van de 
voorschriften van het Koninklijk besluit. van 9 
December 1889 (Staataótad n°. 176), gewijzigd 
door de Koninklijke besluiten van 30 October 
1890 (Staatabladn°.168), 17 October 1891 (Staata
blad n°. 172), 10 Jnni 1892 (Staatabladn•.196), 
27 Augustus 1896 (Staatablad n•. 151) en 28 No
vember 1901 (Staat.blad n°. 226) . 

Het zonde mij aangenaam zijn indien U H.ltG.
het bovenstaande ter kennis bracht van de bur
gemeesters van de binnen Uw gewest liggende 
gemeenten. 

De Min. 17an Binnenl. Zal&,m, (gel.) KUYPER. 

18 Januara 1902. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van meting voor Griekache zeeschepen. 
s. 4,. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 Jannari 1902, n.•· 97, litVoer
rechtcn en Accijnzen; 

Gezien art. 6 der wet van 3 .Tnni 1875 (Staat.
blad n°. 101) en de Koninklijke besluiten van 
21 Augustus 1875 (Staatablad n°. 146) en 18 Sep
tember 1899 (Staatsblad n°. 208); 

Overwegende dat in Nederland en GriekBttland 
dezelfde wijze van meten van zeeschepen wordt 
gevolgd en dat de Nederlandsche schepen, voor
zien van een geldigen meetbrief in Griekenland 
onvoorwaardelijk van meting worden vrijgesteld; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Van de meting in Nederland worden, 

behoudens het bepaalde bij art: 2 vrijgesteld de 
zeil- en stoomschepen, te huis behoorende in 
Griekenland eo voorzien van een meetbrief, door 
de bevoegde autoriteit in dat Rijk afgegeven. 

2. De · gezagvoerders van Grieksche stoomsch~ 
pen , voorzien van een gewonen Griekscheo meet• 
brief, kunnen vorderen, dat voor de berekening 
van den netto-inhoud dier schepen, de aftrek 
voor de ruimten, ingenomen door de machine&, 
ketels en kolenhokken, wordt bepaald op den 
voet der artikelen 18 en lil van het ·Koninklijk 
beelnit van 21 Angustus 1875 (Staatsbladn° . 146} 
zooale die artikelen zijn gewijzigd bij· Oru; besluit 
van 18 September 1899 (Staatablad u0

• 208). 
Dienovereenkomstig worJ.t een Nederlandsche 

meetbrief afgegeven·, waarin de bijzonderheden uit 
den in Griekenland afgegeven meetbrief · worden 

overgenomen. 
3. Dit besluit komt in werking · den 28sten 

Januari 1902. 
Onze Miniater van Financiën ia belust met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat.blad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 
(get.) 

Ï8den Jannari 1902. 
W J L H EL M I NA. 

De illinuter van . Financiëtt, 
(get.) HARTE VAN TECKLESBURG. 

( Uitgeg. 24, Jan. 1902.) 
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j} Januari 1902. BBSLUIT, houdende beslissing 
dat de uitdrokkinp; .am/)te,, of !Jedieningen" in 
art. 36 der wd op het lager onderwijs dezelfde 
algemeene beteekenis heeft nis .oetrel:lting" en 
dat dus het agentschap eener levennerzekering
maatsohappij valt onder het verbod van art. 36, 
waarvoor in het belang van het onderwijs, 
geen vrijstelling verleend behoort te worden. 

WIJ' WILHELMINA , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld dooi
A. W EsTERHOP, -hoofd der openbare lap;ere school 
te Marum, tegen het bealnit van Gedeputeerde 
Staten vnn Groningen d.d. 6 September 1901, n°. 7, 
3de ufd., waarbij genoemd college zich onbevoe11:d 
heeft verklaard te beschikken op zijn verzoek om . 
de betrekkinp; van agent der Nationale Levensver
zekeringb1111k te Rotterdam te mogen bekleeden; 

Ueu Raad van State, enz. 
ÜTJeNIJfl!}ende, dat A. WxSTEBHOP, hoofd der 

open bnre lugert school te Mornm, bij adres 
d.d . ·28 Angnatna 1901, aan Gedeputeerde Staten 
van Groningen heeft verzocht hem, voor zoóver 
betreft het waarnemen van het agentschap van 
de Nationale Levensverzekeringbank te Rotterdam, 
vrijstelling te v1:rleenen van het verbod vervat 
in art. 36, late lid, der wet op het lager onderwijs; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan hoofde 
dezes vermelde besluit aan WsBTEBHor hebben 
bericht, dot zij niet bevoegd waren de verlangde 
vrijstelling te verleenen, op grond dat het waar
nemen van het door hem bedoeld agentschap niet 
daaratelt het bekleeden van een ambt of bediening, 
weshalve art. 36, 2de lid , der wet in cosu · niet 
kan worden t~past; 

dat WESTEHHOF van dit bnluit bij One in 
beroep ia 11:ekomen, Ons verzoekende het te willen 
vernietigen, ·eventueel te verbeteren, en hem alsno11: 
de gevraagde dis~naatie te verleenen ; 

0. , dat wonr bij art. 36 der wet op het lager 
onderwijs den onderwijzers wordt verboden .ambten 
of bedieningen te bekleeden", volgen• het Neder
landscb" taaleigen aao de uitdrukking .bediening" 
geheel dezelfde algemeene beteekenis valt te hechten 
als door het meer dagelijks voorkomend apraak
gebr!lili: aan het woord • betrekking" wordt toe
gekend, terwijl noeh de herkomst, noch de blijk
bare bedoeling dezer wetsbepaling eenigen grond 
opleveren· voor de juistheid der Rlln het bestreden 
bnlnit ten grondslag liggende meening, dat onder 
bedoeld verbod slerhta het bekleeden ·van zóodanige 
betrekkingen zou zijn te begrijpen. als door eene 
burgerlijke of kerkelijke overheid zijn opgedragen 

en niet op eene contractueele rechtsverhouding 
beruaten; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen zich 
derhalve ten onrechte onbevoegd hebben verklaard 
om te beschikken op appellante verzoek om vrij
etelling vàn dit verbod, ten ein~e als agent der 
Nationale Levensverzekeringbank te Rotterdam te 
kunnen optreden, zoodat daarop thans door Ons 
eene beschikking dient te worden genomen ; 

dat 1,edoeld verzoek evenwel. niet voor inwil
liging vatbaar is, vermits - gelijk reeds vroeger 
door Ons met uitvoerige niteenzelti ng van redenen 
is beslist - de aard der betrekking vnn agent 
eener levensverzekering-mo.at&chappij in strijd is 
te achten met de welbegrepen behartiging der be-
langen van het onderwijs; • · 

Gezien enz.; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het inge1telde beroep gegrond te verklaren en, 
met vernietiging van het bestreden besluit, afwij
zend te beschikken op appellante verzoek om 
vrijstelling van het verbod, vervat in art. 36 
der_ wet op het lager onderwijs, ten einde als 
agent der Nationale Levensverzekeringbank te 
Rotterdam te kunnen optreden. (Gem.atem .) 

22 Januari 1902. BBSLUiT, waarbij met iutrek-
king vnn de Koninklijke besluiten van 23 Ja
nuari 1879 (Staatabladn°. 26) en 17 Augnstns 
1887 (Staataólad n°. 167) met de sedert daarin 
gebrachte wijzigingen, worden vastgesteld: 

a. het !l:6"ijzigd .J.lgemee,, Regkm.ent op 
den loodsdienat met het daarbij behoorend 
tarief van vergoeding r;oor rei8- en verólijf

huten der loodsen ; 
ll. de gewijzigde Bijzondere Reglementen op 

den loodsdienat in de districten: 
l. FAms; 
2. Terschelling en ket rtie; 

8. Te:rel; 

:: ~ Goedereede, Maaa en B.rouwerahar;en.; 

6. Monde,a der Schelde. S. ó. 
W1J' WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 
Marine. van den !Oden October 1901, bureau G, 
u•. 59; 

Gezien de wet van 20 Augustus 1859 (Staata
ólad n°. 98), gewijzigd bij die van 6 April 1875 
(Staatsblad n•. 62); 

· Den Raad van State gehoord (advies vnn den 
3den December 1901, n°. 18); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 
Minister van den 18den Januari 1902, bnreanG, 
n°. 48; 

. Hebben goedgevonden en verstaan: · 
1 °. Met ingang van den &r8'en Mei 1902, 

onder intrekking van de Koninklijke besluiten 
van 23 Januari 1879 (Staatsblad n°. 25) en 
17 Angustns 1887 (Staatablad n°. 157) met het 
daarbij vutgestclde Algemeen Reglement op den 
loodsdienst met het daarbij behooreod tarief van . 
vergoeding voor reis- eo verblijfkosten der loodsen, 
eo de Bijzonde-re Reglementen op den loodsdienst 
in de districten , met de bij latere Koninklijke 
besluiten daarin gebrachte wijzigingen , krachten, 
art. 2 der wet van 20 Angnatns 1859 (Staatablad 
n°. 93), vast te stellen, het bij dit be~Jnit gevoegde: 

À/gettUen Regkment op den loodsdie,ut met 
het daarbij behoorend tarief van vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten der loodeen , zoomede de 
Bijzondere Reglementen op den loodsdienst in de 
dutricten: 

1. Eems; 
2. Tersckelling en ket Ylie; 
3. Tezel; 

4,; } • Goedereede,. Maas m Brouwerakaven; 
o. 
6. Monden der Sckelde. 
2°. Wij bebonden Ons voor: 
a. in het bij de Bijzondere &gle1114nten be

paalde materieel en personeel vnn den Joodadienst, 
zoomede in den werkkring der loodsen, zoodanige 
wijzigingen te brengen , als · de behoefte van den 
dienst zal vereisohen ; 

6. de benoeming der beambten op de onder• 
scheidene standplaatsen, zoo voor

0

den actieven dienst 
als voor de ontvangst der loodsgelden, zoomede 
de bepaling en regeling hnnoer bezoldiging. 

De scheepadiepgangmeters eo kantoorloopers 
worden aangesteld door Onzen Minister van Marine, 
die hunne belooning bepaalt en regelt. 

3°. Op voordracht van Onzen voornoemden 
Minister wordt door Ons bepaald het maximum 
van de percentsgewijze aandeelen en van de vaste 
maandgelden, . op of binne!1 hetwelk door Onzen 
.genoemden Minister, naar g,ilang van de scheep
vaart, in billijkheid geregeld wordt het Joon der 
schippera, loodsen; hulploodsen, loodskweekelingen, 
kwartiermeesters, roeiers en matrozen, op den voet 
als bij de artikelen l Il en 34 van het .A.lgemeeri 
Reglement op den loodedie1Jst is aangegeven. 

Onze Minister van Marine is belut met de 
uitvoering van dit béslnit, dat met de daarbij 

behooreode Reglementen in het Maat,btad ge
P.IBBtst en in afschrift medegedeeld zal worden 
aan den Raad van State , aan de Algemeene 
Rekenkamer eo aan Onze Ministers van J oatitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel eo Nijverheid tot informatie. 

's Gravenhage, den 22sten Jannari 1902. 
(get.) W IL HE L M I NA. 

JJe Minister van Marine. (get.r KRUYS. 

(Uitgeg. 4 Maart 1902.) 

ALGEMEEN. REGLEMENT op den Loodsdienst. 

IBTE H O OF D S T U K. 

Bestuur en indeeling. 

Art. 1. Het bestnnr van den loodsdienat Wordt, 
onder den Minister van Marine , uitgeoefend door 
een lnapectenr-Generaal; in de districten door 
Inspecteurs en onder ·aezen door Commissarissen. 

De districten zijn: 
1. Eems; 
2. Terackelling en ket Vlie; 
3. Texel; 
4i. Goedereede en Maas; 
li. Brouwerdaven ; 
6. !tlonden der Sckelde. 
De bijzondere reglementen bepalen voor elk 

district den werkkring der loodsen , het aantal 
en . de qualiteit van de ambtenaren en het voor 
de verschillende Joodsdienaten benoodigde mate- · 
rieel en personeel. 

2 .. De Commissarissen zijn , ieder voor zijne 
stand plaats, belast met het beheer van het materieel. 

De afgifte van behoeften aan de vaartuigen ge• 
. schiedt op aanvrage van den schipper, die voor 
de ontvangst teekent. 

De beoordeeling der noodzakelijkheid , gelijk 
mede de nitvoeriog van kleine herstellingen en 
voorzieningen aan voor den dagelijkschen dien1t 
in gebruik zijnde vaarluigea , dBOronder begrepen 
het schoonmaken en zooveel noodig schilderen 
van den romp onder water, bern~t bij den' In
specteur of onder diens verantwoordelijkheid bij 
den Commissaris; van de noodzakelijkheid tot 
meer belangrijke voorzieningen wordt door den 
Inspecteur gerapporteerd aan het Departement van 
Marine. 

3. In elk loodsdistrict wordt door den Inspec• 
tenr een stamregister gehouden, waarin al de bij 
deu Joodadienst van dat district aangestelde per
sonen zijn ingeschreven met namen en voornamen, 
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het hun toegewezen nommer, dag en plaats von 
geboorte, d11tum van aanstelling, de bijzondere 
diensten door ·hen bewezen, belooningen daarvoor 
ontv11ngen , overtredingen en daarvoor opgelegde 
straffen, eindelijk de datums van ontslag, op pen
sioenstelling of overlijden. 

ITDE HOOF OS T U K. 

Regeling van het peraoneel. 

4. Het personeel van den loodadi~nst bestaat uit: 
Loodsschippers der lste en 2de klasse ; 
Zee- en bio nenloodsen ; 
Hulploodaen ; 
Loodskweekelingen der lste en 2de klasse; 
Matrozen; 
Kwartiermeesters en roeiers, 
Machinisten; 
Stokers. 
5. De schippers der , 1.eèloodsvaart11igen zijn 

loodsschippers der lste klasse; zij worden geno
men uit de bekwaamste zeeloodsen. 

De schippers der overige vaartuigen zijn loods-
11chippers der 2de klasse; zij worden in den regel 
genomen ni't de zeelood11en, binnenloodsen, hnlp
loodsen, loodskweekelingen en matrozen. 

6. De zee• en binnenloodsen worden in den 
regel gevormd nit de matrozen. 

De matrozen, die geschikt blijken voor den 
loodsdienst, worden na een diensttijd van tien 
jaar of eerder naar gelang der behoefte, benoemd 
tot loodskweekeling der 2de klasse. 

De loodskweekelingen der 2de klone kunnen 
bestemd worden voor den zeeloodsdienbt of voor 
den binnenloodsdienst; zij worden meer bepaald 
voor een der beide dienaten opgeleid en verge
zellen de loodsen op hunne loodsreizen, wanneer 
hun daartoe de last wordt verstrekt. 

De loodskweekdingen der 2de klasse voor den 
zeeloodsdienst zijn, n_aar volgorde van diensttijd, 
benoembaar tot loodskweekeling der late klasse; 
die voor den binnenloodsdienst tot hnlploods; -
wanneer zij . voldoen aan de vereischten, respec
tievelijk voor de betrekking van zeeloods en van 
binnenloods geateld. 

·Bij vacaturen zijn de loodskweekelingen der 
late klasse en de hnlploodsen, bij gebleken ge-
11ehiktheid , naar volgorde van diensttijd, benoem
baar reapectierelijk tot zeeloods en tot binnenloods. 

De loodskweekelingen der lste klasse komen 
tot het loodsen van schepen in den regel eerst 
in aanmerking , wanneer geen z~loodsen meer 

beschikbaar zijn. Zij dragen atadan het loods
mansteeken, 

De dienst der hnl ploodsen wordt ingeroepen bij 
gebrek aan binnenloodsen of wannneer zij daartoe 
door het loodsbestnnr 1vorden aangewezen. Zij 
dragen 1&!sdàn het loodsmansteeken. 

Aan boord der loodsvaartuigen verrichten de 
loodskweela:elingen en de hnlploodsen den dienst 
met de matrozen. 

In de behoefte aan machinisten en stokers zal, 
in afwachting eener nadere regeling, moelen voor
zien worden door het machinekamerpersoncel vnn 
de zeemacht. 

7. De loodsschippers, zee-, bionen- en hulp• 
loodsen, kwartiermeesters en loodskweekelingen 
der lste en 2de k losse worden benoemd door den 
Minister . van Marine, zij verkrijgen eene akte 
vnn aanstelling. 
. De matrozen en roeiers worden benoemd door 
den inspecteur van het district, die van deze be
noeming kennis geeft aan den Minister van Marine. 

Het verleenen van ontslag geschiedt door dien · 
Minister. 

8. De matrozen worden gekozen nit ervaren 
zeelieden van onberispelijk gedrag. Zij moeten , 
om voor den loodsdienst te worden opgeleid~ den . 
leeftijd hebben bereikt von 20 jaar en mogen niet 
onder zijn dan 27 jaar; zij moeten minstens 2 jaar 
hebben gevaren op zeeschepen , goed kunnen lezen 
en schrijven en de eerste grondbeginselen der 
rekenkunst goed verstaan; zij, die met goed ge
volg het onderwijs hebben gevolgl aan eene zee
vaartkundige school voor stuurman ter koopvaardij 
of in het bezit zijn von het diploma van daarvoor 
voldoend afgelegd examen, zoomede zij, die be
kend zijn met de Engelsche, l<'ransche of Dnitsche 
toa! , genieten de voorkeur. 

Zij moeten vóór de indiensttreding eene genees
kundige verklaring overleggen van een officier 
V1&D gezondheid van de zt>emacht, waaruit blijkt 
dat de belanghebbende voldoet aan de eischcn 
van het voor . het personeel van den loodsdienst 
vastgesteld keuringsreglement. 

9. Ah·orens tot de uitoefening _van den dienst 
als Joods te worden toegelaten, moet overigen• 
aan de volgende vereischten worden voldaan : 

1°. moeten de vaarwaters, waarop de dienst 
als loods zal worden uitgeoefend, voldoende zijn 
bevaren; 

2°. moet een examen worden afgelegd, omvat
tende het gebied, waarop de JoodB<lienst zal wor
den uitgeoefend en bestaande in: 
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a. grondige kennis van : 
de gronden en banken , loop en kracht der 

stroomen,. invloed van den wind op die stroomen; 
ligging en plaatsing der tonnen en bakens aan 

en in de Yaarwaters , de richting der vaarwaters 
en de te stnren Jcoersen onder de verschillende 
-0mstandigheden; 

IJ. grondige bekendheid met: 
de kust- en binnenlichten, lichtschepen, mist

seinen en landmerken, waterstands• en stormseinen, 
semaphore- en knstwuchtposten ; 

c. eenig begrip van : 
de inrichting der zeekaarten, miswijzing van 

het kompas, het afzetten van peilingen en van 
het bestek; 

d. voldoende bekendheid met : 
de besturing en behandeling van zeil en stoom

schepen,. de bepalingen tot het voorkomen van 
aanvaringen, de politiereglementen voor de vaar
waters en havens, waarop de loodsdienst zal 
worden uitgeoefend ; 

de verplichtingen die hij de verschillende wetten 
en reglementen den loodsen zijn opgelegd ; 

3°. zullen meerdere proefreizeu, minstens vier, 
met diepgaande schepen moeten zijn gedaan, onder 
het opzicht van een der bekwame loodsen. 

10. De examens worden, zoo· dikwijls het noo• 
dig wezen mocht , na bekomen machtiging van 
den Minister van Marine, afgenomen door eene 
commissie, waarvan de Inspecteur voorzitter is. 
In deze commissie hebben s~eds zitting een of 
meer commissarissen der loodsen, één of twee 
daartoe uit te uoodigen ge1.agvoerders van koop
vaardijschepen en twee · of meer der bekwaamste 
schippers of loodsen. 

De gezagvoerders genieten vergoeding van reis• 
en verblijfkosten en vacatiegelden, overeenkomstig 
de bij Koninklijk besluit vastgestelde tarieven. 

Het examen wordt kosteloos afgenomen. 
11 . Naar gelang van de behoeften voor den 

dienst kunnen ook buiten den loodsdienst staande 
personen tot loodsen of hulploodsen worden aan• 
gesteld, mits zij voldoen aan de vereiscb~en, in 
de artt. 8 en 9 omschreven. 

Zij mogen niet . jonger zijn dan 23 jaar en niet 
onder dan 40 jaar. 

Zij worden door de commissie van examen ge• 
rangschikt en naar volgorde geplaatst. 

Een bewijs van voldoend afgelegd examen zal 
worden uitgereikt door het voorzittend lid, namen• 
die commissie onderteekend. 

Wanneer de plaatsing niet binnen den tijd van 

18 maanden na. afgelegd examen is gevolgd, kan 
door het hoofdbestuur een nieuw examen worden 
gevorderJ. 

12. Loodsen kunnen, na behoorlijk olaarvoor 
afgelegd examen, toegelaten worden tot het loodsen 
van schepen op andere vaarwaters of naar andere 
zeegaten, reed en of havens, dan die tot welke zij 
behooren. 

Van deze bevoegdheid wordt melding gemaakt 
op hunne akte van aanstelling. 

13. Alvorens tot de uitoefening van den loods
dieost te worden toegelaten, zijn de loodsen, de 
hnlploodsen en de loodskweekelingen der late 
klasse gehouden den na volgenden 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 verordeningen op den 
loodsilienst, en dat ik voorts in deze mijne betrek
king zal handelen, zooals een goed, braaf, eerlijk 
en tron w loods schuldig is te doen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig l (Met 
ware woorden.)" 

Deze eed wordt afgelegd in handen van den 
Inspecteur over het loodswezen in. het district, 
die daarvan eeue door hem onderteekeilde ver
klaring stelt op de akte van aanstelling en van 
de eedsaflegging kennis geeft aan het Departement 
van M..rine. 

14. Aan iederen loods wordt een zilveren loods
monsteeken, ter grootte van 7 centimeters mid-• 
dellijn, kosteloos uitgereikt, waarop voor de 
zeeloodsen en loodskweekelingen der late klaeae 
t10e" ankers over kruü en voor de binnenloodsen 
en hnlploodsen één enlrel anlcer, beide met eene 
loodlijn en lood daarover geslingerd, . de q ualiteit 
en het nommer der loodsen, zoomede het district 
waartoe zij behooren. 

15. De loodsschippers, kwartiermeesters, lood
sen, hulploodsen en loodskweekelingen dragen in 
dienst blauw lakensche jas, vest en broek, met 
knoopen van model, voorts blanw lakensche pet 
van model met kroon; de loodskweekeliogen der 
2de klasse evenwel een pet zonder kroon . De 
pet . van den loodsséhipper der lete kla88e moet 
tevens voorzien zijn van twee gouden galons, ter 
breedte elk vnn 6 millimeter, en die van den 
loods110hipper der 2de klasse en kwartiermeester 
van een gouden galon van gelijke breedte. 

De pijjakker wordt gedragen van blauw duffel 
of andere blauwe stof, met knoopen van model ; 
bij regenachtig of slecht weder is geoorloofd het 
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dragen van geoliede of andere overkleederen zoo• 
mede van een onder die omstandigheden doelmatig 
hoofddeksel. 

De knoopen, petteekens en gnlons worden koste
loos verstrekt. 

Overtredin11: van dit artikel worJ.t gestraft met 
eene boete van / 1 tot / 5. 

16. De loodsen, loodskweekelingen der lste kl1188e 
en hnlploodsen moeten bij de uitoefening van 
hun dienst hnn loodsmansteeken zichtbaar op de 
borst dragen e~ moeten dan tevens voorzien zijn 
·van hnnne akte van aanstelling en van de loodswet 
met bijbehoorende reglementen. 

Bij verznim worden zij gestraft met eene boete 
van / 2.50 tot/ 7.110. 

17. De loodsschippers, loodsen, loodskweekelin
gen der lste klasse ·en hulploodsen, in hnnilen 
dienst ge11chorst, gedegradeerd of ontalagen, zijn 
verplioht hnnne loodsmansteekens, akten van aan
stelling en reglementen af te geven aan den 
Commissaris hnnner standplaats. 

18. Bij hetafsterven van loodsschippers, loodsen, 
loodskweekelingen der lete klasse en hnlploodsen, 
zijn de wednwen of weezen verplicht de nitge
reikte loodsmansteekens, akten van aanstelling en 
reglementen, binnen veertien dagen na het over
lijden, aan den Commissaris der standplaats, waar• 
toe zij beho_ord hebben , terng te geven. 

Indien zij geene weduwen of weezen nalaat, 
zijn hnnne erfgenamen tot die ternggave verplicht. 

19. De loodsschippers der lste klasse, de 
loodsen en de loodskweekelingen der late klasse 
genieten in den regel geen vaste bezoldiging; aan 
hen kan een vast maandgeld worden toegekend 
boven het loodsa11ndeel op die standplaatsen, W!!U 
de geringe . opbrengst der loodsaandeelen daartoe 
voldoenden grond geeft. 

De door de loodsen van elk vaartnig bij den 
zeeloodsdienst verdiende loodsaandeelen worden 
verdeeld als volgt: 

voor den loodsschipper der lste klasse 
en den hem bij ziekte en achoning ver• 
vangenden loods . 

voor den loods . 
loodskweekéling der late 

l½ deel ; 
1 

klasse 4 
De door de binnenloodsen verdiende loodsaan

deelen worden verdeeld voor elke standplaats: 
voor den loods . 1 deel. 
Gelijke verdeeling heeft plaats van de loods

aandeelen , verdiend door de loodskweekelingen 
der lste klasse , die niet zijn ingedeeld bij de 

bemanning der zeeloodsvaartnigen, d. i. voor elke 
standplaats: 

voor den loodakweekeling der eerste 
klasse. 1 deel. 

De loodsschipper, der 2de klasse, de hnlp
loodsen, de loodskweekelingen der 2de klasse, de 
matrozen , de kwartiermeesters en de roeiers ge- ,., 
nieten in den regel vaste maandgelden ; de hnliv 
loodsen, bij het dienst doen als loods, bovendien 
een aandeel in het loodsgeld dat persoonlijk 
wordt genoten. 

Ingeval een hulploods de beurtreis l'ervnld 
voor een binnenloods , die verhinderd is wegens 
ziekte of andere redenen, nit.genomen schorsing 
in dienst, om zijn dienst waar te nemen , dan 
ontvangt de hnlploods, na aftrek van de ver
plichte reia- en verblijfkost~n, de helft van het 
overschietend bedrag van het loodsaandeel ; de 
wederhelft wordt als verdienste van de binnen
loodsen aangemerkt. 

In plaata van aandeel in het loodsgeld, kan vaat 
maand- of d~Jd als loon worden toegekend aan 
loodsen , h~lploodsen en loodskweekelingen der 
late klasse, die als vaste zee• of binnenlóods 
dienst doen op in geregelde beurt varende stoom
schepen of op de verschillende Rij ksschepen , 
gednrende de oefeningen , proeftochten en hydro• 
graphische opnemingen. 

20. Aan loodsschippers, loodsen, hnlploodsen, 
loodskweekelingen, kwartiermeesters, roeiers en 
matrozen wordt , wannéer zij door ziekte , ver
wonding of gebreken tijdelijk verhinderd worden 
hunne betrekking waar te nemen , ingeval de 
verhindering langer dan · vier weken mocht dnren, 
waarna hnnne verdiensten zullen stilstaan, alsdan 
tijdelijke onderstand toegekend naar de regelen 
en tot het bedrag, door den Minister van Marine 
te bepalen. 

Alle ziektegevallen moeten ten genoege _van 
den lnspectenr worden geconstateerd. 

· De Inspecteur is bevoegd om, wanneer de ver
wonding of ziekte in en door den dienet bekomen 
is, v09r te stellen den verwonde of zieke in eene 
bijzondere inrichtinK bij of door particulieren voor 
Rijke rekening te doen verplegen. 

Il[DK H O O F D S T U K. 

Ondem:lleidir,gateel:enen <Ier looti4u.aartuigm. 
Lood8-, nood- en andere 11emen. 

21. De ondencheidingsteekenen der loodsvaar
tnigen zijn: 

~ 

~ 



ONDERSCHEIDINGS-TEEKENEN voor de Lo1 

Het nommer ter !1/TOOtte 
van de halve breedte der 
vlag. 

Lang S.öO Meter, breed 4 kl~eden. 

Bijzonder teek en, te voeren aan den nok der gaffel, 
aantoonende het District waartoe het Loodsvaartuig behoort. 

z~ ètf, ~11-èt-11- 'l.)Q,11, èe lJe111,~. 
1ste District. 

Elke kleur breed ½ kleed 
en ter lengte van ¼ van 
den standaard. 

Lang 3.40, breed 0.7ö Meter. 

ZU<}'l'te"' va-n grei:~-he,Ui,"'9' en kt 6Vw. 
2de District. 

Elke kleur breed 1 kleed 
en ter lengte van ½ der 
gebeele vlag. 

Lang 2.öO Meter. 

Zu'34ten va,11, ~exd e11, 6ljm--u--ièe11-. 

3de District . 

./i. 4 . . 

Elke der Nederlendscbe 
klenre~ breed ½ kleed en 
ter lengte van ¼ van den 
standaard, elke verticale 
ban\! breed ½ kleed. 

Lang 3.40, breed 0.75 Meter. 

Behoort bij artt. · 21, 22 en 23 va, 



artuigen van de verschillende_· _])jstricten en Zeegaten, 

Zu~11, 111.1-11, §oeéle-r.uéle, ~~ e11- áBwuwt~·~vt11-. 

· 4de en 5de Dis tri et. 

Elke klenr ter breedte 

_van ! kleed. Lang S.40, breed 0.75 Meter. 

Z~ élu. ~éle11- va,11, éle Scfu-!Je. · 

6de · Distrirt. 

Elke klenr breed 1 kleed 
en -ter lengte 
geheele vlag. 

Lang 2.50 Meter. 

1 NTE R NATIONAAL SEIN BOEK. 

P. N. 

J 

T. C. 

•> met of zonder den ondencheidingswimpel er boven. 

emeen Reglerrumt op den Loodsdienst. 



.. 
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a. voor zl!ilr:aartuigen : . 

b:ij dag, een blanwe vlag met wit nommer, 
geheschen van top, zoolang er IooJsdienet kan 
worden vtrricbt; de naam der standplaats zooveel 
mogelijk voluit, met het nommer van het vaar
tnig in één of meer zeilen en op het achtente 
gedeelte v11n het vaartnig; bij nacht, een wit 
toplicht en dttnren boven om de vijftien minnten 
een· schitterend licht; 

b. voor ,toomvaartwigen: 

bij dag, een b)nnwe vlag met wit nommer, 
geheschen van top, zoolang er loodsdienst kan 
worden verricht ; bij nacht, de voor stoomschepen 
vastgest.elde ;ijlichten en op eeoe hoogte boven 
den romp van minstens 6 meter - en indien 
het vaartuig meer dan 6 meter breed ia, op eene 
hoogte von ten minste die breedte -, een beider 
wit Jicht dat rondom zichtbaar ia en minstens 
18 d.M. ;ertikaal daaronder een helder rood licht, 
dat mede rondom zichtbaar ie, en daarenboven 
om de vijftien minnten een schitterend licht ; -
bij miet of nevelachtig weer, indien het eneenwt 
of bij zware regenbuien, bovendien met tneschen
poozen van hoo~tens twee minuten één langen 
stoot op de sirene, na eene seconde gevolgd door 
é.én lanp:en stoot op de stoomfluit en wederom 
na eene seconde door één langen stoot op de airene. 

Ten anker liggende voeren de etoomloodsvanr
tnigen gelijke seinen , beha) ve de zijdelichten. 

Voorts een bijzonder teeken, zoowel voor de 
zeil- als etoomvnortuigen, ter annduidinp: van het 
district of de zeep:aten, waartoe de vaartuigen be
hooren, overeenkomstig de teekening, welke daar
van bij dit reglement ia gevoegd. 

Het vaartui!f voor inapectie gebezigd, voert de 
districtevlng of -wimpel met het woord .rn~pectie" 
van top geheachen. 

22. In havens of dokken moet de looda aan 
het loodskantoor worden aangevraagd. . 
. In zee of ter reede wordt het verlangen om 

een loods kenbaar gemaakt door de ondentaande 
seinen afzonderlijk of gezamenlijk gedaan : 

a. /Jjj dag: 

1°. de nationale T)ag, omgeven door een witten 
rand ter breedte van een vijfde van die der vlag, 
aan den f/Oortop geheschen ; 

2°. het )oodnein P. T. van het Internationnnl 
Seinboek; 

3•. vlag S. van het Internationaal Seinboek met 
of zonder den onderscheidingawimpel er boven ; 

4°. het afstnndasein, bestaande uit een kegel 
11102. 

met den top naar boven, boven welken 1-. ballen 
of voorwerpen die op ballen gelijken, zijn geheeèhen; 

b. /Jjf nacAt: 

1°. een pyrotechnisch Jicht , bekend onder den 
nanm van .blauw licht" dat met tneschenpoozen 
van 15 minuten vertoond wordt; 

2°. een helder wit Jicht, telkenmale gednreede 
den tijd van één minuut met korte of herhaalde 
tu88cbenpoozeu getoond even boven de venr.hanaing. 

Voor zeeschepen I bestemd van het Engelsche 
Kanaal naar één der hieronder volgende Neder
landeche :r.eegaten, zijn bovendien nog de Da"\'ol
gende seinen vastgesteld: 

a. /Jjj dag: het hijschen van het naameein der 
haven van bestemming uit het Internationa 
Seinboek. 

b: /Jij nacAt : 

1°. ooor acAepen 6e1temd naar de zeegdtl# 11a11 

Tezel en IJmwiden, twee lantaarns vertiéaal 
onder elkande~, waarvan de bovenste een rood 

en de onderste een wit licht toont; 
2•. 11oor acl,epen /Je1temd naar de zeegaten va• 

Goeree, Man, en Brouww,!u,vt!N, twee lantaarns 
verticaal onder elkander, die beide een wit licht 
tooneu; 

8°. ooor ,cliepen 6e1femd naar de uegate,, der 

ScAelde, drie lantaarns verticaal onder elkander, 
waarvan de bovenate een rood en de beide andere 
een 10it Jicht toonen. 

Wederkeerig bijscht het betrokken loodevMrtnig, 
bij nacht, gelijk sein ale contra-sein. 

23. Noodseinen zijn, afzonderlijk of gezamenlijk : 
a. /Jij dag : 

1°. kanonschoten of eenig ander ontploffinge
sein met tusschenpoozen van ongeveer eene minunt: 

2°. het noodsein N. C. von het Internationaal 
Seinboek ; 

3°. het afstandosein, bestaande uit eene vier
kante T)ag , boven of onder welke een bal of een 
voorwerp, dat op een bal gelijkt, is geheschen ; 

4°. het afstandssein, bestaande nit een kegel 
met -den top naar boven , boven of onder welken 
een bal of een voorwerp , dat op een bal gelijkt, 
is geheschen; 

5°, een aangehouden toon met eenig mistaeio
werktnig; 

b. /Jjf naclit : 

1°. kanonschoten of eenig ander ontploffings
eein met tu~schenpoozen van ongeveer eene mi
nnut; 

2•. vlammen boven het schip (ale van een 
brandend teervat, olievat, enz.) ; 

2 
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3°. vnnrpijlen of lichtkogels, die sterren uit
werpen, onverschillig van welke kleur of inrich
ting , die één voor één met korte tW1schenpoozen 

worden ontstoken; 
4°. een anng_ehonden toon met eenig miataein

werktuig. 
24. Ten teeken voor in zicht komende loods

vaartuigen, dat eenig schip van een loods voor
zien is, wordt eene kleine blanwe vlag met witte 
ster geheschen onder de natievlag aan den gaff'el 
of op eene andere goed zichtbare plaats doch niet 
van top. 

Ieder loods ·wordt kosteloos van eene dergelijke 
vlag voorzien en is verplicht die te doen hijschen. 

De loods, hierin nalatig zijnde, wordt gestraft 
met eene boete van f 1 .ó0 tot f 15. 

25. Het teeken, dat een nit zee komend schip 
aan een glllOndheideonderzoek moet worden onder
worpen, is eene gele vlag van den top, of bij 
gebreke van die, de natievlag op eene zichtbare 
plaats uit het voorwant. 

IVo:e: HOOFDSTUK . 

Die'IUtregeling. 

JBTE All'DKKLING. 

.J.lgemeene bepalingen. 

26. De bij het loodswezen in dienst zijnde 
personen zijn aan degenen, die over hen gesteld 
zijn , ondergeschiktheid en bescheidenheid ver
schuldigd; ook tegenover de militaire en civiele 
autoriteiten znllen zij de burgerlijke beleefdheid 
in acht nemen. Zij zullen de, in de uitoefening 
hunner betrekking of dienst, gegeven bevelen 
~verig 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 aangestelde 
personen mag eigendunk~lijk den dienst verlaten, 
dan na bekomen ontalag. Die hiertegen handelt, 
verbeurt zijn te goed zijnde loon. 

28. De bij den loodsdienst aangestelde per
sonen mogen zich nimmer mnder verlof van 
hunne standplaats verwijderen, op eene boete van 
f S.50 tot f 7.50. 

Bij herhaling wordt deze etrof verdubbeld; bij 
verzwarende omstandigheden volgt het ontslag. 

29. Bij den loodsdienst aangestelde personen, 
beschonken bevonden zijnde, worden voor de 
eerste maal gestraft met f 15 boete. 

Bij herhaling of in dienst beschonken ziinde , 
zal deze straf worden verdubbeld en bovendien, 
na11r bevind van zaken, gepaard gaan met schor
sing in dienst. 

Bij verzwarende omsl1mdigheden of voor de 
derde maal zich aan dronkenschap schuldig 
makende , volgt het ontalag. 

30. Wanneer door verzuim of onachtzaamheid 
van eeuen loods, een schip wordt aan den grond 
gevaren, schade bekomt of toebrengt, wordt hij 
gestraft met geheele of gedeeltP-lijke inhouding 
van het aandeel in het l~sgeld, en daarenboven 
met geldboete, schorsing, degradatie of ontslag, 
naar omstandigheden. 

31. De schippers en loodsen zijn verplicht ge
durig de vaarwaters te peilen en nauwkeurig te 
onderzoeken, vooral na storm en hooge vloeden. 
De schippers zijn derhalve verplicht bij het be
kruisen der knst en het bevaren der verschillende 
vaarwaters, een veel vnldig gebruik van het lood 
te doen maken , in het bijzonder door de jongere 
loodsen, loodskweekelingen en matrozen. 

De schippers en loodsen geven acht op de 
ligging 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 
kennis aan den Commissaris , ter standplaats van 
aankomst. 

Eveneens zijn zij verplicht hunne aandacht te 
vestigen op de knst- en andere lichten en land
merken, Zij moeten von den uitslag hunner op
merkingen daaromtrent almede kennis geven. 

De schippers en loodsen met dit een of ander 
in gebreke blijvende, worden gestraft met eene 
boete van f 2.50 tot f 7.50. 

32. Het is den schippers en verdere bemanning 
der loodsvaartuigen verboden heimelijk passagiers 
of goederen te vervoeren; zullende dit, even ale 
alle -sluikerij, ~traft worden, voor de eerste 
maal, met eene boete voor den schipper vall 
f 16 töt f 30, voor ieder der loodsen von f S 
tot f 15, en voor ieder der ·1oodskweekelingen 
en matrozen van f 2.50 tot f 7.50, naar bevind 
van mken ; bij verzwarende omstandigheden of 
bij herhaling, met ontslag nit 4en loodsdienst. 

33. Het loodsen van schepen geschiedt bij 
beurten, te regelen, in de havens door den Com
miasaria, op de loodsvaartuigen door den schipper. 

De bijzondere reglementen bepalen de gevallen, 
waarin de beurt bij loting wordt aangewezen 

De Inspecteur, de Commissaris of de schipper 
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van het loodsvaartnig zijn nochtans bevoegd ; uit. 
hoofde van gr.ooten diepgang of om andere ge
gronde redenen, eenen loods voor zijne benrt 
met het loodsen van een schip te belasten. 

De loods , die zich daartegen verzet, wordt 
ge&traft met eene boete van / 7 .ó0 tot / ló. 

De aangewezen loods wordt beachonwd eene 
gewone reia op zijne benrt gedaan te hebben. 

In de havens zorgt de Commissaris, dat 
van de aan de benrt staande loodsen een vol
doend getal zich in de nabijheid van zijn kantoor 
bevindt. 

Een loods hierin nalatig blijvende, verliest 
zijne benrt en komt onder aan op de lijst, en kan 
bovendien naar omstandigheden gestraft worden 
met eene boete van / 'I tot f 7 .ó0. 

34. Aan boord van in geregelde benrt varende 
stoomachepen knnnen, op verzoek der gezagvoerders, 
zoo voor den zee- als voor den binnendienst, ge
admitteerde loodsen geplaatst worden, ten einde 
de diensten van het loodsen uit en naar zee, 
en langs de binnenvaarwateren op en •/, door 
denzelfden persoon te doen verrichten. 

Deze loodsen, buiten de gewone beurtregeling 
vallende knnnen worden afgewisseld op zoodanige 
tijden , als het loodsbestu or noodig oordeelt. 

Aan zoodanige loodsen wordt door den gezag
voerder, op de dagen dat er niet geloodst wordt, 
een daggeld van twee gulde# voldaan. 

Het loon wordt ~oor hen afzonderlijk naar ge
lang van den gevorderden dienst bepaald. 

35. Wanneer het bewezen wordt, dat een 
loods zich ter behoorlijke plaah aan een gezag
voerJler heeft aangeboden , om zijn &Chip, van 
geen Joods voorzien zijnde , te loodsen , doch af
gewezen is, ontvangt hij , indien er lood~ld 
verschuldigd is , een derde van het loodsaandeel. 

36. Geen loods mag zijne beurt nan eenen 
anderen overdoen, dan om zeer geldige redenen , 
en niet zonder de bewilliging van den gezag
voerder en van den Commissaris, op eene boete 
van / 7.1>0 tot / ló. 

Een holploods, bij gebrek aan loodsen, tot 
den dienst geroepen en aan de eerate beurt gesteld 
zijnde, blijft die behouden, ook al komen ~r 
onderwijl gewone loodsen beschikbaar. 

37. Voor den binnenloodsdienst wordt als eerste 
loodareis van gelijktijdig aankomende schepen ge
rekend het schip, hetwelk het eent binnen de 
de daarvoor bepaalde merken komt. 

Deze merken worden door het loodabestnnr in 
elk district bepaald en ten loodskantore aangeplakt. 

38. Bij de bijzondere reglementen worden voor 
eiken kruispost de afstanden bepaald, waarop de 
loodavaartnigen, zoo veel mogelijk, zich moeten 
opbonden, van welke kruisposten zij zfoh, buiten 
noodzaak, niet mogen verwijderen, op eene boeta 
voor den schipper van / 7.50 tot/ ló. 

39. Wanneer een lood1 op eenig schip over
gaat op verderen afstand van het 1.eegat der 
bestemming, dan dien van den bepaalden krnis
post, voorgaats ; is hij wel verplichi om bij de 
vaart door de Noordzee, den gezagYoerder ten 
dienste te staan met zijnen raad, doch neemt 
zijne verantwoordelijkheid eerst een aanvang op 
vier Dnitsche mijlen (29.6 kilometel'tl) afst,md 
der nitertonnen van dat zeegat of van de bniten
hoofden der aan zee gelegen haven van bestemming. 

40. Afgescheiden van den kustloodsdienst, 
zullen er loodsvaartuigen, met loodsen aan boord, 
kruisen op een voornitge2etten poet of wel ii 
h, t Engel,clie kanaal bij Dungene11, ten dienste 
cler gezagvoerdera van naar de zeegaten in het 
Sde, 4de, óde en 6de district bestemde schepen, 
die verlangen mochten op dien vooruitgezetten 
post een loods aan boord te nemen, ten einde 
de zekerheid te hebben, daarvan voorzien te zijn, 
wanneer het schip v6ór de kust komt, alwaar 
de verantwoord el ijk heid van den loods aan vangt. 

Den loodsen , op dien vooruitgezetten post aan 
boord gekomen, wordt nadrukkelijk aanbevolen, 
om aan de scheepsgezagvoerders de noodzakelijk
heid voor te houden, om bij de vaart door de . 
Noordzee het dieplood te doen gebruiken , ten 
einde zich zooveel mogelijk te vergewissen van 
den afstand der k111t of van het zeegat der be
stemming. 

41. De loodsvaartuigen, welke, ingevolge de 
bepalingen der bijzondere reglementen, in zee 
moeten zijn, mogen niet dan op bepaalde tijden 
binnen komen, tenzij door hoogen nood gedrongen 
of ingeval zij al hunne loodsen hebben afgegeven, 
op eene boete, voor den schipper van / 16 tot 
/ 30 met of zonder schorsing in dienst, naar 
bevind van zaken; hij is op gelijke straffe ge~ 
houden, bij de eerste gelegenheid van wind, weêr 
en stroom, of zoodra hij zijne beschikbare loodsen 
heeft terug bekomen, weder naar zee te vertrekken. 

42. De schippers der loodsvaartuigen, bonne 
loodsen overgezet hebbende, mogen hunne loods
kweekelingen der lste klasse , tot het verrichten 
van den loodsdienst, op eenig schip doen over
gaan, als dit met de veiligheid van het loods
vaartuig is overeen te brengen. 
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Ingeval slechte één 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 

skweekeling der late klasse, wanneer hij op 
het loodsvaartnig kan worden gemist, op het 
kleinere, meest genaderde schip 1e doen overgaan 
en den loods voor den grooteren, meer oer• . 
wijderden bodem te bestemmen. 

Mocht, bij het binnenkomen van eenig zeegat, 
zich de gelegenheid tot het voorzeilen of voor
stoomen van een achip voordoen, dat geen loods 
aan boord heeft, dan zijn de schippers dnartoe 
gerechtigd , en kunnen zij bovendien, tot mede
werking bij het loodsen, één hnnner manschappen 
op zoodanig schip doen overgaan, nis dit zonder 
ge vaar voor het loodsvaartnig kan geschieden. 

43. De kosten van voeding van de geheele 
bemanning der vaartnigen van het loodswezen 
worden op de dag.in , dat die vaartuigen in zee 
of varende zijn, door het Rijk gedragen. 

De regeling der voeding aan boord der zee
loodsvaartnigen en de wijze van verantwoorden 
der kosten daarnit voortvloeiende, worden door 
den Minister vastgesteld. 

Aan de bemanningen der overige vaartuigen 
zo.! op de dagen, do.t zij varende zijn, in stede 
van levensmiddelen een voedinggeld worden uit
gekeerd : voor den schipper van f I per dag en 
voor de overige opvarenden van f 0.60 per dag 

, n per hoofd. 

44. Ieder loods, op eene standplaats aan• 
komende, is verplicht zich dadelijk hij den Com-
missaris aldaar aan te melden of zich te gedragen 
naar bepalingen, dienaangaande door het plaatse
lijk loodsbestuur vastgesteld , op eene boete, bij 
verzuim, vnn f 2.50 tot f 7.liO. 

45. Inwover bij dit reglement niet nitdruk
kelijk anders is bepaald, komen de kosten van 
de terugreis der loodsen naar hunne standplaats 
voor hunne rekening. 

In de gevallen dat de reiak0&ten der loodsen 
door de gezagvoerders moeten worden betaald , 
geschiedt die vergoeding volgens het bij dit regie· 
ment gevoegde tarief. 

De verblijfkosten zijn onder de reiskosten be
grepen. 

46. Wegens de ontvangst van loods-, dag- en 
andere gelden wordt, desverlangd, quitantie aan 
den belan(lhebbende nitgereikt. 

47. Buitengewone omstandigheden nitgezon, 
derd, zullen de kantoren van den Commissari• . 

du loodsen en van den Ontvanger der loodsgel
aen in de buitenhavens worden gesloten 's avonds 

· te 10 nreu en in de binnenhavens 's avonds te 
9 uren en zullen die worden geopend gednrende 
den winterdienst, 's morgens te 7 uren en ~ 
durendt' den zomerdienst 's morgens te 6 uren . 

48. De meting van den diepgang, waarnaar 
liet loodsgeld moet betaald worden, geschiedt in 
}ijzijn van den gezagvoerder of vàu den op hem 
volgenden persoon en van den loods , voor reke
ning der administratie, door beëedigde meters , 
waar znlks mogelijk ia. 

JID.E AFDEELDIG. 

Yerleenen '""' /,wip aan in nood oer!ceerende schepen. 

49. Den bij het loodswezen in dienst sijnde 
personen wordt uitdrukkelijk gelast, aan schepen 
in nood of gevaar zooveel doenlijk hnlp toe te 
brengen , voor zoo ver de uitoefening van den 
dienst daarmede niet belangrijk wordt benadeeld. 

Het wordt hun verboden , ter beloouing daar
voor, eenige overeenkomst te maken, of eeuige 

· belofte af te vorderen. Zoodanige overeenkomst 
of zoodanige belofte zal in geen geval van waarde 
zijn. 

De voor het bewijzen van buitengewone hulp 
verschul<lip;de belooning aan de schippers, loodsen 
en hunne helpers wordt zooveel doenlijk in der 
minne tusacheu partijen ~regeld door tu~schen
komst van den Inspecteur, en overigens hier
omtrent, gelijk mede ten aanzien van zeedrifteu 
of verlaten gevonden schepen , gehandeld naar de 
bepalingen van het Wetboek van Koophandel. 

Van deze beloouing geniet het daarbij betrokken 
personeel 7 ó percent; de overige 25 percent wor
den, als vergoeding voor het gebruik van 'a Rijke 
materieel, in de schatkist gestort. 

Buitengewone beloouingeu voor hnlp en ber
ging , door meer dan één loodsvaartuig verricht, 
worden onderling verdeeld , naar gelang van het 
getal koppen, tijdens de hulp of berging op die 
loodsvaartuigen aanwezig. 

W auueer onderscheidene loodsvaartuigen tegelijk 
eeuig schip of schepen ontdekken, welke, bij 
reddeloosheid of andere omstandigheden , den bij
stand van één of meer , manr niet van al die 
loodsvaartni~n behoefden en erlangden, komen 
de loodsschippers ouderlintt overeen wie hunner, 
hetzij de hulp zullen bewijzen , hetzij tot het 
loodsen van schepen zich zullen verwijderen , en 
znllen in dat geval de loodsgelden en de hulp-
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of berglooneo, inmiddels verdiend, te znmeo 
worden gedeeld op de wijze, io het vorig lid vao 
dit artikel vermeld. 

50. Iodieo schepen io nood verkeereo, is het 
bij het loodswezen io dienst zijnde penooeel ver
plicht, op bekomen order, zich onverwijld met 
hnnne vaartuigen derwaarts te begeven, op eene 
boete, voor den schipper en kwartiermeester, van 

/ 16 tot / 30, voor ieder der loodsen, van / 8 
tot / 15, en voor ieder der loodskweekeli~gen, 
matrozen en roeiers, van j 2.50 tot f 1 .50, naar 
omstandigheden. 

Wanneer echter, ter beoordeeliog van den In
specteur, den Commissaris, beneveus één of twee 
schippers of loodsen , werkelijk levensgevaar bij 
de te verleenen hulp mocht bestano, dan worden 
vrijwilligers nit het loodspersooeel daartoe opge
roepen, die, naar · gelang van bewezen dienst, 
aanspraak hebben op belooning. 
. 51. Het is aan het bij het loodswezen in dienst 
zijnde peraooeel ten strengste verboden om, onder 
welk voorwendael ook, aao boord van eenig schip, 
al ware het in nood. te komen, dan met goed.
vinden van den gezagvoerder, of vao diegenen 
der bemanning, welke aan boord gebleven zijn. 

Het wacht zich vooral , om zonder de nitdmk
kelijke toestemming van deo scheepsbevelhebber, 
of vao de aao boord overgebleven bemanning, 
aan masten, touwen of ander takelwerk de han
den te slaàn, of zich dienaangaande eeni1' gezag 
aao te matigen , al w"are het schip gestrand of 
met water bezet. Niemand van vorenbedoeld 
personeel zal , zonder de bovengenoemde toestem
ming, zich veroorloven lniken open te breken, 
aan boord zijnde goederen te lossen . en te ver
voeren, op straffe van schorsing, degradatie of 
ontslap;, oaor bevind van zaken, onverminderd 
de strafbaarheid naar de wet. 

52. Bij tjsgang op de reeden en in de zee
gaten, is de bemanning der loodsvaartuigen, 
daartoe gelast , verplicht de schepen zooveel mo
gelijk ten dienste te staan. 

53. Wanneer eeo schip gedurende de JoodRreis 
aan den grond geraakt en door h nl p vao anderen 
weder in vlot water komt, waarvoor hulploon 
wordt toegekend, mag de Joods, die het schip 
geloodst heeft, onder geen voorwendsel in dat 
hulploon deelen, op straffe van ontslag, on ver
minderd de teruggave vao het door hem genotene. 

Vm,i HOOFDSTUK. 

Yerpliclttin9en van het lood8personeet en oan de 
,cllei!fMgezagvoerder,. 

JST.11: APDEELING. 

.J.lgemeene oerpliclltingen. 

54. Zoodra van de loodsvaartuigen eenig schip 
ontdekt wordt, hetwelk wordt vermoed den wil 
uaar eene der havens vao dit Rijk te hebben, 
moet men zich beijveren het een loods aan te 
bieden. 

De vaartuigen, die zich het eerst vóór de zee
gaten opdoen , moeten het eerst van een loods 
voorzien worden; gevolgelijk wordt verboden de 
verst af zijnde boven de n~stbij zij ode, of de 
grootste boven de kleinste schepen te verkiezen. 
Met opzicht tot schepen van grooten diepgang, 
welke alleen met Aoog watergetij binueogebracht 
k nonen worden , kan eeoe uitzondering op den 
regel toegelaten worden. 

Niettemin moeten 's Rijke schepen bij voorkeur 
worden bedienil , wanneer daartoe geseind wordt. 

In gevaar zijnde schepen moeten vóór alle andere 
geholpen worden. 

Alles op eene boete voor den loodsschipper van 

/ 16 tot/ 30. 
55. De gezagvoerder, die eeo loods begeert, 

is verplicht het sein of de aanvrage daarvoor tijdig 
te doen; het sein moet des daags blijven waaie°à 
en des nachts herhaald worden aJs bedoeld in" 

. art. 22 , tot~at de loods aan boord is. 
De loods, tot de beurt aangewezen , is ver

plicht zich ten spoedigste aan boord van het be
stemde schip te begeven, zoodrn het sein voor 
eeoeo loods doet, of hij daartoe wordt gelast, 
op eeoe boete van f 2.50 tot/ 7.60. 

56. Wanneer een gezagvoerder eeo loods ver
langt tot het uitbrengen van anlrnrs, touwen of 
kettingen, het vertuien, verwisselen van anker
of ligplaats, en andere voor de veiligheid van 
het schip noodige diensten, wordt daartoe io ~e 
eerste plaats een hulploods aangewezen. 

57. Niet meer dan één lood• mag aan boord 
vao een schip, om het te loodsen, overgaan, 
teuwaré de gezagvoerder, ter meerdere zekerheid, 
uitdrukkelijk eeo tweeden Joods begeerde. Die 
begeerte des gezagvoer,lers moet bij geschrifte 
blijken. · 

Wat den zeedienst betreft, mag de tweede loods 
alleen nit de kustloodsvnartuigen worden verstrekt. 
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58. Met uitzondering .van die standplaatsen , 
alwaar in het aan boord zetten en van boord 
afhalen der loochen vanwege het loodsbestnur 
wordt voorzien , zijn de gezagvoerders verplicht , 
ltn loods van zijne standplaats te doen afhalen, 
en na volbrachte loodareia, weder te doen· aan 
wal zetten. 

59. Voor loodareizen, welke aanvangen van 
havens, niet onder de loodsstaodplaatsen opge
nomen, moeten de gezagvoerders , wanneer zij 
een loods begeeren, dien in tijde van de naastbij
gelegen standplaats ontbieden. 

De reiskosten van die stand plaats naar het 
schip worden door den ~agvoerder aan den looda 
vergoed. 

60. Na volbrach_te loodareis, ia de gezagvoerder 
verplicht het aan hem door den loods aan te bieden 
certificaat, ten bewijze dat het schip naar behooren 
fs geloodst, · in te vollen en te teekeoen. 

Indien het schip niet naar behooreo geloodst, · 
of van het dieplood niet het vereischte gebr11ik 
gemaakt is, moet de gezagvoerder daarvan in 
het certitlcaat meldinp: maken. 

De loods geeft dit certificaat , na door hem te 
zijn 11.fgeteekend , af aan den Commirniris van de 
stand plaats van aankomst. 

Zonder voldoend certificaat ie de loods niet
gerechtip:d to.t de ontvangst van zijn loon , ten
ware het bewezen mocht worden, dat de gezag
voerder om andere redenen , vreemd aan den 
loodsdienst, het certificaat niet mocht hebben p:e
teekend, en de loods zich behoorlijk van tjineo 
plicht gekweten heeft. 

De loodscertiticaten worden, naar de bij dit 
reglement gevoegde modellen, in de Nederlandeche, 
En~lsche, Franache en Hoogd uitsche talen gedrukt. 

61. De gezagvoerders mogen in d~ havens , op 
de reeden en rivieren of in de zeej!&ten, geen 
ballast, grnis van steenkolen of asch over boord 
werpen. 

De loods zal zich daartegen bepaaldelijk ver
zetten, en indien hij ontwaart, dat zolk■ tegen 
zijn verbod geschiedt, daarvan zoo spoedig mop:e
lijk kennla geven aan het loodsbestnar, ter 
plaatse waar hij aankomt. 

62. De gezagvoerders zijn verplicht om, zoo
lang de loodsen áan boord verblijven, hen koste
loos van behoorlijke voeding en eene behoorlijke 
slaapplaats te voorzien. 

Wanneer geen voeding aan boord kan worden 
verstrekt, is daarvoor eene vergoeding versohul
digd van een ,-fdetc daagB. 

Bovendien heeft de loods recht op f 2.50 
aaga in de navolgende gevallen : 

1°. wanneer de gezagvoerder verkiest, tot TeÎ• 
Hgheid van zijn achip of voor de diensten, be• 
doeld bij art. 56 van dit reglement, een loods 
·a.an boord te nemen of te honden, of hem na 
-'tolbrachte loodsreia aan boord hondt om nader 
over hem te kunnen heachikken ; 

2°. wanneer de gezagvoerder den loods aange• 
nomen heeft en , bij het niet doorgaan der reis, 
hem weder afdankt; 

3°. wanneer een schip, gedurende de loods
nis, zonder toedoen van den loods is vastge• 
raakt, achade bekomt of veroorzaakt, waardoor 
de reis niet kan worden voortgezet of door om• 
tandigheden van weder en wind of getij opge• 

-jlonden wordt, in welke gevallen het daggeld 
aanvangt met den vierden dag van het opontbood ; 

4.0 , wanneer de gezagvoerder, nadat de loods 
reeds aan boord ia, met het onder zeil of onder 
stoom gaan verwijlt, ofachoon weder en wind 
zulks niet beletten , wanneer dit oponthoud langer 
dnurt dan zes uw· ; 

5°. wanneer het achip, nad11.t de loods reeds 
aan boord is of tijdens de loodereis, wordt op• 
gebonden voor de doorvaart van bruggen of alnizen, 
onafhankelijk van den wil van den loods, als
mede tot het innemen van ballast , wanneer het 
oponthoud langer duurt dan 24. uur; 

6°. wanneer het schip , nit hoofde van zijn 
grooten diepgang, verplicht ia te lichten of ge• 
durende de loodareia zich ophoudt, om goederen 
in te nemen, als daarmede op de stroomen en in 
de zeehavens meer dan één getij, en in de kanalen 
meer dan 24, nor wordt verloren; 

7°. wan neer de loods verplicht is aan boord 
van zijn schip te verblijven , waarvan op grond 
der wet van 28 Maart 1877 (Staat&6/ád -n°. 35), 
gew~zigd bij die van 8 April 1893 (Staat,6/ad 
o0

• 63), de gemeenachap met den wal ia ver
bodP,o, en het oponthoud langer heeft geduurd 
dan 6 uren ; 

8°. wanneer de loods niet wordt ontscheept , 
maar door den gellllltvoerder naar zee wordt mede
genomen , on verminderd de kosten der ontscheping 
en die van zijne terugreis . . Blijkt het later na 
gedaan onderzoek van het loodsbestnur, dat de 
loods door force-majeure naar zee is meà~
nomen ea op geen der in zee zijnde Nederlandache 
loodavaartnigen ia k.nnnen worden afgezet., .dan 
zullen de hier bedoelde daggelden en reiskosten 
door het Rijk worden vergoed. 
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Het daggeld wordt tot vier ·guldm verhoogd, 
wanneer de loods belast is met het doen van 
aan wijzingen en bij het onderzoek der vaarwaters 
of naar de richtige plaatsing der tonnen en bakens. 

Bij alle bepalingen in dit artikel, wordt een 
gedeelte van een dag voor een geheelen gerekend 
en wordt · de dag gerekend aan te vangen des 
middernacht& en 24 rmr te dnren. 

63. Wanneer een -loods een schip binnenbrengt 
in een zeegat buiten zijn district, wordt door 
den gezagvoerder het reisgeld voor dien loods 
naar zijne standplaats, boven het loodsgeld , be
taald. 

IIDE APDEELING. 

Verytichtingen van den loodsschipper. 

64. De loodsschippers zijn verantwoordelijk 
,·oor hno loodsvaart11ig en inveni.ria. 

Zij moeten voor het goed ondèrhoud van een 
en ander waken, en wanneer er voorziening van 
behoeften of reparatie vereiacht wordt, daarvan 
dadelijk kennis geven aan den Commissoris. 

Zij moeten zor~n , dat hnn loodsvaartnig altijd 
.voor den dienst gereed en dat er voor den be
paalden krniatijd genoegzaam proviand aan boord zij. 

De loodsen zijn verplicht, zoo noodig, tot de 
aan hunne voartnigen benoodigde voorzieningen 
mede te vrerken, wanneer hnn dienst niet tot 
het lood1en van schepen wordt vereischt. 

65. De loodsschippers zijn verplicht, op den 
eed bij den aanvanp: hunner loodsmansbediening 
afRtllegd, aan boord der loodsvaartnigen, omstandig 
en naar wanrheid, journaal te honden , volgens 
het daarvoor bepaalde model , op eene boete, bij 
verzuim, van / 16 tot / 30, al of niet gepaard 
met schorsing, degradatie of ontslag, naar be
vind van zaken. 

Zij zijn alsmede verplicht tot het bijbonden 
van een orderboek. 

66. De loodschippers der loodsvaartnigen, die 
in gebreke blijven de bij het eerste lid van art. 21 
bepaalde onderscheidin~teekens of seinen , op de 
wijze zooals znlks ia voorgeschreven , te voeren 
of te toonen , worden gestraft met eene boete van 
f i.30 tot .f 15. 

67. Indien de loodsschipper van een der in 
zee krnisende loodsvaartnigen zich verplicht mocht 
vinden naar binnen· te ateveneu, geelt hij znlka, 
door het neerhalen vnn de blauwe nummervlag 
en het hijachen von de districtsvlag of -wimpel 
nnn den achtersten top, te kennen ann de andere 

in zee zijnde loodsvaartuigen, opdat zij· zich. 
benaarstigen om ook zijnen post te dekken. 

68. De loodsschipper van een binnenkomend 
loodsvaartuig moet zich dadelijk aanmelden bij den 
Commissaris en de redenen van zijne binnenkomst 
doen kennen, op eene boete, bij verznim , van' 

/ 7.50 tot/ lö . 

JIJDE AJl'DEEL!l>G. 

11 erplichtingen t1an den lootb. 

69. De loodsen zijn gebonden zich jegens de 
gezagvoerders en verdere aan boord zijilde personen 
beleefd en behoorlijk te gedragen, op een boete 
van f 2.50 tot / 7 .öO. 

De gezagvoerders en verder aan boord zijnde 
penonen zijn jegens den loods wederkeerig be-
scheidenheid verschnldigd. · 

70. Ieder loods, alvorens non boord van een 
in zee zijnd or nit zee komend schip over te 
gaan, hetzij om het te loodsen, hetzij om eenige 
andere beweegredenen, is verplicht het te praaien 
en onderzoek te doen naar den naam v11n hei 
schip en dien van den gezagvoerder, vanwaar 
het komt en wervaarts zijne bestemming ia, als· 
mede naar alle verdere omstandigheden , welke 

. het van belang is te kennen. 
Ingeval het schip herkomstig ia van een land; 

waarvan is aangekondigd dat ·het verdacht van 
besmetting ia, of indien zich gedurende de reis 
verdachte ziektegevallen hebben voorgedaan, zorgt 
de loods, die het bij vóórzeiling of vóóratooming 
of na aan boord gegaan te zijn, loodst, voor het 
dadelijk doen hijschen der bij art. 25 voor het 
gezondheidsonderzoek bepaalde vlag en gedraagt 
zich verder naar de voorschriften, vervat în de 
.wetten van 28 Maart 1877 (Staatsbladen n°. 3ö 
en 36) en 3 April 1898 ·(Staat&blad n°. 63). 

De gezagvoerder is gehouden de vorenstaande 
inlichtingen te geven, en zich naar de waar
schuwingen van den loods nanwkeurig te gedragen. 

71. l)e loodsen zijn \"erplicht van de geza~
voerders der binnenkomende koopvaardijschepen 
af te vragen of• eli welke hoeveelheid buskruit 
of andere ont11lorbare stoffen zij nan boord hebben, 
en danrvan dadelijk bij · de binnenkomst in de 
havens of voorhavens kennis te geven aan de 
havenmeesters, onverminderd de bij de wetten of 
Koninklijke besluiten, omtrent het vervoer van 
buskruit of andere ontplofbare stoffen, voorge
schreven verplichtingèn. 

De loodsen zijn mede nrplieh t den gezagvoerder& 
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van binnenkomende koopvaardijschepen aan te 
zeggen, de geladen vuurmonden, waarmede die 
schepen gewapend mochten zijn, v6ór de binnen
komst 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-vl&g te laten waaien. 

Alles bij nalatigheid op eene boete van/ 2.50 
tot / 7.50 

De gezagvoerders zijn gehouden zich daarnaar 
te gedragen. 

72. Bij hunne aan boo1·d komst zijn de loodsen 
verplicht, in overleg met den gezagvoerder, de 
hoogte te bepalen, waarop het schip zich bevindt. 
Zij moeten vernemen naar den diepgang des bodems, 
nnar zijne bezeildheid, de afwijking van het kompas, 
en, zwaarden voerende, naar hnn diepsteken, als
mede naar de hoedanigheden en gebreken des 
bodems, ten einde zich in de behandeling van 
het schip daarnaar te gedragen. Bij verzuim 
worden zij gestraft met geheele of gedeeltelijke 
inhouding van het aandeel in het lood~ld. 

Ingeval deze opgaven niet met de vereischte 
nanwkenrigheid door de gezsgvoerders worden 
gedaan, zijn dezen voor de daaruit ontstaande 
gevolgen verantwoordelijk. 

73. Het loodsen van schepen bij nacht in de 
zeegaten of op de rivieren en stroomen , behoort 
steeds met goed vinden van en in overeenstem
ming met den gezagvoerder te geschieden. 

Indien eenig verschil mocht ontstaan tusschen 
den gezagvoerder en den loods over den aanvang 
en de voortzetting der loodsreis of over de vaart 
van het schip, vooral onder omstandigheden , 
zoo wel bij dag als bij nacht, waarin de tonnen 
en merken niet op behoorlijken afstand knnnen 
gezien en onderscheiden worden , en de aan wij
zingen van den loods niet worden opgevolgd, of 
wel . dat de gezagvoerder den loods in de uit
oefening zijner fnnctie hinderlijk mocht zijn , zal 
deze in het openbaar, op het ~ek, en in bijzijn 
der scheepsbemanning , verklaren , dat hij op die 
wijze niet langer voor de veiligheid van het schip 
kan instaan. Van dat oogenblik af is de loods 
van alle verantwoordelijkheid ontslagen. 

De loods is verplicht daarvan dadelijk verslag 
te doen aan den Commissaris ter standplaats 
van aankomst. 

74. Het wordt de'! loodsen uitdrukkelijk be
volen zorp; te dragen , dat het dieplood steeds 
voor het gebruik gereed ligt en daarvan zoo 

noodig tijdig gebruik worde gemaakt, op straffe 
van geheele of ~deeltelijke inhouding van het 
aandeel in het loodsgeld. 

De loods mag den roerganger niet vervangen. 
75. De loodsen znllen onder geene voorwend

sels hoegenaamd de gezap:voerders van het voor
nemen tot het binnenloopen in eene bepaalde 
ha ven trachten af te brengen, of bij het vertrek 
een ander zeegat kiezen dan tot vervordering van 
de reis het voordeeligst is , op eene boete van 
/ 16 tot / 30. 

76. Zonder bewilliging van den gezagvoerder, 
mogen de loodsen het door hen geloodste schip . 
niet verlaten, voordat het veilig is gebracht dáár, 
waar zij verplicht zijn het te brengen, op straffe 
van geheele of gedeeltelijke inhouding vnn het 
aandeel in het loodsgeld. 

Voor naar zee varende schepen wordt de loods
reis als geëindigd beschon wd, zoodra zij veilig 
bniten de uitertonnen of buiten de in zee uit
komende havenhoofden zijn gebracht. 

Behoudens de uitzondering in art. 34, mogen 
de gezsgvoerders , zonder voorafgaande toestem
ming van den !nspecteur of Coni:missnris , · de 
loodsen niet aan boord honden, wanneer zij de 
plaatsen des gevaars te boven zijn, en de loodsen 
hen zoover gebracht hebben als zij verplicht zijn 
te doen. 

77. De loodsen zijn _gehouden, bij het binnen
komen of verlaten van havens, eu het bevaren van 
kanalen , vaarwaters en stroomen, zich te ge• 
dragen naar de reglementen en verordeningen 
daarvoor vastgesteld , op eene boete van / 2. 50 
tot f 15, onverminderd de bij die reglementen 
of verordeningen bedreigde straffen. .· 

78. De loodsen zijn verplicht de geschikste 
manoeuvres met het schip · te maken, om den 
loods, die hen vervangen moet, het aan boord 
komen gemakkelijk te maken , op eene boete van 
f 2.50 tot f 7 .50. 

Wanneer , door het niet naleven dezer bepaling, 
een ander loods in de uitoefeniog van zijn dienot 

mocht zijn benadeeld , kan deze boete vervangen 
worden door geheele of gedeeltelijke inhouding 
van het lood888ndeel, hetwelk , daartoe redenen 
bestaande, wordt toegekend aan dengene, die 
zich aangeboden en recht op het loodsen had. 

79. De loodsen zijn gehouden, zooveel zulks 
met zeemanschap doenlijk is, de geschikste ma
noeuvres met het schip te maken of te doen 
maken, om de beambten der in- en uitgaande 
rechten- aan boord te doen komen; zijnde het hun, 
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zonder verlof, niet geoorloofd door te varen, 
zonder dat de schepen ingeklnard zijn , tenzij 
door stormweder of andere bnitengewone om• 
standighedeo daartoe gedwongen; terwijl het uit
varen, zonder uitgeklaard te zijn, nimmer ge
oorloofd is. 

Geen loods vangt zijn dienst ter nitloodsiog 
aan, tenzij het hem gebleken is, dat het schip 
is uitgekl:111rd. Het bewijs daarvan bestaat in 
een , door de beambten der in- en nitgnaode 
rechten geteekeod , af te geven kaartje, waarop 
het woord uitgeklaanJ, met de dagteekening in 
schrijftetters, benevens de naam van het schip 
en die van den gezagvoerder staan uit~drnkt. 
Dit bewijs moot door den gezagvoerder aan den 
Commissaris of aan den loods worden overhandigd. 

Bij overtreding wordt de loods gestraft met 
geldboete, schorsing, degmdatie of ontslag, naar 
omstandigheden. 

80. De loodsen zijn verplicht, bij het laten 
zitten van anke~, ton wen of kettingen , zooveel 
mogelijk te zorgen, dat goede peilingen worden 
genomen, die zij onmiddellijk opgeven nao den 
Commissaris der standplaats van aankomst. 

Voor zoover de eigenaan of honne gemachtig
den de lichting niet binnen de 14, dagen zullen 
hebben bewerkstelligd, kan de administratie daar• 
in voorzien. 

Wanneer het vaarwater door zoodanig verlaten 
anker mocht worden belemmerd, kno de adminis
tratie dadelijk tot de lichting overgaan. 

81. ·De loodsen mogen niet meer dan de ver
·schuldigde gelden vorderen. 

Het wordt hun insgelijks verboden, onder welk 
voorwendsel ook, eeoige fooien of giften te vragen. 

Onverminderd de ternggave van het alzoo ont
vangene , worden zij, daartegen handelende, ge• 
straft met eene boete van f 2.50 tot f 20. 

VIDE HOOFDSTUK. 

Ge8chillen, oplegging 11an straffen en 6eDoegde 
rf1Cht8mackt. 

82. Aan elk loodskantoor ligt een gefolieerd 
en geparafeerd register, waarin de geza,11;voerders 
de klachten, die zij tegen de loodsen of tel(en de 
uitoefening van den loodsdienst hebben in te 

brengen, kunnen inschrijven; onverminderd bonne 
bevoegdheid om zich reob tstreeks tot den betrok
ken Inspecteor of tot den Minister van Marine 
te wenden. 

De Inspecteur of Com,oissaris is verplicht op 

dwidaoige klachten onverwijld onderzoek te deen 
en naar bevinding van zaken te handelen. 

Van alle klachten wordt door den Inspecteur 
kennis gegeven aan den Minister van Marine. 

83. De geschillen rakende het hulploon en de 
schadeloosstellingen der loodsen zollen zoo veel 
mogelijk door tnsscbenkomst van de Inspecteurs 
of de Commissarissen, bij minnelijke schikking, 
worden uit den weg geroimd. 

Wanneer dit niet mocht gelukken , zal de be
aliBSing bij voorkenr aan scheidsmannen worden 
onderworpen. 

84. Geldboeten, wegens overtredingen door het 
loods1>ersoneel begaan, het bedrag van / 7 .50 
niet te boven gaande, kunnen worden opgelegd 
door den Inspecteur. 

Voorloopige schorsing van dienst kan worden 
opgelegd door den Ios}lllllleur of door den Com
missaris. 

De lnatstgeooemde geeft daarvan kennis aan 
den Iospectenr en deze nao den Minister van 
Marine. 

Alle verdere disciplinaire straffen worden, op 
het rapport van den Inspectenr, den Inspecteur
Generaal gehoord, opgelegd door den Minister 
van Marine. 

85. Alle overtredingen tegen de bepalingen van 
dit reglement en van de bijzondere reglementen 
worden gestraft ingevolge de wet vau 15 April 
1886 (Staat,blar.l n°. 64.). 

De disciplinaire straffen , voor het loodsperso
neel bepaald, ontheffen niet van rechtsvervolging. 

Boete wordt op de verdiende gelden ingehouden. 
Zij kan met schorsing van dienst gepaard gaan, 
doch zal het bedrag van / 30 hoofdelijk niet . 
overschrijden. 

Gedoreode schorsing van dienst, als straf op
gelegd, staan alle verdiensten van den al zoo ge
straften persoon stil. Zij gaat den tijd van zes 
maanden niet te boven. 

86. Misdrijven, door de loodsen als zoodanig 
aan boord van 's Rijke schepen en vaartuigen van 
oorlog gepleegd, worden gestraft naar de bepalin
gen van het Crimmioeel Wetboek voor het krijgs
volk te water. 

87. Afschrift van alle gewijsden, in zake van 
het loodswezen , wordt door het Departement van 
J nstitie aan dat van Morioe gezonden. 

S LO T,· A Il T I K l!l L . 

Uittreksels uit de wet en dè reglementen, als
mede de tarieven op den · loodsdienst liggen in 
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de Nederlandscbe, Engelsche, Fransche en Hoog• 
duitfehe talen gedrukt op elk loodskantoor ter 
lezing, en zijn aldaar , zoo wel ale bij het Depar• 
telnent van Marine, verkrijgliaar tegen betaling 
der daarvoor door gezegd Departement te bepalen 
prijzen. 

Op elk loodskantoor is buitendien ter inzage 
voorbanden de bydrographiscbe kaart vun het 
zeegat, met de daarop aangewezen lijnen, bedoeld 
bij f / en f m der bepaling,m voor dé toepassing 
der tarieven van loodsgelden , behoorende bij de 
wet van 20 Angnstns 1859 (Staat1blad n°. 93), 
gewijzigd ·bij de wet van 6 April 1876 (Staaû• 

IJ/ad n°. 62). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Janu
ari 1902 (Staatablad n°, Il). 

N•. 

Mij bekend, 

De Minuter van Marine (get.) KRUYB. 

MODELLEN 11an Loodlcertijicaten , bedoeld 
&ij art. 60 11an het À/gemeen Reglement 
op den Lood8dien,t. 

CBRTIPICAAT 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
Jioorende tot het loodsdiAtrict 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 wèl en -bebonden heeft geloodet tot 
(e) • . • . • . 

(e) . ..•. , den (/) •• . .• 19 .. 

De Gezagvoerder, 

Handtee!cenitlfJ van den looda, 

Onderbaakt voor • . .. ( . • ) d.M. diepgang. . 
De Sc!,eep,d~pgangmeter, 

Gezien, 
Qe Commi.J1ari.r der loodlen 

te •.. 

(Op de keerzijde te stellen :) 
Art. 60 van het Algemeen Reglemen t· op den 

Loodsdienst luidt : 
(In te lasschen de eerste twee zinsneden.) 

Naam 11an den gemachtigde voor de /Jetaling : 
de Heer ••.••••.• , ••.• 
Woonplaats ..••••.. , •••• 

De Gezag11oerder, 

(a) Natie, (b) Naam van het schip. (c) Naam 
van den lood,. (d) De afatand in· zeemijlen van 
60 in · 1 breedtegraad. (e) Naam der reede of 
haven. (/) Datum van aankomst. 

N•. 

CERTIPICAAT VOOR HET NAAR ZEE LOODSEN. 

De gezagvoerder van het (a) ••• _ • • . schip , 
genaamd (b) • • • • • , komende van . • . . • en 
bestemd naar .• •• • , diepgaande , • _. • . deci
meters, verklaart naar beb~ren te zijn l(eloodat 
van (e) • •••• tot in zee, den • ..• . 19 

. . .•. , den .. .. . 19 , • 
De Gezog11oerder , 

Handf,eehning 11an dt!ft looda, 

Onderhaakt voor ..•. ( •• ) d.M. ,diep~ng. 
De Sc!t.eepadiepga11gmeter , 

Gezien, 
~ Commu,aru der lood8en 

le .. ... • . •• 

(Op de keemjde te stellen:) 
Art. 60 van het Algemeen Reglement op den 

Loodsdienst luidt : 
(In te l111Cben de eerste twee zinsneden.) 

Naat11 11an den gemac!t.ligde roor de betaling : 
de Heer • • •. • .••.•..•. 
Woonplaats . 

· De Gt!zagvóerder, 

(a) Natie. (b) Naam van het schip. (c) Naam 
der reede of haven . 

N•. 

CKIITIPICAAT VOOII HET OP. EN AFLOODSEN. 

De gezagvoerder van het (a) •• : • • . schip, 
genaamd (b) . • ••. , komende van • . ••• en 
bestemd naar .• · .•• , diepgaande ••••• deci-
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meters, verklaart op den (c) • • • • . • 19 
naar behooren te zijn geloodst van (d) 
tot (e) ...•. 

(e) ..... , den (f) .. 19 .. 
De Geza911oerder, 

Handtee/eening 11an den lood1 , 

Onderhaakt ~oor ••.. ( .• ) d.M. diepgang. 
De Scheep,diepgan91Mler, 

Gezien, 
De Commis1aris der loodaen , 

te ••..• 

Behoort bi) art. 45 van het Algemeen 
Reglement op den Loodsdienst. 

(Op de keerzijde te stellen :) 

Art. 60 vnn het Algemeen Reglement op den 
Loodadienst luidt> 

~In te lasschen de eerste twee zinsneden.) 

Naam 11an dtm 9emaclitigde 11oor de fJetaling: 
de Heer •• 
Woonplaats ••• 

De Gezag11oerder, 

(a) Natie. (IJ) Naam van het schip. (c) Datum 
van vertrek. (d) Reede of haven van vertrek. 
(e) Reede or haven van aankomst. {/) Datnm 
van aankomst. 

T A R I E F 11an 11ergoeding voor rei,. en ver1Jlijf ko1ten der lood1e11. 
BINNENLANDS C RE REIZEN. 

van en naar: 

Delfzijl . 

Terscnelling en Het Vlie • 

Willemsoord 

VOOR EENE REIS, 

naar en van: 
Terschelling en Het Vlie • 

. Willemsoord 
IJmuiden en alle standplaatsen aan het 

Noordzeekanaal tot eo met Amsterdam. 
den Hoek van Holland en alle stand-

plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam-

/ 10.
• 16.-

• 13.-

schen Waterweg tot en met Rotterdam. • 13.-
Hellevoetsluis • 
Brouwershaven. 
Zierikzee. • 
Vlissingen • 
Willemsoord 

• lö.-
• 18.-
• 18.-

18.-
• 12.-

IJmniden en alle standplaatsen aan het 
Noordzeekanna-1 toten met Amsterdam . • 10.

den Hoek van Holland en alle stand• 
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam• 
schen Waterweg tot en met Rotterdam . 

Hellevoetsluis • 
Brouwershaven. 
Zierikzee. • 
Vlissingen • • 

• 14o.-
• 14,,-

" 17.-
• 17.-
• 16.-

IJmuiden en alle standplaatsen aan het 
Noordzeekanaal tot en met .Amsterdam. • 4.

den Hoek van Holland en alle stand-
plaatsen aan den Nienwen Rotterdam• 
schen Waterweg tot en met Rotterdam. • 9.-

Hellevoetsluis • • 10.-
Brouwershaven. • 14.-
Zierikzee. 14..-

, Vliuingen • • • 18.-
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van en naar: 

]Jmt1,i{kn en alle standplaatsen aan het Noord

•eekaiuzal tot en met ÀTMterdam. 

den Hoelc van Holland en alle stand plaatsen aan 
den Nieuwe,, &tterdamsclien .,,-atenoeg tot en 
met &tterdam. 

Helkcoetslui.r • • 

JJrouwerskaven • · 

Zierikzee. 
Voor reizen, bedoeld bij artikel 59 van het 

vergoeding door het Joodsbestnnr bepaald. 

11aar en van: 

den Hoek van Holland en alle stand
plaatsen aan den Nieuwen Rotterdam
sehen Waterweg tot en met Rotterdam. 

Hellevoetslnis • 

f 6.-
8.-

.Brouwershaven • 12.-
Zierikzee. . • 12.-
Vlissingen • • • 10.-:-

1 
Hellevoetslnis . 2.-
Bron wei-shnven. 6.-

1 
Ziei-ikzee. . &.-

TI~~~ - ~-

{ 

Bronwershaven ll.-
Zierikzee • • ll.-
Vlissingen Il.-
Zierikzee. S.-
Vlissingen 8.-
Vlissi ogen 4.-

Algemeen Reglement op den loodsdienst, wordt de 

BUITENLANDSCHE REIZEN. 

VOOR EENE BEIS. 

van en naar: 

IJmuiden en alle standplaatsen aan het Noord:zee
leanaal tot en. met Àmaterdam, den Hoelc van 

Bolland. en alle standplaatsen aan den Nieu1Den 

Iwtterdam,ckn .,,-aterweg, tot en met &tter
dam, Ht'lle1Joetaluia, Brouwershaven, Zierilc:zee 

en T'li.rsingen. 

De bo, enstaande bedragen worden voor: 
eene reis naar en van Delfzijl verminderd met 

naar en van: 

Duitsche, Deemche , Noorsche en 
Zweedsche kust. 

Emden . 
Bremen en Bremershaven 
Altona, .Brnnsbnttel, Cuxhaven en Ham

burg . 
Elsenenr en alle verdere havens tot en 

met Kopenhagen • 
Helsiogborg en alle verdere havens tot 

en met Malmö . 
Stettin . 
Gothenburg. 
Chrisliania • 
}'rederikstadt 

f 16.
• 21.-

• 24.-

42.-

42.-
• 42.
. 48.-
• 50.-

62.-

• Turschelling en Het Vlie verlwogd met 
6.-,-
4.
S.-• Willemsoord verlwogtl met • 

den Hoei& t·an Holland en alle standplaatsen aan 
den Nie,.,oen R,otterdamacken "ff'aterweg tot en 
met &tterdam, Helk1Joet8luis, Brouwersluzven, 
Zieribee en Yti.raingen. 

Zuidoost- en Zuidkust van Engeland. 
Londen • / 16.-
M argate en alle verdere havens tot en 

met Sandgate • • 20.-
bewesten Sandgate en alle verdere havens 

tot en met So,1thampton • 25.-
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'tan e11, ,,aar: 

den Hoek van Holland ·en alle standplaatsen aan 
den Nieuwett R,otterdam;JCMn W-aterweg tot en 
met R,otterdam, Helle11oet8luia, B1YJU11Jer11ka.11en, 
Zierikzee en 1'"lia11ingen. 

naar en van: 
het eiland Wight. 

/ bewesten Southampton en alle verdere 

' havens tot en met Portland 

1 

bewesten Portland en alle verdere havens 
tot en met Plymouth 

bewesten Plymouth en alle verdere ha
vens tot en met Penzance 

29 

/82.-

• 82.-

• 36.-

• 4,4,,-

Westkust van Engeland en Schotland en 
Oostkust van Ierland. 

den Hoek van Holland en alle standplaatsen aan 
den Nieuwen R,otterdam11çMn W-aterweg tot en 
met R,otterdam, Hellevoetsluis, Brouwer11ka11en, 
Zierihee en rtis1ingen._ 

•~ H~• =Hol/..,,~ ,U, ... ,dpi"""' u, 
1 

den Nieuwen Rotterdam1cken Waterweg tot en ' 
met Rotterdam, HellefJOetsluia, B1YJuwer1kaven, 1 
Zierikzee en rli1aingen. 

den Hoek van Holland en alle standplaatsen aan 
den Nieuwen Rotterdam10Mn W-aterweg tot en 
met Rotterdam, Hellevoetsluis, Brou,oer1kavei1, 
Zierikzee en 1'"li11ingen. 

benoorden Penzance langs de westkust 
van Engeland en alle verdere havens 
tot en met Fleetwood f 86.-

benoorden Fleetwood langs de westkust 
van Engeland en Schotland en alle 
verdere havens aan de Oostkust van 
Ierland . • 4.4..-

Oostkust van Engeland en Schotland. 

benoorden Margate (behalve Londen) en 
alle verdere havens tot en met Lynn. 

benoorden Lynn en alle vardere havens 
tot eu met Holi . 

benoorden Huil en alle verdere havens 
tot en met N ewcastle. 

benoorden Newcastle en alle verdere 
havens tot en met Edinburgh,. 

benoorden Edinburgh 

Belgische en Fransche kust. 

/20.-

• 30.-

• 86.-

• 4.2.-
• 4.8.-

Antwerpen . • 10.,-
alle verdere havens tot en met Duin-

kerken • 14..-
bezniden Duinkerken en alle verdere 

· have11s tot en met Honfieur • S0;-
De bovenstaande bedragen worden 1Jllr/,oogd voor: 
eene reis naar en van Delfzijl met • 13.-

Terschelling en het Vlie met. 
Willemsoord met 

• IJmuiden en alle standplaatsen aan het Noordzeekanaal tot en · 

• 12.-
6.-

met Amsterdam met . 3 . ..:.... 
Voor bnitenlandsche reizen, hiervoreu niet omschreven, wordt het bedmg door den Minister van 

Marine bepaald. 
Wanneer op de reis van den loods, door besloten water of andere omstandigheden, waardoor hij 

niet van de gewone reisgelegenheden heeft kannen gebruik maken, belemmering in de !-'ilchtstreeksche 
reis wordt ondervonden, wordt de vergoeding van de kosten der reis door het looàsbestnur bepaald. 
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BIJZONDER REGLEMENT op den lootu• 
dienst in het lat" diatrict, 

(-.U:ll8.) 

Art. 1. De werkkring der loodsen in dit dis

trict is: 
a. het nit zee loodien in de lkma naar de 

reede of, zonder op de reede te ankeren, in de 
ha.-en van Delfzijl; 

b. het loodsen van de reede of dadelijk nit de 
haven van De{fzijl naar zee; 

c. het loodsen van de reede tot in de haven 
van Delfzijl en omgekeerd. 

2. De st&ndplaats is Delfzijl. 
3. Het bestuur wordt gevoerd: in het district, 

door een Inspecteur ; op de atand plaats ·Delfaijl 
door een Commissaris. 

Op de genoemde standplaats is tevens een ont
vanger der loodsgelden en een scheepsdiepgang
meter, welke betrekkingen met die van Cominis

earie vereenigbaar zijn. 
4. Het materieel bestaat uit : 

3 zeeloodevaartnigen, 
2. loofdsafhaalvaartuigen, waarvan één tevens 

iuepeotie-vaartuig, 
1 reserve-zeeloodsvaartoig en 
1 reeerve-vaartnig voor de afhaaldiensten. 
5. Twee ankers van verschillende zwaarte, met 

kabelkettingen, touwen en verdere toebehooren, 
moeten op de stand plaats Dt1lfzijl in gereedheid 

gebonden worden, tot het verleenen van hulp, 

tegen billijke betaling. 
6. Het loodspersoneel bestaat nit : 

3 loodsschirpere der lste klasse, 
2 loodsschippers der 2de klasse , 

24 zeeloodsen , 
S loodakweekelingen der late klasse en 

2ö { loodskweekelingen der .2de klasse, 
matrozen. 

7. De zeeloods vaartuigen worden bemaoil met: 
1 loodsschipper der lste klasse , 
8 zeeloodsen , 
1 loodskweekeling der lste klasse en 

6 
j loodakweekelingen der 2de klasse , 
! matrozen ; . 

de loodsafhaalvaartnigen met : 
1 loodsschi pper der 2de klasse en 

6 
1 1oodskweek1:Jingen der 2de klasse, 

matrozen. 
8. Voor de monden der Enna moeten, van 

16 Maart tot 15 November, twee van de drie 
loodsvaartuigen ateede, zoo bij dag als bij nacht, in,-

&ee zijn, zooveel mogelijk op een à twee Duitsche 
mijlen buiten de verkenningstonnen , en wel het 

meest in die richting, van waar, naar de bestaande 
gelegenheid, de meeste schepen te verwachten zijn. 

Van 16 November tot 15 Maart wordt de 
dienst in zee voor de monden der Eema in den 
regel slechts door één loods~aartnig verricht. 

Deze datums kunnen echter door het loodsbestnur 
gewijzigd worden, naar gelang dit in het belang 
van de scheepvaart en den loodsdienst wensehelijk 
zal blijken. 

De ·afwisseling der loodsvaartuigen geschiedt 
om de zeven dagen, naar een door den commis• 

. &aria der haven van oitvaurt, onder goedkeuring 
van den inspecteur , te honden rooster. 

9. De dienst van het loodsen naar zee wordt 
verricht : 

1°. door de loodsen van de rustbenrt hebbende 
zeeloodsvaartnigen ; 

2°. door de aan wal zij ode loodsen van de 
kruisende loodsvaartuigen, in zoover de dienst 
daardoor geen nadeel lijdt; 

3°. door de aan wal zijnde loodskweekelingen 
der lste klasse, bij benrten. 

De loodsafhaalvanrtnigen moeten de uitgaande 
schepen vergezellen, om de loodsen in zee over 
te nemen ; voorts tegelijkertijd de op de in zee 
kruisende looddvaartoigen behoorende loodsen, 
die schepen binnengebracht hebben , weder op 
hunne vaartuigen overbrengen en eindelijk alle 
verdere diensten verrichten, die in het belang der 
scheepvaart bevolen worden. 

Bestaat wegens den weerstoestand geen gelegen

heid den loods in zee af te halen, dan wordt deze 
afgezet op één der buitengaats kruisende knet
loodsvaartoigeo. 

10. Bij den knstloodsdienst wordt tweemaal 
in het jaar toegekend eene premie van / l 00 aan 
den loodsschipper , die gedurende de laatst verloo
pen zee maanden op zijnen kruispost, het grootste-, 
en eene premie van / 60 aan den loodsschipper, 
die gedurende dat tijdvak in zee het naast bij ko
mend getal schepen van loodsen heeft voorzien. 

11. Ten aanzien van de naar Pruisischehaveos 
aan de En,i., bestemde of van daar komende 
achepen, worden opgevolgd de voorschriften , die 
daaromtrent door den Minister van Marine zijn 
of zullen worden gegeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Januari 
1902 (Staat16lad n°. ö). 

Mij bekend , 
J)., Miniatn- oan Marine, (gt1t.) KxuYS. 
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BIJZONDER REGLEMENT op den loods

dietut in ket IIde di.rtrict. 

(TERSCHELLING EN HET VLIJ:.) 

A.rt. 1. De werkkring der loodsen in dit dis
trict is: 

I. Y oor den zeeloodsdie,ut: 

a. het nit zee loodsen in de Zeegaten t1an Ter-

11ckelli11g en !tet Ylie · naar de Yliereede, of, 
zonder op de reede te ankeren , tot vóór of in 
de haven van Ter11ckelling of Ylieland; 

b. het loodsen van de Yliereede, of dadelijk . 
nit, of van vóór de haven van Tersckelling of 
Ylieland naar zee. 

II. Y oor den 6innenloodsdien11t: 

het loodsen over de vaarwaters tnsschen de 
haven of reeden vnn Tencnelling en ket Ylie, 
en de havens en plaatsen gelegen aan de Zuiderzee 

en ket IJ tot ,lm.11terdam, alsmede naar de reede 
van Te:rel en het Nier4wediep. 

2. De stand pl11atsen zijn : 
Ter11clielling; 

Ylieland; 
Harlingeti. 

.3. Het bestuur wordt gevoerd: in het district, 
door een Inspecteur; op elk der standplaatsen, 
door een Commissari,s. 

Waar zulks .noodig is, wordt aan den Com
missaris een Adjunct toegevoegd. 

Bovendien zijn op elke standplaats een ontvanger 
der loodsgelden en een scheepsdiepgangmeter, 
welkP, betrekkingen met die van Commissaris of 
Adjunct-Commissaris vereenigbaar zijn. 

4. Het materieel bestaat uit: 
3 zeeloodsvaartnigen, 
1 uitlegger voor den dienst ter Yli.ereede, 
5 vaartuigen tot het afhalen en aan boord 

brengen der loodsen, als : 
2 te Tersclielling , 
2 te Ylieland, 

1 te Harlingen , 
1 inspectie-vaartuig, 
1 reserve-zeeloods vaartuig, 
2 reserve-vaartuigen, voor dé arhaaldiensten. 
5. Twee ankers van verschillende zwaarte, met 

kabelkettingen , toa wen en verder toebehooren , 
moeten op Ter11cllelling , of op den uitlegger ter 
Yliereede, in gereedheid gebonden worden tot 
het verleenen van hulp, tegen billijke betaling. 

6. Het loodspenoneel bestaat uit: 
.J.. Yoor den :zeeloodsdi.enl!t, 

Stand plaats Tersclt.elli"fl : 

3 loodsschippers der late klasse, 
24 zeeloodsen , 
S loodskweekelingen der late klasse, 

12 
j loodskweekelingen der 2de klasse, 
l matrozen; 

B. Yoor den binnmloodsdinut, 

Stand plaats Ter11clielli"fl : 

S loodsschi ppers der 2de klasse, 

{ 
loodskweekelingen der 2de klasse; 

11 matrozen; 
Stand plaats Ylieland: 

3 loodsschippera der 2de klasse, 
8 binnen loodsen , die tevens toegelaten kunnen 

zijn tot het loodsen naar zee, 
j loodskweekeliogen der 2de klasse, 

IS ! matrozen; 
Standplaats Harlingen: 

1 loodsschi pper der 2de klasse, 
6 binnenloodsen, 

f loodskweekelingen der 2de klasJe, 
4 ! matrozen. · 

Hui ploodsen , naar behoefte. 
7. De zeeloodsvaartuigen worden bemand met: 
1 loodsschipper der lste klasse, 
8 zêeloodsen, 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

1 loodskweekelingen der 2de klasse, 
4 . ! matrozen. 

De uitlegger ter P liereede met: 
1 loodsschi pper der 2de klasse, 

f 
loodskweekelingen der 2de klasse, 

7 ~atrozen. 
De loodeafhaal vaartuigen te Tersclielli•g elk met, 

1 loodsschi pper der 2de klnsse, 

4
1 loodskweekeliogen der zde klasse, 

matrozen. . 
De loodsafhaalvaartnigen te Ylieland elk met, 
· 1 loodsscbipper der 2de klasse, 

j loodskweekelingen der 2de klasse, 
3 ! matrozen. · 

Het loodsafhaal vaartuig te Harlingen met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

1 Joodskweekelingen der 2de klasse, 
4 ! matrozen. 

Het inapectievaartuig met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

3 
I loodskweekelingen der 2de klasse, 
! matrozen. 

8. Twee der drie zeeloodavaartnigen moeten 
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van 16 Maart tot 15 November steeds, zoo bij 
nacht als bij dag, in zee zijn, zich ophoudende, 
het eene om de O!Mf, het andere · om de ffTett , 
zooveel mogelijk op één à twee Dnihche mijlen 
bniten de verkenningstonnen, en wel het meest 
in die richting, van waar, naar de bestaande 
gelegenheid, de meeste achepen te verwachten zijn. 

Van 16 November tot 15 Maart wordt de dienst 
in zee in den regel slechts door één loodsv1U1rtuig 
verricht. De1.e datums kunnen echter door het 
loodsbestunr gewijzigd worden, naar gelan1t dit in 
het bel'lng van de scheepvaart en den loodsdienst 
wenschelijk zal blijken. 

De afwisseling der loodsvanrtnigen geschiedt 
om de zeven dagen, naar een door den Commis• 
sari& der haven van nitvaart, ondtr goedkenring 
van den Inspecteur, te honden rooster. 

Geen dier vaart11igen mag zich naar den op• 
volgenden kruispost, of tot het honden der 
rnstbeurt naar binnen begeven, al vorens ver
vangen te zijn. 

9. Bij den kustloodsdienst wordt tweemaal in 
het joar ~kend eene premie van f 100 aan 
den loodsschipper, die gednrende de laatst ver 
loopen zes maanden, op zijnen kruispost, het 
grootste-, en eene premie van f 50, voor den 
loodsschipper, die gedurende dat tijd vak, in zee, 
het naastbijkomend getal acbepen vau ltiodsen 
heeft voorzien. 

10. De dienBt ter 1'1i;,reede wordt overeen• 
komatig de hierna volgende nlgemeene voorschriften, 
dagelijks geregeld door den Commissaris der stand
plaats Vlieland, kantoor houdende ann boord van· 
den nitlegger, welke - ijagsng uitgezonderd - te 
bekwamer plaatae op de Yliereede post moet honden, 
en tegelijk dient tot wachtverblijf der loodsen. 

Bij afwezigheid van den Commissaris, volgt de 
schipper des uitleggen hem op. 

11 . De loodsafhaalvi.artnigen te Terschelli11g 
~n te Ylieland moeten dagelijks, volgens rooster, 
op de Yliereede, en zooveel noodig, in gemeen· 
schap zijn met den Uitlegger° ter Yliereede. 

Zij moeten de naar zee bestemde schepen van 
loodaen voorzien; die vergezellen of wel zorgeu 
intijds bniten te zijn om de loodsen in zee weder 
over te nemen ; alsmede de, op de in zee kroiaende 
loodsvaartuigen behoorende loodsen, die achepen 
hebben binnengebracht, weder op hnnne vaar· 
tnigen te brengen. 

Voorts moeten sij, voor zoover noodig geasait
teerd door sloepen van den Uitkgger , de zee,, 
loodsen van dH binnenkomende schepen overnem~ 

en deze van binnenloodsen voorzien; de binnen
ll,odsen van de nit de Zuiderzee komende achepen 
overnemen, die van zeeloodsen voorzien; en 
eindelijk alle verdere diensten verrichten, welke 
jp het belang van de scheepvaart en den loods
dienst bevolen worden. 

Bestaat ·wegens den weerstoestand geen gelegen• 
heid den loods in zee af te halen , dan wordt 
deze afgezet op één der buitengaats kruisende 
knstloodsvaartuigen. 

12. Het loodsafhaolvnartnig te Harlinge,i is 
bestemd voor het afhalen en voorzien van loodsen 
van schepen in de Bln,oe Slenk en tevens tot 
het terngbrengen der binnenloodsen van de Yliereede 
nanr Harlingen en van met schepen medegenomen 
sceloodaen van Harlingen naar de Pliereede. 

13. De binnenloodaen van Yliela-,d zijn be
stemd tot het loodsen van achepen: 

a. van de Yliereede tot in de Sloot, iu het 
Scltuite119at en in de havens van Vlieland en 
Ter8cAelling , en omgekeerd ; 

6. van de haveos of reeden van Tenchelling 
en 1' /ie/and noar de reede van Teze/. of in htt 
Nieuwediep, naar Harlingen en naar alle andere 
aan de Zuiderzee en het JJ tot Àm.rterdam ge• 
legen havens en plaataen. 

14. De binnenloodsen van de standplaats Ha~ 
lingm zijn bestemd tot het loodsen van schepen 
uit de haven of van de reede van Harlingen: 

a. naar de reede of haven van Y/ieland en 
Terschelling ; 

6. naar de reede von Texel of in het lrieu,oe
diep en naar alle havens en plaatsen oan ile Zui
derue en Aet IJ tot Amsterdam gelep:en. 

15. De beurten der binnenloodsen worden door 
den Commissaris op iedere stand plaats geregeld , 
die tot dat einde eene doorloopende benrtlijst 
houdt van alle beschikbo.re binnenloodsen zijner 
stand plaats. 

Zij worden, voor de eerste maal, daarop ge
bracht naar ouderdom van dienst, en vervolgens 
zoodra zij aankomen en zich aanmelden (voor de 
Yliereede, op den uitlegger), hetzij na volbrachte 
loodsreis, hetzij na herstel van ziekte, terugkomst 
van verlol, of wel opheffing van schorsing van 
dienst. 

Bij aanmelding van meerderen te gelijker tijd, 
bekomt de oudste in dienst den voorrang. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt gerekend. 
16. Binnenloodsen , na volbrachte loodsreis, 

op eeoe andere !tandplant8 aankomende, kunnen, 
bij gebrek aan loodsen, door den Commissaris 
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tot terogloodsen na11r hunne eigen standplaats 
worden gebezigd. 

Zij worden echter tot dat einde niet langer 
opgebonden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

De kosten , zoo v11n verblijf op eene andere 
standplaats, als van de terugreizen, komen ten 
laate van de loodEcn. 

Behoort bij" Koninklijk besluit van 22 Januari 
1902 (Stnafsblad n°. 5). 

Mij bekend , 

De Minuter van ,ffarine, (get.) KRUYS. 

BIJZONDER REGLEllENT op den Lood8• 

dil!n8t in ket IIIde diltrict. 

(TlllBL.) 

Art. 1. De werkkring der loodsen in dit dis• 
trict ie : 

I. Voor den zeeloodsdieiut, 

a. het uit zee loodsen in de Zeegaten flan Tezel 
tot op de reede, of_ we!, zonder op de reede te 
11nkeren , in het NieuiMdiep en te IJmuiden tot 
in een der bnitentoeleidingskanalen naar de Noord-

:ee,lui:een ·of, zonder aldaar voet te ronken, tot 
in de Noordueslui:een; 

6. het loodsen van de reede van Tezel, of da• 
delijk nit het Nieuwediep naar zee, en te IJmuiden 

van uit of voor de Noordzeuluizen of uit de 
buitentoeleidingskanalen naar zee. 

II. Voor dn binne1iloodsdiffl8t , 

a. het loodsen over de vaarwaters van de 
Zuid4rzee, tuSBchen de reede flan Tezel en het 
Nieuwediep en de h11vens en plaatsen, gelegen 
aan de Zuiderzee en ket IJ, alsmede naar Plie
la11d en Ter8chelling ; 

IJ. het loodsen van ,lm8terdam, van Zaandam 
en v110 IJmuiden door het Noordzeekanaal en 
zijne zijkanalen; 

c. het loodsen uit het Nieuwediep en van Àm• 
~terdam door het Groot NoordkollandacA kanaal. 

2. De standplaatsen zijn : 
TPïllemsoord, .ÄmJtterdam , 

IJmuiden, Zaa11dam. 
3. Het bestuur wordt gevoerd: in het dis

trfot, door een Inspecteur ; op elk der stand
plaatsen door een CommiS88ris. 

Waar zulks noodig is , wordt aan den Com• 
mieearis een Adjunct toegevoegd. 

Bovendien zijn op elke standplaats een ont
vanger der loodsgelden en een scheepsdiepganll(-

1902. 

meter, welke betrekkingen met die van Commissaris 

of Adjunct-Commissaris vereenigbaar zijn. 

4. Het materieel besta11t uit: 
1 stoom loodsvaartuig voor nlgemeenen dienst, 
9 zeeloodsvaartuigen, 

4o vaartn igen tot het afhalen der loodsen 
van naar zee v!lrende schepen ; 

1 vanrtnig tot het aan boord brengen en af-
halen der loodsen ter reede van Tezel, 

1 inspectievaartuig, 
1 peiling- en werk vaartuig, 
1 werk•, tevens reserve-v11artnig voor de af• 

haaldiensten, 

5 reserve-zeeloods vaartuigen ; 
2 reserve-vaartuigen voor de afhaaldiensten. 

5. loodspersoneel bestaat nit: 
À. Y oor den zeeloodsdietut , 

10 loodsscbippers der late klll$se, 
80 zeeloodsen , 

6 loodskweekelingen 

39 
( loodskweekelingen 

matrozen, 
1 matroos-kok , 
1 machinist , 
1 eerste stoker , 

1 tweede stoker , 
2 hulpstokers. 

der late klasse , 
der 2de klasse , 

.B. Yoor den bi,inenloothdien,t , 

Standplaats Willem8oord : 
4, loodsschi ppers der 2de klasse, 
8 bio nenloodsen , tev~ns toegelaten tot het 

loodsen naar r.ee, 

l loodskweekelingen der 2de klasse, 
10 ! matrozen, 

Standplaats I .Jmuiden : 

3 loodsschip11ers der 2de klasse, 
18 binnenloÓdsen , tevens toegelàt.en tot het 

loodsen naar zee , 

l loodskweekelingen der 2de klasse , 
16 mntrozen. 

Stand plaats .Am.rterdam : 
24, binnenloodsen , tevens toegelaten tot het 

loodaen naar zee , 

2
1 loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 

Standplaats Zaandam : 
10 binnenloods.en, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Hnlploodsen naar behoefte. 
Het bepaalde getal loodsen kan vermeerderd 

worden met de helft van het getal dergenen, die 
3 . 
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als vaste loods op in geregelde beurt varende 
oomschepeu mochten zijn geplaatst. 
6. De bemanning van het stoomloodsvoartuig 

bestaat uit: 
1 loodsschipper der lste klasse , 
1 zeeloods-stuurman, 
4 matrozen, 
1 motroos-kok, 
detachement van zeeloodsen, 
1 machinist, 
1 eerste stoker , 
1 tweede stoker , 
2 hnl pstokers. 

De zeeloodsvaartuigen worden bemand met : 
a. Voor den dienst in het Bn;ekche kanaal, 

l loodsschi p per der lste klasse, 
10 zeeloodsen , 

5 / Joodskweekelingen der 2de klasse , 
( matrozen. 

'6 . Voor den kwtdiei,st, 
1 loodsschipper der lste klasse , 
8 zee)oodijen , 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

1 loodskweekelingen der 2de klasse, 
3 of 4 1 matrozen. 

De loodsafhaalvaartuige~ worden bemand met: 
l loodsscbipper der 2de klasse, 

2 tot 4 1 Ioodskweekelingen der 2de klaBBe, 
matrozen. . 

De inspectie- en peiling,;,aarluigen worden be• 

mand met: 
1 loodsschi pper cl.er 2de klasse , 

3 
1 ioodskweekelingen der 2de klasse, 
! matrozen. 

7. Twee of drie loods vaartuigen zijn bestemd 
voor den dienst in het Engekcke kanaal. 

Zij moeten bij dag, zooveel de getegenheid slechts 
eenigszins toelaat, steeds binnen twee Duitsche 
mij Jen afstand van den lichttoren van de Singeh 

(Dungeness) kruisen en bij nacht in de nabijheid 
van dien lichttoren zich ophouden of in buiten
gewone omstandigheden ankeren, onverminderd 
de verplichting om, bij het ontdekken van sein 
van schepen om een loods, deze zoodra mogelijk 
daarvan te voorzien. 

De in het knnanl b-uiaende loodsvaartuigen 
mogen hunnen kruispost niet verlaten, al vorel\l 
'al hunne loodsen te hebben ofgegeven, tenzij een 
ander loodsvaartuig ter vervanging aldaar is aan~ 
gekomen en hunne nog overige loodsen kon over
nemen, die het eerst aon de beurt komen oJ!l 
schepen te loodsen. 

Zoodra het aantal aan boord nog beschikbare 
loodsen ia gedaald beneden het getal, door het 
loodsbest1U1r te bepalen, geeft de loodsschipper 
daarvan per tt-legram kennis aan dat bestuur, dat 
nu onverwijld het binnen- en aan de beurt zijnde 

. loodsvaartuig doet vertrekken. 
Op reis naar het Engelsche kanaal kunnen twee 

à drie loodsen worden overgegeven in schepen, 
bestemd naar havens, waarop de loodsen gead
mitteerd zijn. 

8. Zes zeeloodsvaartuigen zijn bestemd voor den 
dienst der zeegaten van Tezel en IJmuiden. 'Vier 
daarvan moeten, zoo bij nacht als bij dag, in zee 
zijn _; één vóór het Sckulpengat, één vóór het 
lYe1/gat en twee vóór IJmuiden. 

Het loodsvaartuig, bestemd voor het &kul.pengat, 
houdt zijnen kruispost op de hoogte van Kamper• 

duin, znid waarts tot aan de lijn der peiling van 
Egmond in het Oost (0. z. O. miswijzend), en 
vo~rts van één tot twee Duitsche mijlen van de 
verkenningston van dat zeegat, waar, naar gelang 
van wind en getij , de meeste schepen te ver
wachten ~iju. 

Het Joodsvnurtuig, bestemd voor het 1/Testgat, 

houdt zijnen kruispost, zoo n11 mogelijk, tuBBChen 
het Westen (W. N. W. miswijzend) en Noorden 
(N. N. 0. miswijzend) van de verkenningston 
van dat zeegat, op een à twee mijlen afstand , 
waar, naar gelang van wind en getij , de meeste 
schepen kunnen verwacht worden, in acht nemende 
de zeegaten zooveel mogelijk gedekt te honden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden bij 
het afankeren van het getij, bij stilte, altijd onder 
de verplichting om op het eerste 1,ein van schepen 
om een loods, deze daarvan te voorzien. 

De voor IJmuide11 kruisende vaartuigen honden 
zich op tot 2 Duitsche mijlen nit de haven
hoofden ; het eene tnsschen de haven en Egmtmd 
aan zee , het andere tusachen de ha ven en Zandvoort. 

Het eene vaartuig mag zich niet begeven bin
nen den kruispost van het andere. 

De afwisseling der loodsvnurtuigen in zee ge
schiedt om de zeven dagen, naar een door den 
Commissaris der haven van nitvaart, onder goed
keuring van den Inspecteur, te houden rooster. 

Geen dier vaartuigen mag zich naar den opvol
genden kruispost, of tot het honden der rostbeurt 
naar binnen be~ven, alvorens vervangen te zijn. 

Wanneer de weêratoestand daartoe aanleiding 
geeft , wordt te IJmuiden de loodsdienst verricht 
door een stoomvnartnig. 

9. Bij den knstloodsdienst wordt viermaal in 
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het jaar toep;ekend eene premie van / 100 aan 
deo loodsschipper, die, gednrende de laatst ver• 
loopen drie maanden , op zijnen kruispost het 
groot.te-, en eene premie van / 50 voor den 
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 Willemsoord geschiedt als volgt: 

1 °. door de ioodaen, van de rUBtbenrt hebbende 
zeeloodsvaartnigen , bij benrten ; 

2°. door de aan wal zijnde loodsen, behoorende 
tot den dienst in ht't Engelscl,e kanaal bij beurten; 

3°. door de aan wal zijnde loodsen van den • 
kUBtdienst, in zoover die dienat daardoor geen 
nadeel lijdt , bij opvolging, door het lot te be
slissen; 

4°. door de aan wol zijnde loodskweekelingen 
der late klasse , bij beurten ; 

6°. door de hinnenloodsen, tevens toegelaten 
tot het loodsen naar zee , bij beurten. 

De dienst wordt, naar de voorsehreven volg
orde , voor eiken dag geregeld. 

11. De dienst van het loodsen naar zee op 
de standplaats IJmuiden geschiedt als volgt : 

l 0 • door de daartoe ter standplaats gedetacheerde 
zeeloodsen, bij beurten ; 

2°. door de aan wal zijnde loodsen van de 
vóór de haven kruisende zeeloods vaartuigen, voor 
zoover de dienst daardoor geen nadeel lijdt, bij 
opvolging, door het lot te beslisaen ; 

3°. door de aan wal zijnde loodskweekelingen 
der late klasse, bij beurten; 

4,0. door de binnenloodsen , tevens toegelaten 
tot het loodsen naar zee , bij beurten; 

6°. door de hnlploodsen, toegelaten tot het 
loodsen naar zee, bij beurten; 

6°. door de te IJmuiden aanwezige binnen• 
loodsen, tevens toegelaten tot het loodsen naar 
zee, van de standplaatsen .Amsterdam en Zaandam, 
voor zoover de dienst aldaar daardoor geen nadeel 
lijdt, bij opvolging, naar mate zij langer ter 
plaatse aanwezig iijn geweest. 

De dienst wordt , naar voorschreven volgorde, 
voor el ken dag geregeld. 

1 :Z. Het loodsbestu ur ter plaatse moet zorgen, 
dat de loods van een naar zee gaand ■chip wordt 
afgehaald. tn den regel ~al het loodsafhaal vuar-. 
tnig de uitgaande echepen vergezellen of zal in 
de zeegaten van Texel zoo mogelijk tijdig buiten
gaats moeten zijn om in zee den loods over te 
nemen. 

Bestaat wegens den weerst0t-stand geen gelegen
heid den loods op de voorschreven wijze in •ze( 
af te halen, dan wordt deze afgeiet ter plaatse, 
waar zulks zonder gevaar voor het schip of voor 
de bemanning van het afhaalvaartuig kan geschie

. den, tenzij de gezagvoerder verkiest den loods op 
één der buitengaats kruisende knstloodnaartuigen 
af te zetten. 

De vaartuigen, bestemd tot het aan boord b:-en
gen of 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 binnengeloud, t op 
hunne voorgaats kruisende vaartuigen overbrengen 
eu moeten zij alle verdere diensten verrichten, 
welke in het belang der scbeepvaart bevolen worden . . 

13. De binnenloodsen van de standplaats W-if.. 
le11Uoord zijn bestemd tot het loodsen van schepen: 

l O• van de reede van Tuel tot in het Ninnoe• 

düp en de koopvaarders -binnenhaven aldaar, en 
omgekeerd; 

2°. van de reede van Tezel, of nit het Nieu'IOedi.dp: 

a. over de Zuider:zee naar .Amsterdam en alle 
andere aan de Zuiderzee en !,et IJ gelegen havens 
en plaatsen ; 

/J. naar Harlingen, de JTlierai,de eo Ter&cl,elling; 

c. door het Groot Noordlwlland,,ck katuUZI naar 
.Amsterdam eo alle tusschengelegen plaatsen. 

14. De binnenloodsen van de standplaats 
.J.msterdam zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen : 

a. over de Zuiderzee naar de reede van Tezel 
of in het Nieu'IOediep, naar_ de rcede van Vlieland 

en Tersc"8tling en naar alle aan de Zuiderzee 

gelegen ha vene en plaatsen; 
/J. door het Groot Noordltolla""8cl, l:anaa{ naar 

het Nieuwediep of de koopvll&l'dere-binnenhaven 
en naar alle t usschengelegen plaatsen; 

c. door het Noordzee-kanaal naar alle aan dat 
kanaal en zijne zijkanalen en het IJ gelegen 
plaatsen. 

15. De binnenloodsen van de standplao.tsen 
IJmuiden en Zaandam zijn heatemd tot het loodsen 
van schepen : 

a. door het Noordue-kanaal naar alle aan dat 
· kanaal en zijne zijkanalen en het IJ gelegen 
plaatsen; 

/J. naar alle aan het Groot Noordlwlland.rcl, kanaal 

en de Zuiderzee gelegen havens en plaataen en 
naar de JTliereede en T11racÎielli11g. . 

16. De benrteo der binnenloodsen worden door 
den Commissaris op iedere stand plaats geregeld , 

s• 
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die tot dat einde eene doorloopende beurtlijst 
lon'at van alle beschikbare binnenloodsen zijner 
stand plaats. 

Zij worden voor de eerste maal daarop gebracht 
naar onderdom van dienst, en vervolgens, zoodra • 
zij zich aanmelden, hetzij na volbrachte loodsreis, 
hetzij na herstel van ziekte, terugkomst van verlof 
of opheffln[l van schorsing van dienst. 

Bij nanmelding van meerderen te gelijker tijd, 
bekomt de ondste in dienst den voorrang. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ~rekend. 
17. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis op 

eene andere standplaats aankomende, kunnen, bij 
gebrek aan loodsen, door den Commissaris tot 
terugloodsen naar hunne eigen standplaats worden 
gebezi~. 

Zij worden echter tot dat einde niet langer 
opgebonden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

De kosten, zoo van verblijf op eene andere 
stand plaats , als van de terugreizen , komen ten 
laste van de loodsen. 

18. De loodsreizen van en naar Àmsterda111 

beginnen en eindigen : 
a. in de hout- en petroleumhavens, onmiddellijk . 

in de monding; 
/J. in het Ooater- en Weaterdok, onmiddellijk 

binnen de si nis; 
c. ten anker of uan corps-morts vastgemaakt 

op ·het afgesloten IJ of vastgemaakt aan een der 
aanlegplaotaen tnsschen de petrolenmhaven tot en 
met de Stads-Rietlanden en het nieuwe Entrepot-dok. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Januari 
1902 (Staat,blad n°. 5). 

Mij bekend , 
De Minister van Mari1111 (get.) KRUYS. 

BTJZONDER REGLEMENT op den lootû

dien.rt in Jut IV de tm V de district. 

(GOEDEREJi:DE, MAAS BN BROUWERSHAVEN,) 

Art. 1. De werkkring der loodsen in deill} 
districten ia; 

P' oor den zeelootûdietut, 

I. het uit zee loodsen in de zeegaten van : 
a. Goedereede, tot op de reede van Hetlevoet-

1l•is, of aldaar de binnenloods niet aan boord 
knnnende komen zonder ankeren in de voorhaven 
van het P',oornsclu kánaal, of in de Marinehaven; 

/J. den Hoek van Holland, tot aan het loods
station aldaar, of door tot op de reede, of ~ 

z~der op de reede te ankeren - in de haven 
van Maa,.tuu; 

c. Brou1Deraltaaen , tot op de reede of, zonder 
op de reede te ankeren, binnen DIDars i,- den 1Deg. 

II. het loodsen naar zee van de reeden of, 
daartoe door het loodsbestnnr gelast wordende, 
uit de havens hierboven gen.oemd. 

P' oor den /Jiniienlootûdienat , 

het loodsen over de vaarwaters tusscliën de 
havens of reeden · van Hellevoetal;i.J , Maauluia, 

]Jrou1Der1/uJam, Rotterdam, Schiedam en Dordrecht, 

en tnsschen deze en andere aan die vaarwaters 
gelegen ha vena en plaatsen , hetzij tot op de 
reeden, of wel op die plaatsen ; waar geen afzon
derlijke havenloodsen aanwezig zijn, zonder ankeren, 
tot in de ha vena ; wijders van al de voornoemde 
vàarwaters, havens of reeden naar Zierikzee, 

Goe11che &u, Veere, Middelburg, P'tissingett, 

Wemeldinge en Han,weert. 

Door het loods~n in of uit de havens, in het 
4.de en óde district geleg:en, wordt verstaan het 
loodsen tot binnen de havenhoofden en omgekeerd. 

2. De sta11dplaatsen zijn: 
in het 4.de diatrict, · 

Helleaot1t1 luu, 

Hoek aan Holland, 

Maa,aluu, 

Rotterdam, 

Scl,,iedam ; 

Laatat~noemde standplaats heeft een post -van 
één of meer loodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee, te Ylaardi1,gen. 

in het 5de district , 
Broi,11Jerahaaen, Dordrecht. 

3. Het bestuur wordt gevoerd: in het district, 
door een Inspecteur; op elk der stand plaatsen 
door een Commissaris. 

Waar zulks noodig ia, wordt aan d~n Commis• 
saris een Adjunct toegevoegd. 

Bovendien ia op elke standplaats, met uitzon
dering aan den Hoek aan Holland, een ontvanger 

· der loodsgelden en op elke standplaats een scheeps
diepgsngmeter, welke betrekkingen met die van 
Commissaris of Adjnnct-Commisearis vereenig
baar zijn. 

4. Het materieel bestaat uit: 
1 atoomloodsvaartnig voor algemeenen dienst , 

12 zeeloodavaartnigen , 
3 vaartuigen tot het afhalen der loodaen 

van naar zee varende schepen , 
3 vaartuigen tot het doen van inspectiën en 

peilingen , waaronder zijn begrepen de 
scnokkers van den Hoek va,i Holland en 
Maa,8/ui,; 
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3 reserve-zeeloods vaartuigen, 
2 reserve-vaartgigen voor de afhaaldiensten. 

5. Het loodspersoneel bestaat uit: 

A. Voor den zeeloodsdietut, 

12 loodsschippers der lste klasse, 
5 loodsschippers der 2de klasse , 

120 zeeloodsen , 
16 loodskweekelingen der lsu; klasse, waarvan 

4 gedetacheerd op de stand plaats ·Hoek 

van Holland, 

j loodskweekelingen der 2de klasse, 
76 ! matrozen, 

1 matrooskok , 
l machinist, 
1 eerste_ stoker , 
1 tweede stoker, 
2 hnlpstokers. 

Het bepaalde getal zeeloodsen li:an worden ver, 
meerderd met de helft van het getal dergenen , 
die als vaste loodsen op in l(eregelde benrt varende 
stoomschepen mochten zijn geplaatst. 

B. Voor den lJinnenloodadienat, 

2 loodsschippers der 2de klasse, 

4 
j loodskweekelingen der 2de klasse, 
! matrozen. 

Standplaats Heltevoetaluia, 

12 binnenloodsen. 

Stanà plaats Maaa1luis, 

30 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 
loodsen naar zee. 

Standplaats 1/,otterdam, 
35 binnenloodsen , tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 

Standplaats Schiedam, 
6 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee, waarvan één of meer gede
tacheerd te Ylaardit1gen. 

Op dezen post is niet van toepassing de tweede 
zinsnede van artikel 59 van het Algemeen Regle
ment op den loodsdienst. 

Stand plaats BrouweNkaoen, 
5 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 

Standplaats fJordrecM, 

6 binnenloodsen. 
H ulploodsen , naar behoefte. 
6. De bemanning van het stoomloodsvaartnig 

bestaat nit: 
1 loodsschipper der l ste klasse, 

1 zeeloods-stuurman, 
4, matrozen, 
1 matroos-kok, 

detachement van 
1 machinist, 
1 eerste stoker, 
1 tweede stoker, 
2 hnl(liltokers. 

zeeloodsen, 

De zeeloodsvaartoigen worden bemand met : 
a. Voor den iLienst in het Engelsen kanaal: 

1 loodsschipper der lste klasse, 
H, zeeloodsen , · 

5 
, loodskweekelingen der 2de klasse , 
j matrozen. 

IJ. Voor den kuatdienst : 
1 loodsschipper der lste klasse, 
8 zeeloodsen , 
2 loodskweekelingen der lste klasse, 

4 
of 

5 
I loodskweekelingen der 2de klasse, 
! matrozen. 

De loodsafhaalvaartnigen worden bemand: 
a. aan den Hoek oan Holland, met : 

l loodsschipper der 2de klasse, 

detachement van loodskweekelingen der late 
klasse der kustloodsvaartnigen , 

6 1 loodskwe~kelingen der 2de klasse, 
matrozen; · 

IJ. te Helleooetslui.a en Brouwershaven , met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

5 1 loodskweekelingen der 2de klasse , 
matrozen. 

De inspectie- en peilingsvaartuigen worden be
mand met: 

1 loodsschipper der 2de klasse, 

3 
j loodskweekeli ngen der 2de klasse , 
1 matrozen. 

7. Vier of vijf loodsvaartuigen zijn bestemd 
voor den di.enst in het Engelacl,e kanaal. 

Zij moeten bij dag, zoo veel de gelegenheid 
slechts eenigszins toelaat,' steeds binnen twee 
Dnitsche mijlen afstand van den lichttoren van 
de Si11gela (Drmge,,e11) kruisen, en bij nacht in 
nabijheid van dien lichttoren zich ophouden, of 
in buitengewone omstandigheden ankeren; onver
minderd de verplichting, om bij het ontdekken 
van sein van schepen om een loods , deze zoodra 
mogelijk daarvan te voorzien. 

De in het kanaal kruisende loodsvaartuigen 
mogen hunnen kruispost niet verlaten, alvorens 
al hunne loodsen in schepen te hebben afgegeven, 
tenzij een ander loodsvaartuig ter vervanging is 
aangekomen en hnnue nog overige loodsen kan 
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overnemen , die alsdan het eerst aan de beurt 
komen om schepen te loodsen. 

Zoodra bet aantal aan boord nog beschikbare 
loodsen is gedaald beneden het getal , door het 
loodsbestunr te bepalen, geeft de loodBSchipper 
daarvan per telegram kennis aan dat beatuur, dat 
nu onverwijld het binnen- en aan de beurt zijnde 
loodsvaortuig doet vertrekken. 

Op reis nnar het Engelscke >:anaal kunnen 
twee à drie loodsen worden overp;egeven in schepen, 
bestemd naar havens, waarop de loodsen gead
mitteerd zijn. 

8. Zes loodsvaart uigen zijn bestemd voor den 
diénst der zeegaten ven Goedereede, Brouwers
/ulr,e,a en aan den Hoek van Holland. Vier daar
van moeten, zoo bij nacht ale bij dog, in zee zijn: 
één voor Goedereede, één voor Brouwerslw,r,e,i 

en twee voor den Hoek van Holland. 

De twee eerstgenoemde moeten, zoo veel de ge
legenheid slechts eenigszins toelaat, steeds binnen 
één à twee Duitsche mijlen zeewaarts van de ver
kenningstonnen kruisen, hetzij benoorden of be
westen, waar zij, naar gelang van wind en getij, de 
meeste schepen kunnen verwachten, in acht nemende 
de zeegaten zooveel mogelijk gedekt te houden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden 
bij het efankeren van het getij , bij stilte, altijd 
onder de verplichting om op het eerste sein ven 
schepen om een loods , deze daarvan te voorzien. 

In den regel zullen de zeeloodsvaartuigen voor 
diln Hoek r,an Holland , zooveel de gelegenheid 
van · wind en weêr zulks toelaat, zn:h bewegen 
binnen de voor dien kruispost gestelde grenze11. 
Bij zondere bepalingen regelen de kru isposten der 
aldaar gestationneerde vaartuigen. 

De afwisseling der loodsvaartuigen in zee ge
schiedt om de zeven degen naar een door den 
Commissaris der haven van uitvaart, onder goed
keuring van den In~pectenr, te houden rooster. 

Geen dier vaartuigen mag zich naar den op~ 
volgenden kruispost, of tot het honden der rust beurt 
naar binnen begeven, alvorens vervangen te zijn. 

Binneoloopende, ter aan vulling van loodsen , 
mogen zij buiten noodzaak niet op de haven 
komen, mnur moeten zij de loodsen ter reede of 
in het zeegat overnemen. 

Wanneer de weêrstoestand daartoe aanleiding 
geeft, wordt aan den Hoek ..a11 Holland de loods- · 
dienst verricht door een stoomvaartuig. 

9. Bij den knstloodsdienst wordt viermaal in 
het jaar toegekend eene premie van / 100 aan 
den loodsschipper, die, gedurende de laatst ver-

loopen drie maanden , op zijnen krnispost het 
grootste-, en eene premie van / 5 0 voor den · 
loodBSchipper, die, gedurende dat tijdvak in zee, 
het naastbijkomend getal schepen van loodsen 
heeft voorzien. 

10. De dienst van het loodaen naar zee, op 
· de standplaats Helleroet,lreis, geschiedtals volgt : 

1 °. door de loodsen, van het rnstbenrt hebbtnd 
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 loodskweekelingen 
der lste klasse, bij beurten. 

De dienst wordt, naar de voorschreven volit
orde , voor eiken dag geregeld. 

In geval van groote drukte op eene stand plaats, 
worden , op aanvrage van den commissaris, de 
op andere standplaat.en beachikhare loodsen, da• 
delijk derwaarts gezonden. 

De dienst van het loodsen naar zee geachiedt 
te Brouwerdar,en door de aldaar behoorende binnen
loodsen , tevens toegelaten tot het loodsen naar 
zee , en te Mausluis door de binnenloodsen dier 
standplaats, tevens toegelaten tot het loodsen naar 
zee, en door de loodskweekelingen der lste klasse, 
gedetacheerd op de standplaats Hoek flan Holland. 

De dienst van het loodsen van Jlaa11luis naar 
zee, voor schepen met loodsen van Rotterdam ~ 
&l,,iedam of Ylaardi#gm afgekomen , en on ver

. wijld naar zee vertrekkende, geschiedt door de 
aan boord zijnde binnenloodsen van de drie laai;t. 
genoemde standplaatsen, teven~ toegelaten tot het 
loodsen naar zee. Bij oponthoud, door boven
genoemde loodsen van Maaului.r of door de loods
kweekelingen der lste klasse, gedetacheerd op 
de standplaats Hoek 11a11 Holland. 

Mocht een gezagvoerder bepaald een zeeloods 
verlangen , en die niet op de standplaats aanwezitr 
zijn, kan die van Helk11oetsluis worden ontboden. 

De reis- en verblijfkosten worden alsdan door 
den gezagvoerder aan den loods vergoed. 

11 . Het loodsbestnnr ter plaatse moet zorgen , 
dot de loods van een naar zee gaand schip wordt 
afgehaald. In den regel zal het loodsafhaalvaar• 
tuig de uitgaande schepen vergezellen of zal in 
de zeegaten van Hellevoet,luu, Goeree en aan 
den Hoek 11an Holla"d tijdig buitengaats moeten 
zijn om in zee den loods over te nemen. 

Bestaat wegens den weerstoestand geen gelegen
heid den loods op de voorschreven wijze in zee 
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af te halen, dao wordt deze afgezet ter plaatlNI" 
waar zulks zonder gevaar voor het schip of voor· 
de bemanniog van het afhaalvaartuig kan geschie• 
den , tenzij de gezagvoerder verkiest den looda 
op één der buitengaats kruisende knstloodsv!llll'
tnigen af te zetten. 

De vaartuigen, bestemd tot het aan bool'll 
brengen of afhalen der loodsen, moeten te allen 
tijde voor den dienst gereed zijn, tevens moete~ 
zij, waar dit kan geschieden of op bekomen laat, 
de loodsen, die schepen hebben binnengeloodst, 
op hunne voorgaa__!;s kruisende vaartuigen over• 
brengen en moeten zij alle verdere diensten ver• 
richten, welke in het belang der scheepvaart be
volen worden. 

12: De binnenloodsen van de standplaat■ 

Hellevoet&luis zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen : 

1°. van de reede van Hellevoetsluis in de haven 
van Hellevoetsluis en in de vóórhaven van het 
Kanaal van Voorne; 

2°. uit de havens van Hellevoetslui.! en uit de 
vóórhaven, of van binnen de sluis aan de zuid
zijde van het Kanaal van Voorne tot op de reede 
van Hellevoetalui.!, ingevn.l deze dienst, volgens 
artikel 1, niet door de zeeloodsen wordt verricht; 

3°. van Jtelfevoetsluu door het Ka,iaal van 

VoorNe, ket Spui of de Dordtse/ie kil naar: 
Itotterdam , Maasslui.!, 

Schiedam , Brielle , 

Vlaardingen, Dordrecht 

en andere aan de Maas gelegen havens en plaatsen; 
4°. binnen door naar Brouwershaven en Zierikzee; 

5°. binnen door naar : 
Goe1sclze Sas , Yli.,singen , 

Veere, Wemeldinge, 
Middelburg, H111tJweert 

of andere daar tusschen liggende havens en 
pla11tsen, daartoe toegelaten zijnde. 

13. De loodskweekelingen der lste klasse, ge• 
detacheerd op de standplaats Hoek van Holland, 

zijn bestemd tot het loodsen van schepen uit en 
naar zee of wel van binnen de hoofden naar 
Maasllluis. 

14. De binnenloodsen van desta_ndplaats Maas
sluia zijn beotemd tot het loodsen van achepen : 

1°. in de haven van Maassluis, of van die 
haven naar de reede ; 

2°. van Maauluis naar : 
Rotterdam, 

&liiedam, 
Vlaardingen , 

Vordreckt, 
Brielle 

eli andere aan de Maas gelegen havens en 
plaatsen; 

3°. naar en door het Kai,aal van Voorne tot 
aan de sluizen aan de ~uidzijde, of wel door
varende, tot op de reede van Hellevoetalui.,, zoo 
mede door het Spui ·of door de Noord langs de 
Dordtacke ki l tot op die reede. 

15. De binnenloodsen van de standplMts .Rotter

dam zijn bestemd tot het loodsen van schepen 
van uit de hnven of van de reede van .Rotterdam, 

naar en door het Kanaal van V oorne tot aan 
de sluizen aan de zuidzijde, of wel doorvarende, 
tot op de reede van Hellevoetsluis, zoo mede door 
het Spui of door de Noord lange. de Dordt1clie lcil 
tot op die reede , 

en verder naar : 
Schiedam, 
Vlaardingen, 

Brielle, 

Maassluis , 

Dordrecht 

en andere aan de Maas gelegen havens en 
plaatsen. 

16. De binnenloodsen van de standplaats 
Schiedam zijn bestemd tot het loodsen van schepen 
van uit de haven of vnn de reede van &1tiedam : 

naai· en door het Kanaal van V oorne tot aan 
de sluizen aan de zuidzijde, of wel doorvarende, 
tot op de reede van Hellevoetsluu, zoo mede 
door h~t Spui of door de Noord langs de Dordtscke 

kil tot op die reede , 
en verder naar : 

Vlaardingen , 
Itotterdam, 
Brielle, 

Maa1alui1, 
I)ordrecht 

en andere aan de Maas gelegen havens en 
plaatsen. 
-- 17. De binnenloodsen van de standplaats 
Brouwersiiaven zijn bestemd tot het loodsen van 
llllhepen van de reede van Brouwers!i.aven : 

1°. in de haven van Brouwera!uttJen of \,iq11en 
Dwars in den weg, en van daar naar de reede; 

2°. naar Dordrecht, · 
binnen door naar Hellevoetaluis ; 

3°. binnen door náar: 
Zierikzee, 
Go11ssclze 848 , 
Yeere, 
Middelburg , 

Yl iaaingei,, 
Wemeldinge, 
Hansweert 

en andere daar tnsschen liggende havens en 
plaatsen, daartoe toegelaten zijnde. 

-18. De binnenloodsen van de standplaats 
Dordrecht zijn bestemd tot het loodsen van achepen 
van uit de haven of vnn de reede van D<1rdreckt : 
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HetletJoetslui.r, 
l!rouwerskaum , 
Jwtterdam, 
Schiedam, 

Vlaardinge1t , 
Brielle, 
Maaului8 

en andere aan de Maa.r gelegen ha vena en plaatsen : 

2°. naar: 
Zieriuee, 
Goe8scke SIM, 
'/Teere, 
JJiddelburg , 

Yliui,egn, 
Wemeldinge, 
Hannoeert 

en andere daar tn88Chen liizgende havens en 

plaatsen , daartoe toegelaten zijnde. 
19. De beurten der binnenloodsen worden door 

den Commissaris op iedere standplaats geregeld, die 
~ dat einde eene· doorloopende benrtlijat houdt van 

alle beschikbare binnenloodsen zijner standplaats. 

Zij worden v<M?r de eerste moa! d11&10p gebracht 
naar ouderdom van dienst, en vervolgens, zood ra 
1ij zich aanmelden, hetzij na volbrachte loodsreis, 
hetzij na herstel van ziekte, terugkomst van ver
lof, of opheffing van schorsing van dienst. 

Bij aanmelding van meerderen te gelijkertijd , 
bekomt de ondste in dienst den voorrang. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt gerekend. 

20. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreie, op 
eene andere standplaats aankomende, knnnen, bij 
gebrek aan loodsen , door den commissaris tot · 
terngloodsen naar alle plaatsen in de richting hunner 

eigen standplaats , worden gebezigd. De binnen

loodsen van Jwtterdam en ScMedam aan den Hoei,; 
r,alf Holland aankomende, ook na vo)brnchte loods

reis naar iee, knnnen daartoe naar Maassluill 
worden ontboden. 

Zij worden echter tot dat einde niet langer 
opgebonden, dan uiterlijk vier en twintig uren 

na het tijdstip van aankomst. 
Schiedamsche loodsen te lwtterdam en Rotter

damache loodsen te Schiedam aankomende, keeren 

zonder opontholld naar hnnne standplaatsen terug. 
De kosten , zoo ·van verblijf op eene andere 

standplaats als van de teropeizen, komen ten 

laste van de loodsen. 
21 . De gezagvoerders en loodsen met schepen 

te Brouwersliauen , binnen Dwar~ in den weg 
komende, zijn verplicht die op de ligplaatsen te 
::neeren en te verhalen, volgens aanwijzing van 
den Commissaris. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Jannar· 
1902 (Staatsblad n°. ö ). 

Mij bekend, 
De ,lfini.,ter tJan Marine, (get.) KRuYS. 

BIJZONDER REGLEMENT op den lood4-
dinst i■ liet Vide diltrict. • 

(MOND.EN DliR ScHIIILDE.) 

Art. 1. Behalve het loodsen uit volle zee naar 
Bûgië, en van België naar volle zee , lange de 
Schelde en het Kanaal t1an Ter Neuzen, waarop 
onveranderd van toepassing blijven de reglemen
taire bepalingen betreffende het loodswezen en het 
tarief van loodsgelden, nitgevaardigd bij Koninklijk 

besluit van den 9den September 1843 (Staatsblad 
·n°. 46), zooals die werden gewijzigd bij de Ko• 

ninklijke beslniten van den 9den December 1863, 
22 September 1878, 28 November 18711, 27 Angns
tns 1876 en 2 Januari 1892 (Staatsbladtm n°•. 136, 

131, 211 , 176 en 11), is de werkkring der 
·lOQdsen vnn dit district : 

Voor den zeeloodsdienst, 

I. het uit zee loodsen in de zeegaten van : 
a. de Oo8ter-Sclielde tot op de reede , of, 

aldaar niet an kerende, in de havens van Veere 
en Zierüzee ; 

ll. de 1Yester-Sckelde tot op de reede van Vlû-
8Ïngett of llammeu,u, of wel, zonder op de reede 

te ankeren , in de havens en, da,;_rtoe door het 
loodsbestnur gelast wordende, in de dokken van 

1'lû8ingen; . 
Jl. a. het loodsen van de reede en uit de 

havens van Vti,nngen, zonder op de reede te 
ankeren, naar zee ; 

ll. het loodsen van de reede in de havens en 
dokken van Y/i88iugen, en nit die dokken mur 

. de reede of naar zee, als zij door het loodabestnor 
daartoe worden gelaat. 

Voor den llinnenloodadienst, 

het loodsen over de vaarwaters tusschen de 

· havens of reeden van Vlû8inge11, llammeke,u, 
'. Ter Nerum, Batli, Middelllur_t1, Veere, Zierikzee 

en tuaschen deze en andere aan die vaarwaters 
, gelegen havens en plaatsen, hetzij tot op de 

reede, of, zonder aldaar te ankeren , tot in de 
havens; wijden van al de voornoemde vaarwaters, 

havens of reeden naar Brouwenl,,aoen, H6ltevoet• 
8lui8 en Dordrecht. 

2. De standplaatsen zijn: 
l'lûnnge,., Ter Neuzen, Zierikzee. 

3. Het bestnur wordt gevoerd : in het district 
door een Inapectenr, op elk der standplaatsen door 
een Commissa.ris. 
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Waar zulks noodig is, wordt aan den Comliiwi
saris een Adjunct toegevoegd. 

Bovendien zijn op elke standplaats een ontvan
ger der loodsgelden en een scheepsdiepgangmetei', 
welke betrekkingen met die van Commissaris o 
Adjunct-Commissaris vereenigbaar zijn. 

4. Het materieel bestaat nit: 
9 zeeloodsvaartuigeu, 
3 vaartuigen tot het afhalen der loodsen van 

naar zee varende schepen , 
1 vaartuig tot het doen van inspectiën en 

peilingen, 
1 werkvanrtuig, 
2 reserve-zeeloodsvaart11igen, 
1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten, 

de benoodigde roei• en zeilsloepeu voor den 
dagelijkschen dienst. 

5. Op de standplaats rtuaingen moeten de 
noodige ankers, kettingen en ton wen in gereed
heid worden gehouden tot het verleenen van hul}>, 
tegen billijke betaling. 

6. Het loodspersoueel bestaat nit: 

A. 1' oor den zeeloodsdienst, 

9 loodsschi ppers der late klasse , 
3 loodsschippers der 2de klasse, 

7 0 zee loodsen , 
7 loodskweekelingen der late klasse , 

• j loodskweekelingen der 2de klasse, 
oO I matrozen. · · 
Het bepaalde getal zeeloodsen kan worden ver

meerderd met de helft van het getal dergenen, 
die als vaste loodsen op in geregelde beurt varende 
stoomschepen mochten zijn geplaatst. 

B. Voor den biunenloodsdie11.st, 

Standplaats rtuaingen : 
2 loodsschippers _der 2de klasse, 

20 binnenloodsen, 
3 kwartiermeesters, 

matrozen en roeiers, naar behoefte. 
Van het loodspersoneel te Vlulingen kunnen 

1 loodsschipper der 2de klasse, en eenigll binnen• 
loodsen, matrozen en roeiers te Ántwef1i~• worden 
gedetacheerd. 

Standplao.ts Ter Neuz,m, 

6 bi u ueulooclseu, 
roeien, naar behoefte. 

Standplaats Zierikzee : 
3 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het lood

sen naar zee, hulp loodsen, naar behoefte. 
7. De zeeloodsvaurtuigen worden bemand met: 

a. voor den dienst beide in het Engel6cM lca-

,wal en r:óó,· de /cu6t , 

1 loodsschipper de~ late klasse, 
8 zeeloodsen , 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

4 1 loodskweekelingen der 2de klasse, 
, matrozen; 

b. voor den dienst uibluitend in het Bngelsche 

l&aMal (Dult,fJeness), 

1 loodsschipper- der lste klasse, 
6 zeeloodsen, 

5 
j loodskweekeliagen der 2de klasse, 
1 matrozen. 

De · loodsafhaal vaurtuigen worden bemand met: 
1 loodsschi pper der 2de klasse, 

4
1 Ioodskweekeliugen der 2de klasse, 

matrozen. 
Het Inspectie- en peilingvaartnig met: 
1 looclsschipper der 2de klasse, 

3
1 Ioodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
De bemanning der roei• en zeilsloepen be

atnat nit: 
3 kwartiermeesters en de noodige roeiers. 

8. Zeven loodsvaartuigen doen den dienst vóór 
de ·zeegaten der Ooster- en Tl' eater-&helde en in 
lwt Enjèlsche kanaal. 

Vijf daarvan moeten, zoo bij nacht als bij 
dJg, in zee zijn, een ten behoeve van de scheep
v:1art naar het zeegat De Wielingen, kruispost 
houdende in de nabijh8id van het lichtschip 
TfTandelaar; een voor de Ooster-Schelde en de 

; Noordelijke monding der Wester-Schelik, kruisende 
bezuiden de Steenbanlcen; en verder drie vaar
tuigen, waarvan twee om de West en één om 

: d& Oost , kruisende daar, waar de meeste sehepe_n 
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 
on.der de verplichting om op het eerste sein vnn 

· Llllb.epen om een loods, deze daarvan te voórzi8$,, 
De afwisseling dier vaartuigen geschiedt naar 

, een door d~n Commissaris Jer havea van uit
vaart, onder goedkeuring van den Tnspectenr, te 

houden rooster. · 
'll'wee loodsvau.rtnigen zijn uitsluitend_ en be~r

t!i!ings bestemd voor den dienst in het Engelscke 

K.!QJ,aal. 
Z:ij moeten bij dag, zoo veel de gelegenheid 

!lecbts eenigszins tóelaat, steeds binnen twee 
Dnitsche mijlen afstand van den lichttoren van 



42 22 JANUARI 190 2. 

de Singeu ( Dungt11U188) kruisen en bij nacht in 
· de nabijheid van dien lichttoren zich ophouden 

of in hniteugewoue omstandigheden ankeren, on• 
verminderd de verplichting , om bij het ontdekken 
van sein van schepen om een looda, deze zoodra 
mogelijk daarvan te voorzien. 

Het nabij Dungeneaa kruisende loodavaartnig 
mag dezen krnispoat niet verlaten, alvorens al 
zijne loodsen aan schepen te hebben afgegeven, 
tenzij een ander loodsvaartuig ter vervanging ia 
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 oog beschikbarelood
aen is gedaald beneden het getal, door het loodabe
atnur te bepalen, geeft de lood1schipper daarvan 
per telegram kennis aan dllt bestuur, dat no 
onmiddellijk het binnen- en aan de beurt 1ijnde 
loodsvaartuig doet vertrekken. 

Op reis naar het Enge/8CM Kanaal knnneu 
twee à drie loodsen worden overgegeven in schepen, 
bestemd nnnr havens, waarop die loodsen gead
mitteerd zij11. 

9. De dienst van het loodsen naar zee geschiedt 
ala volgt: 

Op de atandplaats Ylûnngen, 
1°. door de loodsen van de rnstbenrt hebbende 

zeeloodsvaartuigen; 
2°. door de aan wal zijnde loodsen van de 

krniseude loodsvaartuigen , in zoover de dienat 
daardoor geen nadeel lijdt; 

3°, door de aan wal zijnde Joodakweekelingell 
der lste klasse bij beurten. 

De dienst wordt, naar de voorechreven volgorde, 
voor eiken dag geregeld. 

Op de standplaats Zierilue, 
door de aldaar behoorende binnenloodsen, tevens 

toegelaten tot het loodsen naar zee, tenzij _de 
Bchepen reeds een loods van den zeedienst aan 
boord hebben, of wel de gezagvoerders daartoe 
loodsen van den zeedienat mochten verlangen, 
die, in het laatste geval, nn de standplaata 
Ylu8ingelf worden ontboden. 

De reis- en rnrblijfkosten worden alsdan door 
den gezagvoerder aan den loods vergoed. 

10. Het loodsliestuur ter plaatse moet zor!!IID 
dat de loods van een naar zee ~nd schip wordt 
afgehaald. 

Bestaat wegens den weentoestand geen gelegen
heid den loods in zee af te halen, dan wordt 
deze afgezet op een der buitengaats kruisende 
knstloodsvaartnigen. 

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 bonne voorgaats kruisende vaartuigen over
brengen · en moeten zij alle verdere diensten ver
richten, welke in het belang der scheepvaart 
bevolen worden. 

11. De roei- en zeilaloepen te Yli.t8ingim moeten 
te allen tijde in gereedheid zijn, om binnen- eu 
afkomende en nitaèilende schepen met loodsen 
tegemoet te varen, en moeten de kwartiermeesters 
zich beijveren de achepen, met bestaande gelegen
heid van weêr en wind naar zeemanschllp op be
geerte van de ~zagvoerders, van loodsen te 
voorzien. 

De roei- en zeilsloepen te Ter Neuztm worden 
gebezigd om de loodsen dier standplaats aan 
boord te brengen en af te halen, en verder die 
diensten te verrichten, welke door den Commis• 
saria aldaar, in het belang der scheepvaart en 
van het loodswezen, dienstig worden geacht. 

12. De binnenloodsen van de standplaats Yli.r
nngtm zijn bestemd tot het loodsen van schepen: 

1°. van de ree<le in de havens en dokken van 
Yli8nngim; 

2°. nit de dokken en havens van Yli88ingen tot 
op de reede, ingeval de dienst uit de ha vena volgens 
art. 1 niet door de zeeloodsen wordt verricht; 

8°. van Yli88ingen naar: 
Rammeke,u, 

1" Neuzen, 
Ha1U10eerl, 
Balk, 
Middelburg, 

Ye~re, 
0oea8clie Saa, 
1Yemeldinge, 
Zierikzee 

en andere daartneachen gelegen plaatsen ; 
4°. van Yli.rnng6n, 

Brou,oer8Mlltm, 
Helle1Joet8lui.t, 

binnen door, naar : 
JJordreckt , 

daartoe toegelaten zijnde. 
13. De binnenloodsen van de standplaats Ter 

Neuzn zijn bestemd tot het loodsen van schepen: 
1°. van de reede in de haven van Ter · Neuzl!II 

en van die haven naar de reede; 
2°. van Ter N~tm naan 

Yli.tnngen, Batk 
RammeÁ:elu • 

en andere daartnsschen gelegen plaatsen. 
Bij gebrek aan Ion.deen te Ylimngtm, kunnen 

zij ook voor den dienst op die standplaats ge
lJezigd worden. 



22-23 JANUARI 1902 . . 43 

14. De binnenloodsen van de standplaa.ta 
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: 

Yeere, 
Middel/Jurg, 
Ylitiaingen, 

(}oe,sclie Sas, 
Tl'"emeldinge, 
Han111Jeert 

en tnsschengelegen plaatsen ; 
8°. van Zierik:ee naar: 

Brouwer1lia1Jen, 
Helle1J11,BtaluitJ, 

daartoe toegelaten zijnde. 

Dordreclit, 

15. De beurten der binnenloodsen wor.J.en door 
den CommiBBnris op iedere stand plaats geregeld, 
die tot dat einde eene doorloopende . beurtlijst 
houdt vnn alle beschikbare binnenloodsen zijner 
standplaats. 

Zij worden voor de eerste maal daarop gebracht 
naar onderdom van die11st, en vervolgens, zoodm 
zij zich aanmelden, hetzij nl\ volbrachte loodsreia, 
hetzij na herstel van ziekte, terngkomst van ver
lof, of opheffing van schoning van dienst. 

Bij aanmeldinp; van meerderen te gelijkertijd, 
bekomt de ondste i11 dienst den voorranp;. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ger~kend. 
16. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis, op 

eene anJere standplaats aankomende, kannen, bij 
gebrek aan loodsen, door den Commissaris tot 
terogloodseo naar hnnne eigen standplaats worden 
gebezigd. 

Zij worden echter tot dat einde niet langer 
opgebonden dan uiterlijk vier en twintig uren 
na het tijdstip van aankomst. 

De kostea, zoo van verblijf op eene andere 
standpluats, als vnn de terugreis, komen ten 
laste van de loodsen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Jannari 
1902 (Staatsblad n°. ö ), 

Mij bekend, 

De Minititer 1Jan Marine, (get.) KRUYS. 

22 Januari 1902. BESLUIT, tot verlenging vo.n de 

schorsing van het besluit van den gemeenteraad 
van Roermond van 3 September 1901, waarbij 
H. J. H. DREHHANNB is benoemd tot wet
honder. S. 6. 

Yerkmgd tot 1 Á.pril 1902. 

23 Januari 1902, BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging der artikelen l!l en 22 van het 
Reglement voor de Rijks hoogere bnrger
scholen. S. 7. 

W11 WIL}lELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 November 1901, 
n°. 4728, afdeeling Onderwijs; 

Gezien . het Koninklijk beslnit van 80 Augus
tus 1864 (Staat1/Jlad n°. 91), gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 13 Aognatns 1873 
(Staat,/Jlad n•. 121), van 9 April 1879 (Staat,-
6/ad n°. ö5) en van 9 April 1892 (Staatsblad 
n°. 8ö) zoomede bij Ons besluit van 7 Juli 1899 
(Staau/Jlad n°. 154); 

Overwegende, dat het wenschelijk is de arti
kelen 21 en 22 van het bij de bovenvermelde 
beslniten vastgesteld Reglement voor de Rijks 
hoogere bnrgencholen te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 December 1901, n°. 58); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemd.en Minister van 20 Januari 1902, n•. 86, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de boven vermelde artikelen 21 en 22 te doen 

luiden als volgt: 
• .4.rl. 21. Behoudens het bepaalde bij het tweeae-, 

vierde en vijfde lid van dit artikel, wordt nie
mand tot ee1;.ige klasse der school toegelaten dan 
na het adeggen van een openbaar examen, afge
nomen door den directeur en de leeraren , waaruit 
blijke, d11t hij de knndigheden- bezit, vereischt 
om het onderwijs in die klasse met vracht te 
knnnen bijwonen. 

• Van het toelatingsexamen tot de eerste klasse 
knnnen door den directeur geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld zij, die eene schriftelijke 'ver
klaring overleggen van het hoofd eener lagere 
school , dat zij geschikt zijn het onderwijs in die 
klasse te volgen. Deze verklaring z11l · voor elk 
vak, in het examenprogra1D1Ua genoemd, duide
lijke aanwijzing bevatten omtrent de vorderingen 
van den cand. id.nat. 

.Geen leerling wordt tot eene hoogere klasse 
bevorderd dan na het afleggen \'an een bij het 
einde van het schooljaar door den directeur en 
de leeraren te houden openbaar examen. 

.LeerliJlgen, komende van eene andere.hoogere 
burgerschool, kunnen door den directeur worden 
toege!uten tot dezelfde klasse, waarin zij volgens 
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schriftelijke verklaring van den directeur der school, 
die zij verlieten, hadden moeten plaats nei_nen , 
indien zij daar gGbleven waren. 

.Leerlingen, in het bezit vnn het getnigsehrift 
weii;ens voldoend afleggen van het eindexamen 
v11n eene hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus, kunnen door den directeur zonder examen 
-worden toegelaten tot de vierde kla88e, wanneer 
zij behalve dit getuigschrift overleggen eeneschrifte
lijke verklaring van den directeur der school , 
die zij verlieten, dat zij geschikt zijn het onderwijs 
in clie klasse te volgen. . 

.De dagen, waarop de examens worden ge
houden, worden door den directeur tijdig bekend 
gemaakt. De plaatselijke commiasie van toezicht 

·voor het middelbaar onderwijs wordt door hem 
tot bijwoning uitgenoodigd. 

• .Jrt. 22. Niemand wordt tot de lessen toegelaten 
dan na door den directeur der school te zijn in
geschreven. De inschrijving van candidaten voor . 
elk schooljaar heeft plaats in de eerate helft der 
maand J nni; zij geschiedt koateloos en wordt 
telken jare herhnald. 

.De toelatingsexamens worden afgenomen tegen 
het midden der maand Jnli. 

.De directeur der school kan na de zomer
vacantie tot het inschrijven van candidaten en 
het afleggen van een toelatingsexamen opnieuw 
de gelegenheid openstellen, indien de omstan
digheden hem daartoe aanleiding geven. 
• • Bij den aanvang van elk schooljaar ontvangt 
ieder leerling een exemplaar van het gedrukte 
programma tler lessen. 

.Ieder ingeschrevene geeft aan den directeuii 
op, of hij het volledig onderwijs dan slechts het 
onderwijs in enkele vakken wenscht te volgen. 

~Zij, die het onderwijs in. slechts een of twee 
vakken wenschen te volgen, kunnen door den 
ditettenr worden vrijgesteld van de examens, hr 
het. voorgaande artikel 11:enuemd". 
· Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit bealuit, dat in 
ht:t Staat16lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden onn den Rnad van' 
State. 

's Gravenhage, den 2Ssten Januari 1902. 

(g•t.) WIL HEL l\l INA~ 

De Mi•uter van Birmenland8clae Zaken, 
(get.) KUYPICB. 

(Uitgtg. 6 Febr. 1902). 

24 Ja11uari 1902. BESLUIT, houdende hand
having van een bealnit van ~deputeerde 
Staten der provincie N oordbrabant, w11arbij, 
in overeenstemming met het besluit van den 
raad van Simpeloeld, iemand als raadslid 
niet werd toegelaten op grond dat deze zich 
zonder '1 Koninga toestemming in vreemden 
krijgsdienst had begeven en dns den staat 
van Nederlander had verloren. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. H. C. v AN W BllSCH, te Simpelveld, tegen het 
besluit van ~deputeerde Staten van te provincie 
Liminu-g d.d. 18 October 1901, l.a. 7294/M, 
lste afd., waarbij het beelnit van den gemeente• 

"raad van Simpelveld om hem niet als raadslid 
· toe te laten , is gehandha&fd ; 

Den Raad van State, tLfdeeling voor dto ge
schillen van beatnnr, gehoord, advies van 27 De
cember 1901, n°. 2ó9; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Januari 1902, 
n°. 886, afd. B. B.; 

Overwe11:ende, dat de raad der gemeente Simpel,. 
oeld in _zijn vergadering van 2 Oct<lbt:r 1901 
heeft besloten JOHANN CARPER HuBBRT VAN 
WEBSCH, wonende 'aldaar, niet toe te laten 'als 
raadslid, omdnt deze, geboren 17 October 1842 
te For8' (Dnitechlond) nit Nederlandsche ouders, 
weliswaar het Nederlanderschap door geboorte 
heeft verworven, m~r deze nationaliteit verloren 
heeft, door in 1861, zonder de vereiscbte Konink, 
lijke toestemming te hebben gevraagd en ver
kregen, ale vrijwilliger dienst te nemen in het 
Doitsche leger; 

dat de . niet-toegelatene tegen die beslis,ing van 
den gemeenteraad bezwaren heeft ingebracht bij 
Gedeputeerde Staten van Limburg, daarbij aan
~oerende dat hij niet o.ls vrij11Ji/liger in het 
Duitsche leger heeft dienst genomen, maar dat 
zijn dien11t als verpliclate krijgsdienst is aan te 
merken, vern:.its hij in de stellige meening ver
keerde, dat' hij, 11l1 zijnde in Duittcliland ge
boren, ook in dat Rijk militieplichten te vervullen 
hnd; waarom hij reeds een jaar vó6r den militie
plichtigen leeftijd als r,rijlDi//Îger heeft dienst 
genomen met hét oog op de voordeelen welke 
aan den vrijwillige11 dienst verbonden waren en 
tevens om te voorkomen , dat een volgend jaar 
met hem nog een andere broeder voor den dienst 
bij de militie zon worden opgeroepen; 

dat Gedeputeerde Staten op 18 Octoher 1901 
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hebben besloten, 's raads beslissing tot niet-i
latiug van J. C. H. VAN WERSCH als raadslid 'ti 
handhaven, na te hebben overwogen, dat het 
vaststaat, dat J. e. H. VAN WERSCB in hèt 
jaar 1861 als vrijwilliger heeft dienst genowel]), 
in het Dnitsche leger, zonder daartoe de ver
eischte Koninklijke toestemming te hebben ver• 
kregen; dat dit feit van vrijwillige dienstneming 
niet kan te niet gedaan, noch daaraan eene andere 
beteekenis k,rn gegeven worden door de bloote 
bewering van appellant, als zou deze verbinten_is 
enkel zijn aangegaan met het oog op zekere voor
deelen aan deze dienstneming verbonden; dat 
alzoo J. C. H. VAN WERBCH zonder Koninklijke 
toestemming zich in vreemden krijgsdienst begeven 
heeft en bijgevolg op grond van het bepaalde bij 
art. 10, 2de lid der wet van 28 Juli 1850 
(Staatsblad 11•. 44) j 0

• de ov"ergangsbepaiing der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
het Nederlanderschap verloren heeft en dns een 
der vereischten mist om lid van den gemeente• 
raad te zijn; 

dat VAN WERSCB van de uitspraak van Gede- . 
puteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat onbetwist is, dat hij, 
als geboren uit Nederlandsche ouders, voordat 
hij in vreemden krijgsdienst trad, Nederlander 
was (zie art .. 5 Burgerlijk Wetboek, dat ten tijde 
van appellante geboorte, in 1842, van toepassing 
was), en alsnu door den raad het bewijs zal 
moeten ~orden geleverd, dat hij op den aange
voerden grond het Nederlanderschap heeft verloren; 
dat art. 10, n•. 2 der wet van 28 Juli 1850 
(Staatsblad n°. 14) en art. 9, 2de van het Borger~ 
lijk Wetbo~k wel bepaalden dat men het Neder
landerschap verliest door zich buiten toestemming 
des Konings in vreemden krijgsdienst te begeren, 
maar niet, dat men door het bloote feit \'an in 
vreemden krijgsdienst te zijn geweest, ophoudt 
Nederlander te zijn; 

dat zijne ouders die in 1842 sinds lang in 
Pruisaen gevestigd waren, hem als Prnissisch 
onderdaan beschouwden; 

dat nog twee broeders van hem ook als dienst
plichtig in het Pruissische leger in dienst zijn 
getreden; dat bij , meenende dienstplichtig te 
zijn, zich niet aan den dienst heeft dnrven 
onttrekken; dat hij van de bevoegdheid, zijn 
dienst vrijwillig een jaar vroeger aan te vangen, 
heeft gebrnik gemaakt; dat die vrijwilligheid 
immers alléén het tijdstip der dienstneming raakt 
doch niet het dienstnemen zelf; en er noch van 

de zijde zijner ouders, noch _van zijn kant eenige 
wil of bedoeling beetaan heeft, om buiten nood
zakelijkheid in vreemden krijgsdienst te doen gaan 
of te gaan; dat uit verschillende door appellant 
vermelde feiten blijkt, dat de Prnissische Re
geering zijn dienst eveneens als verplic~ dienst 
heeft. aangemerkt; · 

dat de verzoeker, toen hij in 1861 in dienst 
trad, minderjarig was, en de driejarige diensttijd 
reeds in 1864, dus vóór zijne meerderjarigheid , 
was nfgeloopen; dat. appellant na zijne vestiging 
in Nederland dadelijk aan de loting voor de 
schntterij heeft deelgenomen en ged nrende 34 jaar 
zijn kiesrecht heeft nitgeoefend en in alles als 
Nederlander behandeld is; weshalve appellant in 
zijn beroep gesteund door een wethouder en twee 
randsleden, die het appellatoir adres met hem 
hebben onderteekend - Ons verzoekt de be
slissing van Gedeputeerde Staten te vernietigen, 
mede te vernietigen het daarbij gehandhaafde be
sluit van den raad der gemeente Simpelveld, en 
dientengevolge te bepalen, dat de verzoeker als
nog als \id van den raad der gemeente Simpelveld 
worde toegelaten of zoodanige andere of nadere 
beslissing te nemen als Wij znllen vermeenen te 
bebooren; 

Overwegende, dat uit de overgelegde stokken 
als twee brieven van den Königlich Prenssische 
Regierungs-Präsident te Aken d.d. 20 en 27 Au• 
gnstus 11!01 e~ eene Urlanbs Pass voor onbe
paalden tijd,, afgegeven den 25 September 1864 
aan den nu-appellant door den overste en com
mandant van het 2de Rheinische Infanterie Regi
ment n°. 28, blijkt, dat de appellant met toe
stemming van zijnen vader in 1861 vrijwillig in 
dienst is getreden bij het Pruissische leger; 

dat appellant erkent, dat deze indiensttredilloi 
heeft plaats gehad buiten toestemming van den 
Koning der Nederlanden ; 

dat al moge die dienstneming, gelijk appellant 
beweert, geschied zijn door dwaling van appellants 
ouders, die hem toen ter tijde ten onrechte als 
Prnissisch onderdaan zonden hebben beschouwd, 
znlks het feit van de indiensttreding niet kan 
lftgnemen; 

dat volgens .art. 9 van het Burgerlijk Wetboek, 
rn art. 10 der wet van 28 Juli 1850 (Staau• 
6/,ad n°. 44) - welke beide bepalingen in 1861 
geldende waren - de staat van Nederlander wordt 
yarloren door buiten des Konings toestemming 
zich in vreemden krijgsdienst te begeven; 

dat daarom na die dienstneming buiten 's Konings 
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toestemming de appellant niet kan gerekend worden 
te zijn Nederlander, welke zijn nationaliteit daar
voor dan ook moge geweest zijn ; 

dat hiertegen niet afdoet, gelijk appellant be
weert, dat hij minderjarig was, toen hij aldus 
zich vrijwillig in Prnissischen krijgsdienst begaf, 
omdat hij blijkens zijne aanneming als vrijwilliger 
tot die dienstneming ~et toestemming van zijnen 
vader volkomen- bevoegd was; 

dat leden van den raad eener gemeente alleen 
kunnen zijn die ingezetenen der geween te, die 
Nederlanders, en in het volle genot der burger• 
lijke en bnrgerschapuechten zijn; 

dat dns te recht de raad der gemeente SimJJ8lveld 
den appellant niet ah lid van dien raad heeft 
toegelaten, en dus evenzeer terecht Gedeputeerde 
Staten van de provincie Lim/Jurg dit besluit van 
niet-toelating hebben gehandhaafd; 
.. Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandeehe Zaken is 

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

27 Januari 1902. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent den vrijdom van invoer1·echten voor 
natrinm-acetaat en calcium-acetaat. S. 8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den Uden Januari 1902, n°, 74, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staat.

blad n•. 175) houdende bepalingen omtrent vrij
stelling van belasting voor buitenlandsche goederen, 

llf'smede het Koninklijk besluit van 20 Juni 1898 
(Staat8blad n•. 146), houdende bepalingen omtrent 
vrijdom van invoerrecht voor natrium-acetaat en 
calcium-acetaat; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
21 Janaari 1902, n•. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Januari 1902. n°. 4, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en beslniteu: 
Art. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 

verleend voor natrium-acetaat en calcium-acetaat, 
benoodigd als hnlpmiddel bij de werkzaamheden 

.in ververijen en drnkkerijeu van manufacturen, 
mits die acetaten door vermenging met eene of 
meer andere stoft'eu ongeschikt gemankt worden 

om daaruit azijn voor huiselijk gebruik te ver
vaardigen, en voorts onder de volgende bepalingen. 

2. Hij , die den vrijdom verlangt, richt zich 
tot Onzen Minister van Financiën met opgaaf van 
de gemeente , waar de fabriek is gelegen , de 
kadastrale sectie en het nummer daarvan, de 
soort van acetaat, die men wenscht in te slaan 
en de hoeveelheid, welke daarvan jaarlijks noodig 
geacht wordt. 

Die Minister bepaalt de hoeveelheid , welke 
per jaar met vrijdom kan worden ingeslagen, het 
minimnm voor eiken inslag, alsmede de stoffen, 
waarmede en de verhonding waarin het acetaat 
zal worden vermengd. 

3. Bij den invoer van acetaat, waarvoor de 
vrijdom ven in voorrecht wordt verlangd, wordt 
van dat verlangen melding gemaakt in de aan
gifte, voorgeschreven bij artikel 120 der Algemeene 
wet van 26 A ugnstus 1822 (Staat.blad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbriefafgegeven, 
waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

Het vervoer van het acetaat naar de fabriek 
· geschiedt onder verzegeling. 

4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen , in wier tegenwoordigheid het acetaat 
dadelijk wordt vermengd met de door Onzen 
Minister van Financiën voorgeschreven stoffen. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring nopens de ingeslagen hoeve~lheid en 
de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde stoffen 
worden door den ontvanger, onder wiens kantoor 
de fabriek gelep;en is, op kosten van den vrijdom
genietende geleverd , tenzij door dien Minister 
eene andere wijze van levering is bepaald. 

5. Het mengsel mag niet uit de fabriek worden 
uitgeslagen, en, behoudens bijzondere vergunning 
van Onzen voornoemden Minister, niet aan dis
tillatie worden onderworpen. 

6. De ontvanger, onder wiens kantoor de fabriek 
gelegen is, houdt van het met vrijdom ingeslagen 
acetaat met den vrijdomgenietende eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveelheid~ 
waarvoor over het )oopend jaar vrijdom kan wor
den genoten, wordt voor dat meerdere de volg
brief niet gezuiverd en wordt het invoerrecht op 
de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvanger een 
schriftelijke en ouderteekende opgaaf ic van de 
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hoeveelheid met vrijdom van invoerrecht ÎDp"" 
slagen acetaat, bij den afloop van dat tijd vak-
nog onverbruikt voorhanden . 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in het . 
volgende jaar beschouwd en als zoodanig op da 
in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten . 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met macbti• 
ging van den ontvanger, binnen acht dagen. na. 
afloop van het jaar, de voorhanden acetaten in 
de fabriek op te nemen, onverschillig of de bij 
het voorgaand artikel voorgeschreven opgaaf aldan 
niet reeds is ingeleverd. 

9. De ambtenaren iijn bevoegd om van de 
acetaten, aangegeven tot inslag met vrijdom van 
het invoerrecht, de proeven te nemen, die zij 
voor een onderzoek noodig achten. De belang
hebbende is verplicht de daanoor benoodigde 
flesschen te verstrekken. 

10. Onze Minister van Financiën kan bij ge• 
bleken misbruik of poging daartoe, alsmede bij 
niet nakoming van de bepalinp;en van dit besluit, 
den belngghebbende de bevoegdheid tot verdere 
inslagen van acetaat wet vrijdom van invoerrecht 
ontzeggen. 

11. Het Koninklijk besluit van 20 Juni 1898 
(Staatsblad n°. 146) wordt ingetrokken. 

12. Dit besluit treedt in werking op tlen 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en de Staatscourant, waarin het ge• 
plaatst is. 

Onze Ministe1· van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat1· 
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wor• 
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhap;e, den 27sten Januari 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister 'Dan Financiën, 
(get.) HARTE VAN T.ECKLENBURG. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1902.) 

28 Januari 1902. BESLUIT, houdende regelen 
betrekkelijk het toekennen van de vergoeding, 
bedoeld in de laatste zinsnede van art. 118 
der Militiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 
190]) en artikel 91 van het Koninklijk 
besluit van 2 December 1901 (StMtsblad 
n°. 230). S. 9. 

Wr;r WILHELM.INA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Oorlog en van Marine van 24 Janu
ari 1902, Vilde Afd., n°. 2, en van 25 Janu
ari 1902, Bureau B., n°. 35; 

Gezien de laatate zinsnede van art. 113 der 
Militiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901) 
en artikel 91 van Ons besluit van 2 December 
1901 (Staatsblad n°. 230).; 

Hebben goedgevonden en Hntaan te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. De vergoeding, bedoeld in de laatste 
zinsnede van art. 113 der Militiewet 1901 
(Staatsblad n°. 212 van 1901) en in artikel 91 
van Ons besluit van 2 December 1901 (Staat,~ 
blad n•. 230), wordt alleen toegekend in de ge• 
vallen, welke grond zouden oplev.eren den inge
lijfde bij de militie krachtens de derde zinsnede 
in verband met de vierde zinsnede van voren• 
genoemd wetsartikel van den werkelijken dienst 
bij de militie te ontheffen. 

2. Wordt in de gevallen, hiervoren in artikel l 
bedoeld, de gevraagde ontheffing niet verleend, of 
de verleende ontheffing niet vernieuwd, dan zal 
aan hem of haar, die de aanvrage deed , bij de 
ofwijzende beschikking worden te kennen gegeven, 
dat een verzoek tot het etlangen van vergoeding· 
in gunstige overweging zal worden genomen, mits. 
een daartoe strekkend verzoekschrift door het 
hoofd van het p;ezin , of door hem of haar, die
de vergoeding verlangt en die daarop aanspraak 
kon doen ·gelden , wordt ingediend aan Onzen 
Minister van Oorlog, zoo de ingelij fde tot de 
militie te lanJ., aan Onzen Minister van Marine, 

· zoo de ingelijfde tot de zeemilitie behoort. 
3. De vergoeding mag niet te boven gaan het 

bedrag, dat de ingelijfde v66r zijne opkomst 
onder de wapenen of in werkelijken dienst bijdroeg 
tot het onderhoud van bet gezin, waartoe hij·41ii 
behoort of waarin hij is opgenomen , of afstond 
aan -of ten behoeve van den persoon of de per
so'J:len in wier onderhoud hij voorzag of hielp 
voorzien. 

Ook wordt bij het bepalen van het bedrag der 
ve-rgoeding zooveel_ mogelijk rekening gehouden 
met het vermoedelijk bedrag, dat het levens•
onderhoud van den ingelijfde kostte , hetzij aan 

hei geûn, waartoe hij behoorde of•waarin hij 
wlle opgenomen , hetzij aan den peraoon of de 
penonen, in wier leven~onderhond hij voorzag oÎ 
hlelp voorzien en met wie hij samenwoonde. 
' 4. Geen vergoeding wordt toegekend 11.an den 

persoon of de personen in wier levensonderhoud 
de ingelijfde v66r zijn opkomst onder ,te wapenen 
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of in werkel ijken dienst voorza11: of hielp voorzien, 
indien deze persoon of deze personen den inge
lijfde niet in bloed• of aanverwantschap bestaan , 
of indien de 11:raad van bloed- ofnaovenrnntsohap 
een ander is dan die van eigen kind, vader, 
moeder, broeder, zW1ter, halfbroeder, halfzuster, 
grootvader, grootmoeder, behuwdvader, bebnwd
moeder, behuwdbroeJ er , behuwdzuster, behuwd
halfbroeder, behuwd-halfzuster, behuwdgroot vader 
of behuwdwootmoeder. 

5. Geen vergoeding wordt toegekend over den 
tijd gedurende welken de ingelijfde, hetzij ten 
gevolge van eeile rechterlijke veroordeeliog, hetzij 
wegens het ondergaan van strafl'en , hetzij wegens 
on wil of oo voldoenden ij ver, onder de wapenen 
of iu werkelijken dienst wordt gebonden langer 
dan den tijd , waarvoor hij knchtens art. 107, 
art. HO_, art. 111, art. 141 of art. 142 der 
Militiewet 1901 (Staaublad n•. 212 Vlln 1901) 
onder de wapenen of in werkelijken dienst moest 
_blijven. 

Ook wordt geen vergoeding toegekend over den 
tijd , gedurende welken de ingelijfde krachtens 
art. 109 van genoemde wet onder de wllpenen 
blijft, indien dit verblijf een gevolg is van de 
in dat artikel genoemde nummer verwisseling en 
de ingelijfde zonder die nilmmerverwisseliog niet 
tot verblijf onder dP- wapenen gebonden was. 

6. Het bedrag der vergoeding wordt, met 
inachtneming van het bepaalde bij artikel 91 van 
Ons besluit biervoreo in art. 1 genoemd, bepaald 
door Onzen Minister van Oorlog , zoo de inge• 
lijfde tot de militie te land, door Onzen Minister 
van Marine, zoo de ingelijfde tot de zeemilitie 
behoort. 

7. Is de ingelijfde zelf het hoofd van het gezin, 
, waaraan de vergoeding wordt toegekend, don 

wordt zij ten behoeve van dat gezin aan de recht
hebbenden uitbetaald door tnsschenkomst van den 
burgemeester der p;emeente waar het gezin ver
blijf houdt. 

Kan de persoon of kannen de personen, in 
wier onderhoud de ingelijfde vóór zijne opkomst 
onder de wapenen of in werkêlijken dienst voor
zag of hielp voorzien, wegens onmondigheid of 
andere sooctgelijke reden niet in slaat worden 
geacht zelf over het bedrag der vergoeding te 
beschikken, dan geschiedt de uitbetaling ten be
hoeve ven dien persoon of van die personen aan 
de ret·hthebbenden eveneens door tosschenkomst 
van den burgemeester der gemeente, '!aar die 
persoon of die personen verblijf houden. 

In andere gevallen wordt de vergoeding uitbe
taald, hetzij aan het hoofd van het gezin , waartoe 
de ingelijfde behoort of waarin hij is opgenomen, 
hetzij aan den persoon of de personen in wier 
levensonderhoud hij voorzag of hielp voorzien. 

Ook voor deze uitbetaling kan de tosschenkomst 
worden ingeroepen van den burgemeester der ge
meente, waar dat gezin of die personen verblijf 
houden. 

8. Uit het verzoekschrift tot het erlanll;en van 
vergoeding moet blijken, dat zoowel de ingelijfde 
als het hoofd van het gezin , Wal\rtoe bij behoort 
of waarin bij is opgenomen , of de persoon of de 
personen, in wier levensonderhoud bij voorzag 
of biel p voorzien, tenzij deze ve1·keert of ver• 
keeren in het geval , hiervoren in de tweede zin
snede van artikel 7 omschreven , met het ver
zoek instemmen. 

Van die instemmin11: moet blijken door mede-
onderteekening van het ,·erzoekschrift. · 

9. Van de beslisain11: op een verzoek tot het 
erlangen van vergoedin11: wordt mededeeling ge
daan aan de autoriteiten, op het verzoek gehoord. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft , belast met de 
uitvoerio11: van dit bealuit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 28sten ,Januari 1902. 
($et.) WILHELMINA. 

(get.) 
De Mini.,ter van Oorlog, 

J. W. BERGANSIUS. 

De JJ/i11i8ter van Marine , (get.) KRUYS. 

(Uitgeg. 6 Febr. 1902.) 

29 Januari 1902. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den Beten Februari 
1881 (Staatsblad n°. 26) houdende bepalin
gen nopens de bijdragen voor pensioen en 
de pensioenen van onderwijzers en onderwij
zeressen bij openbare lagere scholen. S. 10. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van ·onze Ministers van Fi
nanciën en van Binoenlandscbe Zaken van 10 De
cember 1901, n°. 31, Generale Thesaurie, en van 
13 December 1901,11°. 8934, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende , dat tengevolge van het in wer• 
kinir treden der wet van 24 Juni 1901 (Staa/1• 
blad n°. 187), de bij het Koninklijk besluit van 
den Beten Februari 1881 (Staataólad n°. 26) vast
gestelde bepalingen op de inning, verantwoording 
eo controle der bijdragen voor pensioen van on
derwijzers bij openbare lagere scholen · en nopens 
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andere ponten, de pensioenen dier onderwijzers 
betreffende , behooren te worden gewijzigd ; 

Gezien de artikelen 1 en 4 der voormelde wet ; 
Den Raad van St11te gehoord (ad vies van den 

7 Januari 1902, n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van Onze voornoem• 

de Ministen, van 22 Jannari 1902, n°. 68, Ge
nerale Thes&Grie en van 27 Januari 1902, n°. 509, 
afdeeling Onaerwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bepalingen van het hierboven ver

mdcle KQ.ninklijk beslnit van 8 Februari 1881 
(Stutlhlad n_•. 211), worden gewijzigd in voege 
als volgt: 

1 °. De in het eerste lid van artikel 1 van dat 
besluit voorkomende woorden: .door Gedepnteerde 
Staten der provincie bepaalde'.' vervallen, en aan . 

· IH,t slot van dat _lid worden toegevoegd de woor
den: . • en voor mannelijke onderwijzers, die het 
hoofd der echool bij,ltaan, gehuwd zijn en den 
leeftijd van acht en twintig jaren hebben bereikt 
met het beclr~ der tegemoetkoming in de hliis
huur". 

2°. Het in de beide leden van artikel S van 

het Besluit voorkomende woord .halfjaar" wordt 
vervangen door het woord .jaar". 

De in artikel ·4 van het besluit voorkomende 
woorden : • Voor of op 1 °. September en vóór of 
op 1°. Maart van elk jaar" worden vervangen 
door de woorden: • vóór d~n zestienden van elke 
maand• en de in dat artikel voorkomende woor• 
den: .met ultimo Jnni en ultimo December be
~orens geëindigae halfjaren" door de woorden: 
• laatst verstreken maand". 

3°. De in artikel 5 van het bes)nit voorkomen- · 
de woorden: .Gelijktijdig met de overmaking aan 
het Departement van Binnenlandsche Zaken van 
de lijsten, voorg.eschreven bij art. 4" worden ver
vangen door de woorden: .In de maand Februari 
van elk jaar", en tnsschen de woorden • belang
hebbende", en • bijgedragen" in den vijlden regel 

11102. 

worden ingevoegd' de woorden: .in het laatst ver
streken jaar". 

4°. De in artikel 6 van het bealnit voorkomen
de woorden: .Raad van Toezigt op het Pensioen
fonds voor Burgerlijke ambtenaren" worden ver
vangen door de woorden : • Pensioenraad voor de 
bt1rgerlijke ambtenaren". 

2. De lijst model A behoorende bij het meer
gemeld Koninklijk besluit van 8 Februari 1881 
(Staat36lad n°. 26) vervalt en wordt vervaagen 
door een lijst, ingvicllt naar het bij dit Hesluit 
gevoegde model A. 

In de bij het besluit van 8 Februari 1881 
(staatablad n°.. 2d) behoorende lijsten B en C 

worden de woorden • _:::~e halfjaar 18 . .• " 

vervangen lloor de woorden .jaar 19 ••. ", ter• 
wijl aan het slot van beide modellen worden toe• 
gevoegd de woorden : .zooala dat ia gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van den 29sten Januari 
1902 (Staataolatl n°. 10)." 

3 . Dit bealnit treedt in werking op 2 Maart 1902. 
De vóór 16 Maart 1902 door Gedeputeerde 

Staten aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te zenden lijst volgens model A zal tevens 
behelzen de veranderingen over de maand Januari 
1902. 

Onze voornoemde Ministers zijn ieder, voor 
zooveel hem a&Dgll&t, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het St«at16/ad zal 
worden ~plaatst, en waarvan afschrift zal wor• 
den gezonden aan den Raad van State en aan den 
Pensioenraad voor de bnrgerlij_ke ambtenaren. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1902 . 

(get.) W I L HELM IN A. 

De MinÎtter van Fi,uzttciën, 
(get.) HARTE VAN TxcKLENBURO'. 

·J)e Miniater r,an Binnenlandsche Zaken, 
(get,} KUIPEJI. 

(UitgHg. 10 Feh,·. 1902.) 

4 



. MODIIL A. 

GESLACHT-

EN 

VOORNAMEN. 

PROVINCIE 
L IJ B T der gedurende de maand , , , , , . •. 19 . , .. , . , , voorgevallen veranderingen In 1:iot personeel der onder

wijzers en onderwijzeressen aan openbare lagere scholen in bovenvermelde provincie en van het bedrag van de 
grondslagen, naar welke door hen voor pensioen wordt btjgedragen, 

VROEGERE TOESTAND. NIEUWE 'l'OESTAND. 

Oorzaak 
INKOMSTEN, 

Grondslag Tijdstip 
AAN• 

Betrek• Staml• der Betrek- Stand- Genot van vrije 
der van woning, ver- Gezamenlijk HERKINGEN, 

king. plaats. ve111n• king. plaat.Il. Jaarwedde. goeding of bedrag bijdragen. dering. ingang. 
tegemoetkoming als grondslag. 
voor hniehour. 

1 1 1 1 1 1 
NOTA. Op deze lijsten worden eerlt achtereenvolgeude ingeschreven de aanstellingen van titulariHen, die niet in vorige opgaven van 

dezelfde provincie waren iiangeduid , en doar11a de veranderingen in den toestand van vroegere opgegeven titularissen. 
Voor de nie•w aaHg64te/de,i, dus ook voor hen, die uaar een andere gemeente in dezelfde provincie worden overgeplaatst, 

behoort de voorafgaande betrekking en standplaats te worden vermeld, met opgave van nnmmer, letter of kluae der scholen, voor 
de gemeenten waar dergelijke onderscheidingen voorkomen . De oonaken van verandering worden aangeduid als volgt: 

Overlijden, 
Ont.alag, 
Niet eervol ontslag, 
Verplaatsing naar , , • 
Bevordering, 
Nieuwe aaoatelling. 
In de kolom van "aanmerkingen" te vermelden, welke der onderwijzers tot duner nog geene betrekking bij het openbaar onder

wijs bekleedden, of wel laatstelijk buiten betrakking of op wachtgeld ge,teld waren, in dit geval met bijvoeging van de laatste 
. betre:kkirrg on and11l&a Vlln -den titularis. · 

Deugdelijk verklaard door Ons Geaepntcera"e Staten der provincie , .••. . • • ~ 
Te , .• . •••..• den •.. . .••.. . , 

Behoort bij Koninklijk besluit van den Seten Februari 188J (Staatsblad n°, 26), 
ari ~902 (Staatablad n°. 10,. 

zoonls dat i~ gewijzigd bij Koninklijk bealnit van den 29sten Janu• 

Mij bekend, 
De Minûter van Binnenland8clie Zaken, (iet.) KUYPER. 

-~ 
0 
t,:) 
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i9 Ja•"4ri 1902. )I1sstvE van den Minister van 
Oorlog 11&n de Commissarissen der Kouingin 
in de provillciën, betreffende artt. 116 en 
123 der militiewet 1901, ook in verband 
met art. 125 dier wet. 

In verband ·met het in werking treden van de 
militiewet 1901 komt het mij wenschelijk voor, 

, het verleenen van ~e toestemming tot het aan
gaan van eene verbintenis voor de buitenlandsche 
zeevaart, vermeld in art. 116, en van die tot 
verblijf in het buitenland, vermeld in art. 123 
der wet, opnieuw te regelen. 

Ter uitvoering van het bepaalde bij vorenge
noemde wetsartikelen en met nitbreiding van het
geen dienaangaande reeds . is voorgeschreven bij 
de artikelen 95 en 99 van het Koninklijk be· 
sluit van 2 December 1901 (Staat8blad n°. 230), 
heb ik mitsdien de eer U Hoog Edel Gestrenge 
te machtigen om, in gewone tijden, aan de inge
lijfden bij de militie te land, die zich krachtens 
art. 118 der wet met verlof bevinden, of• die 
kracht~ns art. 114 der wet in het genot van nit
stel of verlenging van uitstel van eerste oefening 
of van verblijf onder de wapenen verkeeren, voor 
zooveel zij aan U hebben aangetoond in de ge
legenheid te zijn om het beroep van zeevarende 
buitenslands uit te oefenen, namens mij de ver
eischte schriftelijke toeatemming tot het doen 
van eene buitenlandsche zeereis te geven. Die 
toestemming worde verleend steeds onder gehouden
heid van den belanghebbende om zich bij zijne 
terugkomst van J.e reia dadelijk bij den burge
meester zijner woonplaats aan te melden, en voor 
elke volgende zeereis een nien we vergnnning te 
vragen. 

Bij uitzondering op dien regel kan aan hen, 
die het beroep van zeevarende wenschen uit te 
oefenen op stoomschepen, die een geregelden dienst 
op vreemde havens onderhouden, door U worden 
toegestaan meer dan één reis te doen met schepen 
van dezelfde lijn tot een gemmenlijken duur van 
hoogaten, zes maanden en onder gehoudenheid 
zich, na afmonstering van het sohip, in elk geval 
na de laatste reis binnen bedoelde zes maanden , 
aan te melden bij den burgemeester hunner 
woonplaats. 

Overigens zal voorschreven toestemming niet 
mogen worden verleend wanneer de verlofganger, 

v6ór of tijdens zijne aanvrage, in werkelijken 
dienst is opgeroepen en het zich laat voorzien , 
dat hij lliet van de reis zon zijn tern!!ltllkeerd 
voordat hij in werkelijken dienst moet opkomen. 

Voorts geef ik U de bevoegdheid, aan de in• 
gelijfden hiervoren bedoeld , die zich voor langer 
dan gedurende drie achtereenvolgende maanden 
in den vreemde in Europa wenscbn op te honden, 
daartoe namens mij de vereischte schriftelijke toe
stemming te verleenen · voor ten hoo11;ste twaalf 
achtereenvolgende maanden. Daarbij behoort hun 
de verplichting te worden opgelegd te zorgen 
dat hun adres steeda bij den burgemeester hunner 
woonplaats bekend zij en op de eerste oproeping, 
hetzij voor den werkelijken dienst, hetzij voor 
het jaarlijksch onderzoek, hier te lande terug te 
keeren. 

Deze bevoegdheid ·geldt ook ten aanzien van 
bedoelde ingelijfden, dié zich tot het uitoefenen 
van de kust- of haringvisscherij buitenslands 
wenschen op te honden; de toestemming mag dan 
echter slechts &trekken voor niet langer dan zes 
maanden. 

Voor zooveel betreft .de verlofgangers krachtens 
art. 118 der wet, kan bij alle hiervoreu bedoelde 
vergunningen tevens, hetzij nitstel als bedoeld 
bij het tweede en het derde lid. van art. 99 van 
het Koninklijk besluit van 2 December lQ0l 
(Staaublad u0 • 230), hetzij vrijstelling van het 
jaarlijksch onderzoek, worden verleend, al naar 
gelang _de omstandigheden , te Uwer beoordeeling, 
dit noodig of wenschelijk maken. 

Wijders wensch ik nog, zij het ook ten over
vloede, in het bijzonder Uwe aandacht er op te 
vestigen , dat htt hiervoren bepaalde geen be
trekking heeft op ingelijfden, die in het genot 
zijn, hetzij van tijdelijk verlof, hetzij van vers 
lof tot nadere oproeping. 

Onder mededeeling ten slotte , dat doo'I' het 
voorafgaande de dezerzijdsche aanschrijvingen van 
S Mei 1882, VIIde afd., n°. SS ; van 24 De• 
cember 1896, Vilde afd., n°. 63; en van 24 Au
gustus 1898, Vilde afd., n°. 61 , als vervallen 
zijn te beschouwen, heb ik de eer U Hoog Edel
gestrenge te verzoeken in voorkomende gevallen 
overeenkomstig het vorenstaande te handelen. 

J)e Mini.Jter t1an Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS, 

4• 
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31 J_,i 1902. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1902. S. ll. · 
Bij deze ;et wordt het IIde hoófdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1902, 

betreffende de HDog1J Oolleg1J1 tran Staat en het KllhiMt dttr K<nUllflÏ•, vastgesteld zooals hierna. 

verkort volgt : 
l• Afd., De Staten-Generaal 

De Raad vau State 
De Algemeene Rekenkamer. 
De Ka11eelarij der Nederlaedsche Orden 
net Kabinet ·der Ko11ingin. . • • • 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, 

vergaderingen van den Ministerraad . 
·Onvoorziene uitgaven • . • • • • 

I 

toelagén en kosten voor de 

Só2,610 .-
106,960.-
11!5,5110.-
19,450.-
35,715.-

31,037.-
5,000.-

/ 676,322.-

l F1Jórwari 1902. Wrr; tot vaststelling van het dtrde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 12. . 

Bij deze wet wordt het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1902, betreffende 
het 1>6'f>(lrt1Jment t1an Buitenlandsche ?Aken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van het Departement • . . • • ·. . . / 
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en coniulaten • • 
3• Verschillende uitgaven • . . . . 
4• Pensioenen , wachtgelden en toelngen. 

Onvoorziene uitgaven 

89,730.-
70',730.-
45,4.00.
SS,108.-
10,000.--

/ 882,968.-

1 bóruari 1902. WET, tot vaststelling van het t1ierde hoofdstuk der Staatsbegrooting van het 
dienstjaar 1902. S. lS. 

Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1902, 
betreffende het Departnnent va• JU4titi'.1J, , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement . • • . • . . • • •· • • . • / 157,258.-
2• Kosten van de rechterlijke macht . • . . . • • . • . • . • 1,789,906.-
8• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de militaire 

arrnndissementen • . 
Gerechtskosten. 
Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij. • 
Kosten der gevaog-enissen en Rijbopvoedingagestichten . • 
Gilbouweu, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen 

53,800.-
862,500.-
6l!5,886.-

l,440,l!l9.-
404,275.-
977,718.-
34,4,,936.-

KMten der Rijkswerkinrichtingen 
Pensioenen ,1 wachtgelden, gratificatiën enz. 
Versohillende uitgaven S0,900.-

60,000.- . Onvoorziene uitgaven . . . . 

8 Feórflllri 1902. WET, houdende wettelijke 
v.oorziening naar aa·nleiding van het Konink• 
lijk beeluit van 26 Angnetus 1901 (Staat1• 
/Jlad n°. 2011.) S. 1'. 

Wr, WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

. . . 
/ 6,197,492,-

het noodig ia eenige wett.elijke vooniening te 
treffen naar aanleiding van het Koninklijk bealait 
van 26 Augustus 1901 (Staat1ólad n°. 206); 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Waar in eene bepaling van de in het 

volgende artikel genoemde wetten voorkomen de 
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woorden • Biooenlo.ndsche Zaken," wordt daarvoor 
gelezen •Waterstaat, Handel en Nijverheid", uit
gezonderd in J.e artikelen 8', 7 en ló der wet 
van 8 Juli 1874, (Staaublad 11°. 98) en in arti
kel 7 der wet van 8 Juli 1814.(Staat,6ladn°. 99). 

2. De in het voorgaande artik~I bedoelde wet• 
ten zijn: 

1. de wet van 20 Jnli 1870 (Staat,bladn°. 181), 
tot regeling van het veeartsenijkundig Staatstoe
zicht en ile veearhenijknodige politie, anngevuld 
bij de wet van l Aup;ustos 1880 (St(latlbladn•. 128} 
en gewijzigd bij de wetteo van 15 April 1886 
(Staat,blad n°. 64} en van 1ii April 1896 (Staat,. 
blad n°. 68); 

2. de wet van 8 Juli 1874 (Staat1bladn°. 98), 
tot regeling van de uitoefeuillg der veearhenij• 
kunst, gewijzigd bij de wetten van 4, April 1876 
(Staat,blad n°. 87) en van 15 April 1886 (Sttlat,. 

• blad n•. 64); 
3. de wet van 8 Juli 1874 (Staat,blad n•. 99), 

tot regelin!{ van het onderwijs in de veeartsen ij• 
kunde en van · de voorwaarden tot verkrijging vao 
het diploma van veearts; 

4. de wet van 2 Jnni 1876 (Staat,bladn°, 94), 
houdende bepalingen, betreffende de veeartsen ij• 
kundige politie ten opzichte van paarden van het 
leger, in verband met de wet van 20 Juli 18 70 
(Staat16laá n•. 131), gewijzigd bij de wet van 
15 April 1886 (Sttlattblad n°. 64,) ; 

5. de wet van 5 Junil875 (Staat,bladn°: U0), 
tot vaststelliog van bepaliogen· bij het voorkomen 
van hondsdolheid , gewijzigd bij de wet van lö 
April 1886 (Staat,blad n°. 64) en llllllgevnld bij 
de wet van ló April 1891 (Staaublad n°. 80); 

6. de wet van 28 Mei 1899 (Staatabladn• . 121), 
houdende bepalingen tot wering van de San José 
Schildluis (Aspidiotus perniciosns); 

'1. de .Boterwet" (Staat,b/ad 1900, n°. 112); 
8. de • Wet op de paardenfokkerij 1901" (Staat,

blad 11°. 166). 
3. Al hetgeen in de wet vnn 2 Mei 1868 

(Staat,blad n•. ó0), gewijzigd bij de wetten van 
28 Juni 1876 (Staatablad n•. 148), ló April 
1886 (Staat,blad n•. 64) en bij de wet van 9 Mei 
1890 (Sttlattblad n°. 78) en aangevuld bij de wet 
van 25 April 1879 (Staat,blad n°. 87), houdende 
regeling van het middelbaar onderwijl, voor zoo
veel betreft de landbouwscholen en het toezicht 
danrop, uitgezonderd in artikel 81 , is bepaald 
ten aunirien van den Miniater van Binnenlandsche 
Zaken, wordt geacht te 1ijn bepMlld ten aanzien van 
den Mini1ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

4. Waar in · eene bepaling van de wet op de 
Kamen vao arbeid (Staatall/4.d 1897, n°. 141), 
de Ongevallenwet 1901 (St&at8ólad n°. 1) en in 
de Phosphorlncifenwet 1901 (Staatablad u 0

• 188) 
voorkomen de woorden: • Waterstaat, Budel en 
Nijverheid", wordt daarvoor gelezen: .Binnen
landsche Zaken". 

5. De uitgaven , omschreven in de artikeleR 
honderd acht an veertig tot en met honderd zeveD. 
eo tachtig , honderd zeven en tac1ltig bia, hon
derd acht en tachtig tot eo met honderd een en 
negentig van hoofd1tuk V der Staatsbegrootiog 
voor het dienstjaar 1901 worden beschouwd deel 
_nit te maken van hoofdstuk IX der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1901, terwijl in de ar• 
tikelen honderd acht en r.eventig en honderd 
negen en zeventig van het genoemde Vde hoofd
stuk, voor ,Binnenlandsche Zaken" gelezen wordt: 
• Water■taat, Handel en Nijverheid" • 
• Alleen voor zooveel daarover niet reeds i■ be

schikt, geschiedt de beschikking over de in het 
eente lid genoemde begrootingsposten door of op 
de verantwoordelijkheid van het Hoofd van het 
Departement van Waterstant, Handel en Nijverheid. 

Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der 
artikelen 149, 161, 158, 156, 158, 160, 161, 
168, 164, 165, 168, 170, 173, 174,176, 
177, 178, 1711, 180, 181, 182, 188 , 184, 
187, 187bia; 188, 189, 190 en 191 in het eerste 
lid vao dit artikel bedoeld, ontoereikend wordt 
bevonden , kao het, met inachtneming van het 
voorschrift van het 2de lid van artikel 2.,1, der 
wet van 5 October 1841 (Staat,blad n•, 40), 
worden aangevuld door overschrijving uit arti• 
kei · 24.,1,, vao hoofdatak IX der Staatabegrooting 
voor het dienstjaar 1901, voor zooveel die aan- · 
vnlling niet reeds heeft plaab gehad door over• 
schrijving nit artikel 289 van hoofdstuk V van 
gemelde begrooting. 
. 6. De uitgaven, omschreven ïn de artikelen 

honderd een en negentig tot en met hondllfd drie 
en negentig, honderd vijf en negentig, honderd 
zes en negentig, honderd zes en negentig bis, 
honderd zes en negentig tttr, honderd zeveo en 
negentig, honderd aeh t en negentig , houderd 
acht en negentig· bia en honderd negen en negen
tig van hoofd1tok IX der Stantebegrooting voor 
het àienstjaar 11101 worden beschouwd dool nit 
te maken van hoofdstuk V drr Staabbegrooting 
voor het dienstjaar l 901. 

Alleen voor zooveel daarover niet reeds i■ be, 
■chikt, geachiedt de beschikking over de in het. 
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eerste Jid genoemde begrootingsposten door of op 
de verantwoordelijkheid van het Hoofd van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der 
artikelen 193, 1115, 196, 196ter, 197 , 198bia 
en 199, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
ontoereikend wordt bevonden, kan het met in
achtneming van het voorschrift van het tweede 
lid van artikel 24 der wet van 5 October 1&41 
(Staat,blad n°. 40) worden aangevuld door over
schrijving uil artikel 239 van hoofd!tuk V der 
Staatsbegrootioi,: voor het dienstjaar 1901, voor 
zooveJ1 die aanvulling niet reeds heeft plaats 
gehad door overschrijving nit artikel 244 van 
hoofdstuk IX van gemelde begrooting. 

7. Deze wet treedt in werki11g op den dag van 
hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te '1 Gravenhage, den 3den Fè bruari 

1902. 
(get.) W I L HELM I N A. 

De Min. flan Binnen/. ?,aken, (get.) KUYPEB.. 

IJe Miniater flan WateNtaat, Handel en Nijflerlll!id, · 
(get.) . DE MAREZ 0YENS. 

De Miniater van Jrutitie, (get .) J . .-\. LoEP.r. 

(get.) 

(get.) 

De Miniater van Financiën, 
HARTE VAN TECKLENBURG. 

De Minûter van Oorlog, 
J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 6 Febr. 1902.) 

3 Februari 1902. BESLmT, naar aanleiding van 
het overbrengen van de zorg voor de uitvoe
ring van algemeene maatregelen van bestuur 
betreffende Landbouw naar het Departement 
van Waterst1Lat, Handel en Nijverheid en· 
betreffende Arbeid naar het Departement van 
Binneolao dsche Zaken. S. 15. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien One be&loit van 26 Angnetna 1901 
(Staatsblad n°. 206) tot overbrenging van de 
zorg voor de uitvoering van wetten en Koninklijke' 
besluiten betreffende Landbouw, voor 1.ooveel het 
Departement van Binneolaodsche Zaken thans 
daarmede belast ia, naar dat van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en betreffende Arbeid, voor 
zooveel het Departement van Waterstsat, Handel 
en Nij verheid thans daarmede be laat is, naar dat 
van Binneolandsche Zaken ; 

Op de voordracht van Onze Ministera van Bi.Q• 
nenlandsche Zaken, van Waterstaat, Handel ell 
Nijverheid, van Justitie en van Financiën valt 

' l8 October 1901, n°. 192, Kabinet, van 16 Octo-
ber 1901, n°. 78, Kabinet, van 21 October 1901, 
n•. 135, afdeeling ' 2a en van 24 October 1901, 
n°. 69, Generale Thesaurie; . 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 12 No• 
vember 1901, n•. 24). , 

Gelet op het nader rapport van Onze voor-
oemde Ministers van 30 Januari 1902, n°. 4, 

Kabinet, van 31 Januari 1902, n•. 5, Kabinet, 
van 31 Januari 1902, afdee'ting 2a, n°. 133 , 
en van 1 Februari 1902, n°. 81, Invoerrechten en 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. Waar in eene bepaling van de in het 

volgende artikel genoemde algemeeoe maatregelen 
van bestuur voorkomen de woorden: .Binnen
landsche Zaken" wordt daarvoor gele:r.en : • Water
staat, Handel en Nijverheid." · 

2. Ue in het voorgaande artikel bedoelde alge
meene maatregelen van bestuur zijn' : 

het Koninklijk beelnit van 8 December 1870 
(Staatsblad n°. 194), houdende verbod van in
en doorvoer van buitenslands van rond vee, eeha
pen, bokken , geiten, versche hui den , vereeh en 
gezouten vleesch, ongesmolten vet, mest, onbe
werkte wol, onbewerkt haar, klauwen en hoor
nen, alsmede van allen afval van genoemde dieren ; 

het Koninklijk beslnit van 28 Mei 1871 (Staa4• 
blad n°. 42), aangevuld bij Koninklijk beelnit 
van 18 Maart 1878 (Staatsblad 11°. 20), houdende 
verbod van inlading van vee in een schip, naar 
buitenslands bestemd, zonder voorafgaande visitatie 
van een veearts, van Regeeringswege daartoe 
aangesteld; 

voor zooveel veeziekten aangaat, het Konink
lijk besluit van 11 Jnli 1871 (Staatsblad n•. 75), ' 
waarbij de burgemeesters, of die hen als zoodanig , 
vervangen , bevoegd worden verklaard tot het 
honden van openbare verkoopingeu van roerende 
goederen , voor rekening VliD het Rijk wegens 
besmettelijke ziekten ontei~nd, enz.; 

het Koninklijk besluit van 11 Juli 1874 (Staata
!Jlad n°. 109), waarbij de burgemeesters, of die 
hen als zoodanig vervangen, bevoegd worden ver
klaard tot het honden van openbare verkoopingen 

1 

van in beslag genomen vee of goederen, bedoeld 
in artikel 37 der wet van 20 Juli 1870 (Staats• ' 
blad n°. 131); 
· ·het Koninklijk bèelnit van 17 Augustus 1878 
(Staatablad n°. 128), gewijzigd en aangevuld bij 
het Koninklijk besluit van 9 Januari 1879 (S~t~ 



.3 F E B R U A R I 1 9 Û 2. 55 

blad n°. 2), houdende vaststelling van nadere 
bepalingen tot beteugeling der longziekte onder· 
het rundvee; 

het Koninklijk besluit van 24 December 1888 
(Staat.rblad n°. 248), houdende bepalingen ter, 
uitvoering- der overeenkomst tot wering der druif- . 
lni~ (phyllo:i:era), aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 14 December 1889 (Staatablad n°. 178) en 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 26 Mei 
1894 (Staatsblad n°. 66) en 7 April 1898 (Staat,
blad n°. 108); 

het Koninklijk besluit van 9 Juni 1886 (Staat.r

blad n°. 126), houdende voorschriften betreffende 
het begraven, verbranden of op andere wijr,e ver
nietigen van het volgen• de wet van 20 Juli 18'/0 
(Staat.r/Jlad n°. 18 I) afgemaakt, aan eene besmet
telijke ziekte gestorven of wegens zoodanige ziekte 
geslaeht vee , of volgens de wet van 5 J uni.187 6 
(Stuat.rblad n•. 110) afgemaakte honden en katten, 
en van andere voorwerpen en de ontsmetting van 
stallen en andere gebouwen en het onschadelijk 
maken van mest;,aaiten ; 

het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 142), houdende verbod van in
en doorvoer van buitenslands van varkens, van 
versch en gezouten varkensv leesch en van onge
smolten vet, klauwen, mest en anderen af vul 
van varkens ; 

het Koninklijk besluit van 1 December 1889 
(Staat.rblad n•. 178) betreffende vervoer, merking 
en visitatie van vee in nabij de grenzen gelegen 
gemeenten; 

het Koninklijk besluit van 24 October 1892 
(Staat.rblad n°. 236), aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 9 Juni 1893 (&aat.rblad n°. 87), en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 April 
1898 (Staatsblad n•. 106), houdende nadere vast
stelling van bepalingen ter uitvoering van artikel 
3 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n•. 89), 
tot beschermini,; van diersoorten, nuttig voor land
bouw of houtteelt; 

het Koninklijk besluit van 25 Mei 1894 (Staat11-
blad n". 66), gewijzigd bij het· Koninklijk besluit 
van 22 April 1899 (Staatablad n•. 110) tot vast
stelling van een reglement voor 's Rijks veeartse
nij&cbool; 

het Koninklijk besluit van 22 Juni 1896 (Staat,
blad n°. 98), betreffende den in- en doorvoer van 
eenhoevige dieren en van vleesch, van die dieren 
afkomstig; 

het Koninklijk besluit van 10 Juli 1896 (Staat11-
1Jlod n°. 104), gewijzigd bij het.Koninklijk besluit 

van 22 April 1898 (Staat.rblad n°. 109), waarbij 
na.der wordt bepaald, welke ziekten van het vee 
voor besmettelijk worden gehoud,en en welke der, 
in de wet van 20 Juli 1870 (Staatabladn°. 131) 
genoemde maatregelen bij het heerschen of bij het 
dreigen van elke dier ziekten moeten toegepast 
worden; 

het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1896 
(Staat,b/ad n°. 149) tot intrekking van het Konink
lijk besluit van 23 Juli .1884(Staat~bladn°.181) 
en tot vaststelling van een reglement voor de 
Rijkslandbouwschool ; 

het Koninklijk beslnit van 6 Augustus 1898 
(Staatablad n•. 196) tot intrekking van het Konink• 
lijk besluit van 22 April 1892 (Staatablad n°. 93), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 November 
1893 (Staatsblad n°. 164) en tot vaststelling van 
een reglement voor de Rijkslandbouwproefatations; 

het Koninklijk besluit van 8 Januari 1900 
(Staat,blad n°. 6) tot vaststelling der organisatie 
van het Staatsboschbeheer; • 

het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1901 
(Staat,blad n•. 204), ter uitvoering van de artt. 8, 
11, 13, 19 en 21 van de wet op de paarden
fokkerij 1901. 

3. In het Koninklijk besluit van 26 Mei 1888 
(Staatablad n°. 86), gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 5 September 1890 (Staatsblad n°. 152), 
waarbij wet herziening van het Koninklijk besluit 
van 16 November 1884 (Staat,ólad n°. 223) be
palingen worden vastgesteld omtrent het vervoer 
van vee Jan~ spoor- en tramwegen en met schepen, 
en de reiniging en ontsmetting van vervoermid
delen, wordt in art. 4, i_n plaats van .Binnen
laudsche Zaken" gelezen: • Waterstaat, Handel 

. en Nijverheid", terwijl in de slotbepnling de 
woorden: .Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid" worden vervangen door: .Onze 

·Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën". 

4. Waar in eene bepaling van de in het vol
gende artikel g~uoemde algemeene maatregelen 
van bestunr voorkomen de woorden: 

• Waterstaat, Handel en Nijverheid", wordt 
daarvoor gelezen: .Binoenlandsche Zaken". 

5. De in het voorgaande artikel bedoelde alge
meene maatregelen 'l'an oestnur zijn : 

het Koninklijk besluit van Il December 1881! 
(Staatsblad n°. 176) tot vaststelling van eenen 
algemeeneu maatregel van bestuur · als bedoeld bij 
de artikelen 5 , 7 en 11 der arbeidswet, laatste-
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lijk gewijlligd bij Koninklijk beeluit van 27 Angu
tna 1896 (Staau/Jlad n°. 151); 

het Koninklijk besluit van 7 December 18116 
(St1111,tablad n°. 2Hi) tot vaatatelli11g van eene~ 
algemeenen maatregel van beatnnr als bedoeld bij 
artikelen 6 en 7 der veili,:heidswet; 

het Koninklijk beelnit van 21 Januari 18117 
(Staatnlad n•. 43) tot vastsulling van eenen al
gemeenen maatregel van bee.tnnr, als bedoeld bij 
artikel 4, der arbeidswet ; 

het Koninklijk bealnit van 27 Maart 18117 
(Staattblad n°. 78) tot vastatelling van eenen 

· algemeenen m!!&tregel van bestnnr als bedoeld bij 
artikel 7 , tweede lid, der arbeidswet; 

het Koninklijk besluit vnn 3 Januari 18118 
(Staata'/Jlad n°. 2) tot vastste:Jing van het formn
Jier, bedoeld in het tweede lid van artikel 22 
van de wet op de kamers van arbeid; 

het ~oninklijk besluit van 6 Januari 18118 
(Statirl,l>lad n°. 20) tot V11Ststelling van een kilis
reglement voor de kamers van arbeid, gewijzigd 
bij Koninklijk bealuit van 22 Januari 11100 (Stut,-
1,/,ad n°. 12); 

het Koninklijk besluit van 6 Mei 18118 (Staaü

/Jlad n°: 116) tot vaststelling van eene in1tmctie 
voor de secretarissen van de kamers van arbeid, 
ten opzichte van hun geldelijk lleheer; 

het Koninklijk besluit van 5 Juli 18118 (Staat.t

blatl n•. 17S), krachten& artikel 38 der wet op 
de kamen van arbeid; 

het Koninklijk besluit van 18 Mei 11100 (Staiiü

/Jlad n°. 74.) tot regeling van clen werkkring en 

de bevoegdheden van de bij artikel 12 der arbeicb
•~ en utilrel 9 der veilï!beidBwet bedoelde in 
specteura en verdere ambtenaren;· 

ket Koninklijk besluit van 25 Juni 1901 (St1111ts-
6lad. u•. 188) tot vutatellin11: van een algemeenen 
maatr~l van best11ur, al■ bedoeld bij artikel 10, 
tweede lid, der · Ongevallenwet 11101 ; 

h~ Koninklijk besluit v11n 9 Juli 1901 (Stact,

/J/.ad u•. 194.), tot Taatawlling van een algemeen en_ 
maatregel van bestuur, ala bedoeld bij artikel SS, 
Se lid, der wet op de Kamen van Arbeid. 

6. Dit bealnit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dlgteekening van het Staatailad 

en van de Staataeourvmt waarin het geplutat ia. 
Onze Miniaten van Binnenlandsche Zaken , 

Waterstaat, Haudel en Nijverheid, Justitie en 
Financiën zijn belaat met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Stuublad en gelijktijdig 
in de Staaûc!)-.rat&t al wordeu geplaatat en waar
van afsehrift zal wordeµ gezondtn aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 3den Febrnari 11102. 
(g,t.) W l L H EL MI N A. 

1Je Jfinüter 11H Binrienlawc"8 Zakn, 
(gat.) KUMBI!. 

De Mini8ter va• Water1Jtaat, Handel n Nijfler"8id, 

(get.) DE MA.Rl!lZ 0YEN8. 

De Minitter fJaM J1Utitu, 

(g,t.) J. A, Lou.r. 
IJe Miniater fJa11 Financiën, 

(g6'.). HARTE VA.N T.ECKLENBURG. 

(Uitgeg. 6 Febr, 11102.) 

3 Februari 1902. Wr:r, tot vaststelling van het flijfde hoofdatuk der Staatsbegrootiog voor het 
dienstjaar 1902. S. 16. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdatuk der begrooting van de Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1902, betreffende het JJepartemeut rxin B innenla1tdlc"8 Zain, vastgesteld zooa)s hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Árt, 1-4.. . . . . . / 282,570.-
2• a. Kosten van het bestuur der provinciën: 
Art. li- 8. Noordbrabant 

9-12. Gelderland 
18-16. Znidhollnnd • 

• 17-21. Noordholland 
• t2-2ó. Zeeland • 

26-29. Utrecht • 
• 30-33. Friesland. 
~ 34.-37. Overijssel . 

38-4 l. Groningen 
• 42-45. Drenthe . 

Transporteere 

/ 117,028.50 
• 75,69!1.50 

• 86,170 .• ~ · 
• 81,815.
• 101,800.-
• 55,686.-
• 67,4.77.-
• 60,504..-
• 64,500.-
• 49,190.-

f 759~866.- f 232,570.-
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.Jrt, 46-49. Limburg • • . • 
/J. Armwezen. Art. 50-'-52 . . 

Per tran1port 

c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandaeh àeatuur, 

f 759,366.- f 
• 61,94-8.50 
• 272,300.-

57 

232,670.-

.Jrt. 63-67. • . . . • 81,282.-

3• Afd.: Nationale militie en schutterijen. Àrt. 68-70 
4• • Medische politie. Àrt. 71-89 
5• • Onderwijs. 

Hooger onderwijs. 
Àrt. 90-IÎ3. Rijke-universiteit te Leiden. • • / 

9~96. Rijks-nuiveraiteit te Utrecht • 
97-99. Rijks•nniveraiteit te Gronipgen 

Verdere uitga11en /Jetrel:kelijk het lwoger onáerwijs. 
Àrt. 100. Uitgaven voor den dienst der Rijke-uni veraiteiten, 

niet begrepen in de artt. 90 tot en met 99, van zoollaoip;tn 
aard, alt, volgens besliBAiog van den Minister van Binoenlandsche 
Zaken, tot en met het jaar 1878 gekweten zijn nit de opge · 
heven fondsen, bedoeld hij art. llS der wet van 28 April 1876 
(Staats/Jlad n°. 102) . . . . . . . . . · . . . . • 

Art. 101. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootschap vanwege dat genootschap. . . . . 

Árt. 102. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch
Lutherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van 
studenten bij de Rersteld-Evaogelisch-Lutherschen . . • • • . 

.Jrt. lOS. Seminariëo voor het Roomsch-Katholiek kerkgenoot-
schap. . • . . . . . . . ..• 

Àrt. 104. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 
godgeleerd en p;odsdienstonderwijs voor de Israëlitische kerkgenoot-

schappen • . . . . . . . . . . . . • • • . • •• 
. Art. 106. Kosten der gonden . eerepeooingeo voor bekroonde 
prijsvragen, uitgeschreven door de Rijke-universiteiten . • • • 

Àrt. 106. Benrzen voor stndeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs , . . . . • • • . . . . . . . . • • 

Àrt. 107. llenrs ter begeving van den heer van Warmond en 
nitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen , die 
later· zijn te gelde gemaakt. . . . . . . . . . . . •• 

Art. 108. Jaarwedde van een inspecteur der gymnuia • . • • 

• 109. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inepectenr 
der gymnasia . • . . . . . • . . . • . . • . . . • 

Art. 110. Snbsidiëo aan gemeenten ten behoeve 1an hare gym-
nasia en pro-gymnasia • • . . • . . • • . • . 

À!t. 111. Reis• en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere 11tt
gaven der gecommitteerden bedoeld in artt. 11 en ~li/Ji.r, en der 
commi1tie, bedoeld in art.. 12 der wet van 28 April 1876 (Slaal8• 

blad n°. 102) laatstelijk gewijzigd bij die van 9 Juli 1900 (Stt1at1-
blad n°. 118) . . . . . . . . . . . . . . . • ,; 

Middel/Jaar ondeMCifs • 
.Jrt. 112. J11arwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 

onderwijs . 

• 1,17 ,,896.50 
6,,250.-

538,694.70 . . 
884;672 . ...:. 
747,309.-
627,1170.-

IIÓO.

Só,871.88 

10;000.

lS,580.-

1,000.-

14,400.-

390.-
4,000.-

1,200.-

236,000.-

17,600.-

10,500.-

Transporleere • . . / 2,523,092.88 / 2,010,Sll.20 
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Per transport . / 2,523,092.ss / 2,010,311.20 
.Art. 113. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspectenre van 

het middelbaar onderwijs • • 
.Art. 114. Jaarwedden, toelagen en belQoningen der hoogleeraren, 

leeraren, beambten en bedienden bij de P~lytechnische School . 
.Art. 115. Aanbonw en onderbond van gebonwen, aankoop van 

terrein, vnur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs , lokaal
behoeften, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, pereoneele 
hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Polytech
nische School 

.Art. 116. Jaarwedden, verloftractementen, toelagèn en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijka-hoogere 
bnrgerscholen • • • 

.Art. 117. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van 
gebonwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken _en leermiddelen ten be
hoeve van on vermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijf
kosten, personeele hnlp, schrijfioonen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Rijks-hoogere bnrgerscholen • 

.Art. ll8. Snbsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel• 
baar onderwij• • 

Árt. llll. Snbsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs. 
• 120, Su bsidiën aan teekenscholen benevens medailles voor 

leerlingen dier scholen • 
.Art. 121. Snbsidiën aan scholen voor zeevaortknndig onderwijs . • 

122. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commiseiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen eu de Polytechnische School, benevens verdere kosten 
van die examens . 

.Art. 123. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commissiën tot het examineeren van hen die wenschen te ont
vangen eene akte van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, 
eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 65, of eene akte 
van bekwaamheid voor het handteekenen, vermeld in art. 65bis , 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, benevens verdere kosten 
van die examens, zoomede reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven 
van de commissiën aan welke is opgedragen het voorbereiden van 
voorstellen tot wijziging van de artikelen der wetten tot regeling van 
het middelbaar en hooger onderwijs, betrekking hebbende op de 
akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs , 
met uitzondering van die voor het schoolonderwijs in de land~ en 
tuinbouwkunde. 

Lager onderwij8. 

Àrt. 124. Jaarwedden van drie inapectenrs voor het lager 
onderwijs 

.Art. 125. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs ,an 
het lager onderwijs • • 

.Art. 126. Jaarwedden van de districts-schoolopzieners 
127. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van de districts

schoolopzieners 

4,400.-

227,950.-

365,900.-

579,685.-

95,450.-

290,750.-
177,774,.-

62,072.-
39,670.-

55,000.-

51S ,000.-

10,500.-

8,400.-
65,000.-

19,240.-

Traneporteere .' f 4,574,883.88 f 2,010,311.20 
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, Per transport . / 4,574,883.88 / 2,010,311.20 
Àrt. 128. Reis-, verblijf- en bnreelkosten of abonnement des-

wege van en toelagen aan de arrondissements-sehoolopzieners. · : . • 152,000.-
.Jrt. 129. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 

wie het toezicht op het lager onderwijs ia opgedragen bij art. 67 
der wet tot regeling van het lager onderwijs. • 100.-

Àrt. 130. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en van onderwijzeressen en bij de daaraan verhouden leer
scholen benevens tegemoetkoming in de huishuur van onderwijzers 
bij de leerscholen. 228,100.-

Àrt. 181. Toelagen voor hnisvesting en verpleging van kweeke-
lingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen. 171,000.-

.Jrt. 132. Aankoop en stichting van gebonwen; hunr en onder
hond van gebonwen; vnur en licht; hnlpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele hnlp en schrijfloonen; het gebruik 
mnken van bad- en zweminrichtingen en verdere nitgaven ten be-
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen. • • 67,756.-

.Jrt. 133. Sobdidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder-
wijzers· en onderwijzeressen. • 228,000.-

Àrt. 134. Rijksnormaallessen tot opleidinp; van onderwijzers en 
o!lderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de vrije en 
orde-oefeningen der gymnastiek . : • • 5lö,000.-

.Jrt. 135. Bijdrage aan . normaall.essen en aan hoofden van 
scholen voor door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in 
art. 66 onder a der wet op het leger onderwijs hebben verkregen. • 278,000.-

Àrt. 136. Snbsidiën en toelagen aan de arrondissements-sehool-
opzieners ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk beslnit van 
18 December 1900 (Staata!Jl,ad n°. 210) . 11,000.-

Àrt. 187. Jaarwedden en tegemoetkoming in de hnishuur van 
onderwijzers bij de Rijks- lagere scholen te W eststelliogwerf, te 
Steenwijkerwold en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers 
voor het geven van herhalingsonderwijs • • 18,960.-

Àrt. 138. Onderhoud van gebonwen, vuur en licht; hulpmiddelen 
,·oor het onderwijs, lokaalbehoeften; bnitengewoon opzicht; perso
neele hnlp; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijke-lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder • 4,610.-

Àrt. 139. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar-
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen: • 72,425.-

Àrt. 140. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de ge
meenten in de kosten von haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regelinp; van het lager onderwijs, in verband 
met art. 4 der wet van 24 Jnni HlOl (Maat.rblad n•. 187). • 4,500,000 .-

Àrt. ·141. . Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van haar lager onderwijs over 1900 ten gevolp;e van art. 45 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, in verband met art. 4 
der wet van 24 Juni 1901 (Staatablad n°. 187) . 18,000.-

Àrt. 142. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers 
uit te keeren belooning wegens het ii;even van herhalingsonderwijs. • 89,280.-

.tlrt. 143. Tijdelijke snbsidie aan gemeenten, door de nitgaven _ _ ___________ _ 

Transporteere • • / 10,924,173.88 / 2,010,311.20 
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Per transport • • / 10,924,173.88 j' 2,010,fHl.20 
tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwija vereiaeht, 
onbillijk bezwaard (an. 49 der wet tot re(teling van het lager onderwij1). • 850,000.-

.Art. 144. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder• 
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bi.r der wet 
tot regeling van het lager onderwijs • 1,290,000.-

..J.rt. 145. Reis• en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commissiën tot het eumineeren van hen die wenachen te ont• 
vange~ eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder 
a en /J of eene akte van bekwaamheid voor de handwerken of 
voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld in art. 65/Jis 
der wet tot regeling van het lager onderwije, benevens verdere 
kosten van die examens. 

Y "dere witga- betreUelijl< Aet 011dertDij11 Ïfl Aet algemeffl. 

Àrt. 146. Veraebillende uitgaven voor epeeiale inrichtingen voor 
onderwijs; gratificatien; hulp- en aanmoedigingsmiddelen . 

Àrt. 147. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der ledeu 
van de commissie tot het examineeren van hen die een diploma 
van geëumineerd en beëedigd landmeter wenschen te ontvaogen, 
benevens verdere kosten van die examens • 

bt. 148. Kosten van vervaardiging, in pakking en verzending 
van pleieterafgietsels ten behoeve nn inrichtingen van onderwijs. • 

Àrt. 149. Jaarwedden en verdere belooningen van den bonw• 
lmndige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge• 
b~nwen voor onderwijs en van het personeel bij het bnreel van den 
bouwkundige 

Àrt. 150. Reis• en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde ambtenaren, huishoudelijke eu verdere uitgaven betreft'ende 
het aan hen opgedragen toezicht. 

127,000.-

40,100.-

300.-

500.-

85,SóO.-

12,SOO.-
• 12,779,723.88 

6• Afd. : Arbeid. 
A. Toezicht, -bedoeld bij de Veiligheidswet en bij de 

Arbeidswet. Àrt. 151-158. • / 
B. Kamers van Arbeid. Àrt. 154-156. . 
C. Ongevallenwet 1901. Àrt. lli7 en 158 • 
D. Verschillende nitgaven. .Jrt. 159-16S. 

Knnsten en wetenaehappen. Art. 164-198 . 

101,620.-
32,700.-

21i0,000.
ll,li00.-

Nederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 
Staatsblad. bt. 199-208. 

395,820.-
821,555.-

Pensioenen, toelagen, ~tificatiën, wachtgelden, enz. .Jrt. 204..-210. • 
Onvoorziene behoeften. Àrt; 211. 

79,918.666 

768,855.-
40,000.-

/ 16,896,183.746 

4 Februari 1902. WET, honden de vaststelling van het zesde hoofd.stuk der S~tebegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 17. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdstok der bep;rooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1902, betreffende het Departement van Marine, vastgest.eld zooals hierna verkort vol~ : 

l • Afd.: Kosten van beheer en administratie / - 379,806.836 
2• Materieel der zeemacht en van '• Rijk■ maritieme etablissementen • 7,0lö,191.-· 

Tranaporteere / 7,894,997 .33• 
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Per transport 
S• Afd.: Personeel der zeemacht 
4• Loodswezen , betonning , beb&keninp; en verlichting, Hydrographie 

61 

.f 7,894,997.SS• 
• 4,&81, '798.04$ 
• 2,542,548.50 

6• Pensioenen, ondentanden, nch~lden , enz. • • 2,106,072.50 
6• On voorziene 11it@lll'fen • • • . • • . • • 60,000.-

/ 16,688,411.38 

4 Februari Hl02. WET, tot vaetstellinp; van het :,,i,en(le hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstj8al' 190l!. S. 18. 

Bij deze wet wordt het Vilde hoofdstuk B der begrooting van · Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1902, betreffende het IJepartement 11an Fïnanciën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. • • • • • . • • . . • . f 318,015,-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling • 

en van het Agentschap van het Ministerie van Finanoiën te Amsterdam. • llS,625.-
3• Kosten van '• Rijk& schatkist . • • • . • . . . • 99,319.12 
4• Kosten van het Muntwezen • • • . . . • • . • • • 222,940.-
5• Kosten van admioi,tratie der directe belastingen, iovoerroohten en . 

accijnzen , en van den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken . . . , . . . • . . • . • . • . . • 5,4.49,813.-

Koeten van administratie van het zegel, de registratie• de ancceasie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogen1beluting, de Staats
loterij, de domeinen onder beheer van_ het Departement ran Finan- · 
ciën , het geldelijk beàeer der lt'OOte wegen , vaart.en en veren en 
der viBBcherijeo op cle Sehelde en Zeeu wacb.e Stroomea. • 

Kost.en der Eerediensten • • . • . • . • • . " . . .. ., 
2,019,953.50 
1,968,187 .OS• 
l,S06,429.50 Koeten van den Pensioenraad, pensioenen, ena. . . 

Uitkeeriogen, verschillende uitgw.vBD, waohtgelden, 
gratificatiën en toelagen • 

Onvoorziene uitgaven. • 

oodenteodeo, 
lS, IJl>\), 97 6.-

86,000.-

/ 25,492,707.20• 

4 Februari 1902. W11:T, tot vaatstelling van het elfde hoofdstuk der Staatabegrooting voor b.et 
dienstjaar 1902. S. 19. 

Bij deze wet wordt het X[de hoofdstuk der begrooting v&D Stutanitgaven voor het dienstjaar 1902, 
betreffende de on11oorziene uitgar;en , vnstgestald tot een bedrag van f 110,000.-. 

4 Februari 1902. WJ:T, tot vaststelling der begrooting vau nitgaveo ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienst 1902. S. 20. 

W11 WILHELMINA, uz ..... doen te weten: 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 (Staata

/Jlad n•. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestiogatelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven van dit onderwerp, voor den dienst 
van 1902 , bij de wet behoort te worden vaatgesteld ; 

Zoo ia het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art 1. De begrootiog van nit~ven ten behoeve vari de voltooiing van het vestingstelsel , aange

wezen bij de wet nn 18 April 1874 (Staatsblad n•. 64), wordt voor den dienst van 1902 vastge
steld ale volgt : 

..bt. 1,, J11afWedden ; tc>elageo en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingeuie.D!'11 , opzu:hters en teekenaart , toelagen voor officieren en opzichters der J1;8nie, 
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reis• en verblijfkosten, bnreel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrllmenten, kaarten 
en verdere benoodigdheden / 68,680 

bt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van peroeelen ; kosten van exploten en proeeasen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten ; het doen 
van grondboringen, wnterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de Nieuwe Hollandaclte Waterlinie : 

1 °. verbeteren van inundatiemiddel in de geheele linie ; 
2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werkeu in de geheele linie 

Àrt. 8. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelli,,g Dan 

den Helder: 
1°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang , aan werken in de ge

heele stelling; 
2°. maken van eenvondige scherfvrije onderkomens van beton in eenige werken van 

de stelling. 

bt. 4.. Als voren_ voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 
À11Uterdam : 

1°. onteigening van gronden en nitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 
verschillende werken in de stelling; 

2°. maken van aardwerken, zandophoogingen, metsel- en betonwerk, enz. voor ver-
6chillende werken in de stelling; 

8°. maken van bomvrije gebonwen met toebehooren in verschillende werken in de stelling; 
4,0 • maken van pantseringen voor verschillende werken in de atelling ; 
5°, ophoogen en maken van wegen en inundatiekaden en maken van bruggen en steigers; 
6° •. inrichten en verbeteren van innndatiemiddelen; 
7°. maken van loodsen, mnnitie- en buskruitmagazijnen; 
8°. aanleg van beplantingen; 
9°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aao werken in de geheele stelling ; 

10°. onteigening van gronden ,en verdere werken teu behoeve van de drinkwater
voorziening; 

110. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van het inrichten van 
groepdepots en sectorparken. 

bt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling 11an 

't Hollandaclt ])iep en het Yolkerak: 
verbeteriogeo van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van Willematad 

en Ooltglfflsplaat. 

Àrt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbeterÎl,1g van de Stelling tian de 
Mo11den der Maaa en oan "4t Haringvlût : 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling. 

bt. 7. Materieel der genie voor het in 1taat van verdediging brengen der werken 
in verschillende stellingen. • • • • 

Àrt. 8. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen , enz. in de verschillende 
!iniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874. (Staatsblad n°. M), 
werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten worden en 

4.9,600 

82,900 

899,600 

500 

500 

4.S,600 . 

voor welke in de voorgaande artikels geene gelden ziju uitgetrokken • • 2,000 

.Art. 9. Onvoorziene nitgaven • _·_• _ _ 6_0_,_0_00_ 

Totaal • f 1,182,SSO 
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2. Tot dekki!}g der uitgaven, begrepen, in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 
wordt aangewezen : 

a. de som van negenhonderd twee en dertig duizend driekondei·d tadtig guldett, beschikbaar ge• 
&teld bij het VIIlste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1902; 

'1. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvanp; en uitgaaf wegens de begrooting ten be
hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienet. van 1901; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1902 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

3. Wanneer het bedrag uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 1 
dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het vool'SChrift van het 
iweede lid van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staatafllad n°. '40), door over
schrijving nit artikel 9 van hetzelfde arti~el 1 worden aan~vuld. 

4. Op artikel 9 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1902 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van . het ve~tiugstelsel betreffende, die h~re omschrijving niet 
vinden in een der andere artikelen van genoêmd artikel en moeten dienen ter voorziening in be
hoeften, die in den loop van dat dienstjaar onverwlicht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen: enz. 
Gegeven te '&Gravenhage, den 4den Febrnari 1902. 

(get.) 
De Minuter 1J{ln Oorlog, 

WIL HEL M IN .A. 
.(pet,) J, W. BERGA.NSIUS, 

( Uitgeg. 18 Feflr. 1902.) 

4 Feflruari 1902. WET, tot vaststelling van het aelitate hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 21. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1902 , betreffende het IJepartement 11an Oorlog , vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

Kosten van het Departement • 
Traktementen en toelagen mitsgaderd schadeloosstelling voor nniformver• 

andering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
vandieustpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van den grooten 
staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale en plaatse
lijke staven, alsmede traktementen van opzichtersbureelambtenaar . 

Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor nniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies van 
dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de staven 
der verschillende wapens en van de officieren der wapenkorpsen, 
vergoeding voor onderhoud van rijwielen van óflicieren, en van op• 
zichters van fortificatièn, tegemoetkoming aan reserve-officieren voor 
eerste aanschaffing van uniform, traktementen van opzichtel'8bnreel
ambtenaren der genie en daggelden van militaire wachters. . 

Soldijen, toelagen en verdere kosten van de verschillende staven, 
diensten en wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen ver
meld met uitzondering van de kosten, in die afdeelingen en in de 
9de en 12de afdeelingen omschreven, doch met inbegrip van de 
kosten van instrncteure beneden den rang van officier bij de schutterijen 
en vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en ' 
van vrijwilligers voor het reservekader 

Geneeekundi_ge dienst • 
Studie en onderwijs . 

Per transport 

I 166,260.-

. "262,985.-

3,259,409.-

• 7 ,466,514.-
830,363.-
407,74~.-

/ 12,382,265.-
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7• Afd.: 

5 FEBRUARI 1902. 

· Transporteere 
Artillerie-inrichtingen, aanmaak, aanschaffing, samenstelling, wijziging, 

hentelliag, onderhoud en vftwerbo van het materieel der artillerie, 
der draagbare -penen , der torpedo'• en der pyroteehniacbe voor
werpen , niét allee wat clauop, alunede op het beheer van een en 
ander betrekking heeft, toelagen aan magaaijnmeeaters der artillerie , 
zoomede pnctiec1ie oereoingea en proeven bij het wapea der artillerie, 
een en ander ruet inbegrip van al wat de inrichtingen van onderwijs 

/ 12,382,265.-

en het wapen der lllarecha111see betrett • • • . • 2,U0,920.-
94.7,856.-Dient der Geaie • . • • • . • 

9° Aukoop van ltrood en kosten van d.e militaire bakkerijen , van de 
militaire slachterijen en nn de militaire" magazijnen van Jeveu.-

middeleo • • • 2,441,960.-
l()e KOBteo nn de oeDtM maguijnen "fan militaire kleediog en nit-

rnating, en van de gan,imeMaguijoen van kleecUog, benevens 
van vernienwing, wijsiging van ledA!rgoed en paardetoig en van ver-
nieu wiag en onderàelld van kam pementaeffecten en van oachtl~r. • 

Militaire verkenningen en Topographische Inrichting 
64.7,705.-
71,028.-

334,900.-
94,965 .-

Verplaatsing van personen en goederen. 
Venchilleode oitgaven . 
Nonuctiviteits-tnktiemeoten, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

16• 
17• 

lijfrent,ea, 1-lageo en wachtgelden 
On voorziene uitgaven 
Wapen der marechaussee 
Bniteogewone oitgaven . 
Voltooiing l"llD het vestingstelsel. 

.5 Fe6r:uari 1902. B.11:sr.u1T , tot vaststellin~ van 
een algemeenen maatregel van be,tnnr als 
bedoeld in artikel 10 , &n b 3 en 5 , der Oo
gevallen wet 1901. S. 22. 

Wr~ WILHELMINA, oz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bionenlandsche Zaken van 20 December 1901, 
littera E , afdeeliog Arbeid; 

Gezien artikel 10, sub 3 en 5, der Ooge1111lleowet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staat1óladn°. l); 

Den Raad van State gehoord (advies vlln den 
21 Januari 1902, D.

0
• 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 3 Febrnari 11102, o 0

• 4211, 

afdeeling Arbeid ; 
Hebben goedgevoD.den en verstaan te bepalen: 

Benig art.ui. 

De stoffen, bedoeld in artikel 10, sub 3, der 
Ongeva~enwet 1901, en de aldaar zoomede snb 5 
van dat artikel bedoelde hoeveelheden dier stoffen 
~n de stoffen hieronder genoemd, en de hoeveel
heden, respectievelijk achter de genoemde stoffen·. 
aaogegeno : 

1°. Bnskrnit, niet in patrqnen. 
2°. Bnakruit , in patronen . . 
3°. Mengsels van een of meer 

aal peter soorten met brand llare 
• stoffen , --.la bij voorbeeld aan• 

wezig zijn in vuurwerken ; pi
krineznur; mengsel, van chroom• 
zure of permangaaozure zouten 
met magoeainm• of aluminium
poeder, zooals bijvoorbeeld wor• 
den gebezigd voor het voort• 
brengen van bliksemlicht voor 
photograftsche doeleinden ; meng• 
aela vau ammoniak , kali• of 
natronaalpeter, pennaogaanzure 
of cbroomzure zouten met nitro
derivaten van een der koolwater• 
stoffen der aromatische reeks 
of met zwnel, pek, olie, paraf• 
fine , vet, Jak of eene · andere 
brandbare maar niet ontplofbare 
stof .•.. . • , •• •.. • 

• 2,676,339.-
50,000.-

799,752.-
352,895.-
932,380.-

/ 2a,752.,964.-

Koeveelhodea 
in kilogrammen, 

bedoeld in de 
Ongenllenw. 190!, 

sub 3 ~an ,sub ó van 
art. 10. art. 10. 

1,00 
1,00 

2,00 

S,00 
. 50,00 

6,00 
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Hoe,·oelheden 
in kilogrammen , 

bedoold io do · 
Ongevallenw. 1901, 

sub 3 vao j•ub 6 van 
art. 10. art 10. 

4°. Springelatine, dynamiet en 
andere niet vloeibare mengsels 
van nitroglycerine en niet ont• 
plofbare stoff'en . • . . • . • . . 1,00 

5°. Kalium• en ammonium
pikraat , ontplofbare mengsels 
van kalinmchloraat met o.ndere 
stoff'en, nitroglycerine , schiet
'katoen, colJodinmwol en schiet-
bout • . • . . . . . . . . . . . • 0,060 

6•. Knalkwik, al of niet aan
wezig in slagkwik- of detonator
pijpjes of andere voorwerpen , 
indien niet in hetzelfde vertrek 
aanwezig met een of meer der 
hier vorengenoemde ontplofbare 
stoff'en • . . . . • • . . . . • . . 0,100 

7°. Knalkwik , al of niet aan
wezig in slagkwik• of detonator
pijpjes of andere voorwerpen , 
indien aanwezig in hetzelfde ver
trek met een of meer der hier-
boven sub 1-5 genoemde ont-
plofbare stoff'en .... .. .. . 

8°. Vloeibaar acetyleen •. .. 
11°. Vloeibaar cbloormethyl. . 
10°. Vloeistoffen , welke bij 

aanraking, met eene vlam on
middellijk zelve vlam vat-ten en 
zich met water niet in alle ver
houdingen laten vermengen, zoo
als zwavelaether, collodium, uijn• 
&ether , zwavelkoolstof, petro
lenmaether, !(8Z01ine , benzine , 
naptha, l igroine, petroleum met 
een vlampunt beneden 21° Cel
sius in den toestel nu Abel , 
benzol , tol nol en alle mengsels 
of bereidingen , waarin deze 
stoffen _in zoodanil{C hoeveelheid 
voorkomen, dat het vlampnnt 
dier mengsels beneden 21° Cel-

0,0002 
0,010 
0,100 

sins is in den toestel van Abel. S,00 
11°. Aceton. . . . . . . . . . 3,00 
12°. Wijn~st, spiritne of 

aethylalcohol , houtgeest of me• 
thylalcohol en mengsels van deze 
stoff'en onderling, zoomede meng
sel, , waarin die stoff'en voor
komen, wanneer het gehalte vijf 
en zeventig (7 5) volume-per• 
<:enten alcohol te boven gaat. • 26,_00 

8,00 

0,200 

0,060 

0,001 
0,010 
0,100 

3,00 
3,00 

100,00 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

1902. 

het Sfaata/Jlad zal worden iteIHUtet en waarvan 
afschrift zal worden gezo~den aan den Raad van 
State. 

•• Gravenhage, den 5den Februari 1902. 

(get .) W I L HEL M I N A. 

De Miniater 11an B in11enlandsc"'1 Zaken, 

(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 20 Febr. 11102.) 

5 Fe6ruari 1902. BEST.UIT, houdende regelen 
in zake de bepaling van het door elke pro• 
vincie te leveren aandeel i~ de lichting der 
zeemilitie van het jaar 11102. S. 23. 

Wu WILHELMINA , J:)!z. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine, van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog 
van 22 Januari 1D02, bureau B, n•. 51, van 
27 Januari 1902, n<>. 137 M., 11fdeeling Militie 
en Schutterijen , en van 1 Februari 11102, Vllde 
afdeeling, n°. 60 ; 

Gelet op de artikelen 13i en 138 der Militie
wet 1901, waarvan de tekst is bekend gemaakt 
bij Ons besluit van 17 September 1901 (Stuu
ólad n~. 212), en op Onze be1l11iten van 31 Oc• 
11101 (Staataólad n•. 220) en 16 November 11101 
(Staatsblad nb. 222) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen ; 
Art. 1. Wo.nneer het aantal lotelingen voor de 

lichting der militie van het jaar 11102, die zich 
overeenkomstig artikel 138 der Militiewet _1901 
in het geheele Rijk voor de zeemilitie hebben 
aangemeld of hebben doen opgeven, zoo 11:root 
i1, dat het voor den d.ienst ter zee bestemde deel 
dier lichting ~heel uit deze vrijwilligers kan 
worden so.mengesteld, dan wordt het daarvoor 
door elke provincie te leveren aandeel bepaald 
naar evenredif!heid van het aan.tal dergenen , die 
zich in die provincie voor de zeemifüie hebben 
aangemeld of heb ben doen opgeven , wlllll'bij te vena, 
zoo mogelijk, rekening wordt gehouden, eener• 
zijde met de behoefte in elke q ualiteit bij de 
zeemilitie in het bijzonder, en anderzijds met 
het aantal opgegevenen in de provincie , die een 
beroep uitoefenen, dat voor die qualiteit het meest 
geschikt ia. 

2. Wanneer het aantal lotelingen voor de lich• 
ting der militie van het jaar 11102, die zich over• 
eenkomstig artikel 138 der Militiewet 11)01 in het 
geheele Rijk voor de zeemilitie hebben aange
meld of hebbeu doeu opgeven; niet zoo groot is. 

5 . 
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dat het voor den dienst ter zee bestemde deel 
dier lichting geheel uit deze vrijwilligers kan wor
den samengesteld, dan geschiedt de bepaling van 
het daarvoor door elke provincie te leveren aan
deel naar de navolgende regelen : 

l•. Door elke provincie worden voor de lich

ting der zeewilitie zooveel vrijwilligers geleverd 
als er in die pruvincie gerekend worden beschik
bBBT te zijn. , · 

2°. In het gedeelte, dat na levering, overeen
komstig het bepBBlde snb 1°., van de in het ge
heele Rijk beschikbare vrijwilligers nog aan de 
lichting der zeemilitie ontbreekt, en dat volgens 
de eerste zinsnede van artikel 137 der Militiewet 

Jl. 90 l moet worden aangewezen door loting, wordt 
een evenredig aandeel geleverd alleen door elk 
van die provinciën, die aan vrijwilligers slechts 
leveren een aantal, welks verhouding tot de 
geheele lichting der zeemilitie kleiner is dan de 
verhonding van het aantal in die provincie inge
schrevenen, bedoeld in de tweede zinsnede van 

laatstgemeld artikel, tot het gezamenlijk aantal 

dier ingeschrevenen in het geheele Rijk. 
Onze Ministers van Marine, van Binnenlandsche 

Zaken en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dnt in het Staat81Jlad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 5den Februari 1902. 

(get.) W I L HE L M I N A. 

· IJe Minister t1an ,tlarine, (get.) KRUYS, 

De Minister van Binnenlandacke Zaken, 
(get.) 

(get.) 

KUYPER. 

JJe ,llini1ter van Oorlog, 
J. W • .8ERGANSIUS. 

( Uitgeg. 26 Fe_br. 1902. 

6 Februari 1902. BESLUIT, hondende instelling 
vnn een Koninklijken eereprijs voor schiet
wedstrijden. S. 24. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog d.d. 27 Jannari 1902, Kabinet, Litt. At; 

Overwegende: 
dat het wenschelijk is den onder de bevolking 

toenemenden zin tot vrijwilli!(e beoefening van 
het schieten met handvnurwapenen aan te moe
digen, ook wijl zoodoende kan worden bevorderd, 
dat zij, die bebooren tot een der onderdeelen van 
de levende strijdkrachten, doch niet onder de 

wapenen zijn, gelegenheid vinden hunne schiet

VBBrdigheid te onderhouden of te verhoogen; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Er wordt een Koninklijke eereprijs inge

steld ter uitreiking aan hen, die daarvoor in 
aanmerking komen wegens hunne schietvaardig

heid, gebleken naar door Onzen Minister van 
Oorlog vastgestelde of vast te stellen regelen. 

2. De in artikel 1 vermelde eereprijs, welke 

in zilver, verguld zilver en goud kan verleend 
worden, heeft eene middellijn van 28 m.M., en 
vertoont op de voorzijde Onze beeltenis omringd 
door het randschrift •Wilhelmina, Koningin der 
Nederlanden". 

De tegenzijde vertoont de' Nederlandsche maagd 
houdende in hare linkerhand de in breede plooien 
uithangende nationale ving met oranjewimpel en 
in hare rechterhand een' lauwerkrans boven een 
rot ,ieweren, waaraan een gordel met patroontasch. 
De vronwenfignur draagt op de borst een' pijlen-
bundel. · 

De achtergrond wordt ingenomen door de voor

stelling van eeoige schietbanen. Het randschrift 
luidt: • Koninklijke eereprijs toor schietwed
strijden". 

De eereprijs wordt op de linkerborst gedragen 
aan een geribd moiré zijden lint , ter breed te van 
vijf en twintjg millimeter, van oranje met twee 
smalle verticale strepen van de nationale klenren. 

Het lint mag evenwel niet zonder den eereprijs 

gedragen worden. 
Over het lint wordt een gesp geJragen in den 

vorm van een door eene koningskroon gedekt schild 
van hetzelfde metBBI als de ee reprijs en waarop 

gegraveerd staan de woorden: .Allen weerbaar". 
Twee takken eik en lauwer omsluiten van weers
zijden het schild. 

3. De toekenning geschiedt bij brevet volgens 
hieN11n gehecht model. 

4. Tot goedmaking der kosten, uit Ons tegen
woordig besluit voortvloeiende, wordt jaarlijks 
eene aom op het Hoofdstuk der Staatsbegrooting, 

, hetwelk het Departement van Oorlog betreft, 
gebracht. 

5. Bij toekenning van den verguld zilveren 
(gouden) eereprijs wordt de c. q. dBBrvóór (IBBtst 
dBBrvóór) verworvene aan het Departement van 
Oorlog teruggezonden. . 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering vnn dit besluit, hetwelk · zal worden 
geplBBtst in het Staatsblad en waarva~ afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen ~anselier der 
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Nederlandsche Orden en aan de Algemeene Reken

k&111er: 
'• Gravenhage, den 5den Febrnari 1902. 

ingesteld een Koninklijke eereprijs ter uitreiking 
als vereerende belooning wegens betooncla schiet
v11a1·digheid, verklaart dat: 

(get.) W IL H E L MI N A. N.N. 
De Jli1'i8ter van Oorlog , 
J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 26 Febr, 1002,) 

gerechtigd ia tot het d.ragen van den voormelden 
(get.) eereprijs in (11) 

hebbende hij dezen verworven bij den (b) 
schietwedstrijd in (c) 

MODEL-BREVET. 's Gravenhage, den 
De Minûter i,an Oorlog , 

Behoort bij het Koninklijk Beslnit van den 
6den Februari 1902 (Staatsblad n°. 24). 

(a) Zilver, verguld zilver, goud. 
DE MINISTER VAN OORLOG, (b) Gemeentelijken, provincialen. nat.ionalen. 

Gezien het Koninklijk Bealnit van den 5den 
Februari 1902 (Staatsblad n°. 24), waarbij ia 

(c) Naam der gemeente, der provincie, der 
legerplaats. 

6 Februari 1902. WKT, tot vaststelling van het 1t8gende hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 25. 

Bij deze w~t wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1902, betreffende het Departement i,an Waterstaat, Handel en NijvBrkeid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1-4. 
2• Waterstaat. 

A. À lgemeene Zaken. 

Art. ii. Kosten van commiBBiën, met inbegrip van het drukken 
van verslagen en van reiskosten. • • • • . • . . f 

Àrt. 6. Exploten en proceskosten . • • . • 
• 7. Druk• en bindwerk, alsmede ad vertentiën. 
• 8, Telegraphische berichten . . . • . • 

9. . Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uit
gaven, betrekking hebbende op de voorbereiding van werken; 
aankoop, herstel en berging van instrumenten • • . • • • . • 

Árt. 10. Kosten wegens het instellen van een onderzoek naar 
verbeterde gemeenschap van Ameland met den Frieschen wal , 
door middel van het tusschen Nes en den dam bij Holwerd in 

dienst stellen van een motorboot • • • .• • • • . . • . • 
Árt, 11. Herstel van in onderhoud· zijnde werken, van winter

en stormschade . • • . 

B. TP' aterstaat. 
Art. 12. Jaarwedden van het korps ingenieurs . . . . . • 

13. Jaarwedden en toelap;en van het°korps opzichters; 
alsmede jaarwedden en toelagen van de adj nnct-opzichten • . • 

Árl. 14. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten; vergoeding voor 
het verrichten van veldwerk en voor het gebruik van rijwielen 
ten behoeve van 's Rij ka dienst; aankoop van boeken en kaarten 

.. f 

3,000.-
1,000.-

24.,000.-
6,000.-

11,600.-

3,200.-

60,000.-

176,467,-

222,200.-

181,590.-

Transporteere . . . / 506,867.- / 181,590.-
5• 
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Per transport ... / 506,867.- f 181,590.

ten behoeve van het korps ingenients en opzichten en het verder 
personeel van den waterstaat, voor zooveel niet in een der volgende 
artikelen begrepen, alsmede van den inspecteur voor de Rijnvaart. • 106,050.-

Árt. Ui. Bezoldiging en toelagen van het pe1'110neel in de 
bureelen der ambtenaren van den waterstaat . · 104,000.-

.J.rt. 16. Bezoldiging enz. voor havenmeesters en de oYerige 
waterstaatsbeambten. 

Art. 17. Bezoldiging enz. voor de arèeiden bij de wegen, 
rivieren, kanalen, haven• en zeewerken enz. 

bt. 18. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 
den nlgemeenen dienst van den waterstaat . 

Árt. 19. Wanroeming van ,vinddruk en waterhoogten enz. , 
met inbegrip van materieel . 

.Art.· 20. Waterstaatskaart 
• 21. Rivierkanrten 
• 22. Onderzoek enz. qaar den waterstaatsknndigen toestand 

des lands . 
.J.rt. 23. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herzienP. 

Amsterdamsche peil en van de nanwke~righeidswaterpaasing • 
Árt. 24. B~itengewone correspondentie enz. bij ij6gllng en hoog 

opperwater 
Árt. 25. IJsoprniming 

26. Belooning van den inspecteur vóor de Rijnvaart •· 
• 27. Toelage aan den ontvan~er def directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvaart • • • 

.J.rt. 28. Belooninic der commissiën van deskundigen voor de 
Rijnvaart te ámsterdam, Rotterdam en Dordrecht. 

.J.rt. 29. Verbetering der rivieren de Rijn en d,e Lek 
• 30. Verbetering van de rivier de Waal . -. 

31. 
32. 
33. 
34. 

Haringvliet 

Verbetering van de rivier de IJssel . 
Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen .• 
Verbetering v~n de Dord~be waterwegen • • • 
Verbetering enz. van het Hollandsoh Diep en het 

Árt. 35. Verbetering enz. van de rivier de MMas in Limburg, 
Noordbrabant en Gelderland. 

Árt. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 
ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staat8blad n°. 4) . 

.Ärt. 87--40. Bezoldiging, bnreel- en lokaalbehoeften, reie
kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd snb art. 36. • 

Árt. 4~. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 
van de Maasmondiog en der werken en vaargeul op de Donge • • 

Art. 42. Onderhoud van de kribben in de Dintel bij Dinteloord. • 
43. Onderhoud enz. van den waterweg van Rotterdam 

naar zee, langa de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek 

van Holland; verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oost
punt van Rozen burg . 

463,602.-

235,000.-

29,010.-

20,000.-
2,000.-

12,000.-

7,000.-

2110.- · 

5,000.
lo,000.-

1,000.-

600.-

5,000.-
158,000.-
275,500.-
110,000•...:. 
154,500.-
67,ö00.-

77,II00.-

254,760.-

785,000.-

29,700.-

120,000.-
11,100.-

510,400.-

Transporteere • f 4,016,339.- f 1s1,59o.-
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Per transport . • / 4,016,339.- f 
Àrl. 45. Onderhoud enz. vun de werlèen van den Hollapdschen 

IJBSel, met de verdieping van de rivier beneden Gouda. 
.bi. 45. Onderhoud enz. van de Liugewerken. 

• 46. Onderhoud enz. van het Zwarte Water • • 
• 47. Onderhoud enz. \'an het Zwolsche Diep • 
• 48. Onderhoud enz. van de Vecht in Overij81el 

49. Onderbond enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. 
• 50. Onderbond enz. van de drie overlaten in den W aaldijk 

boven Dalem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of 
hulpsluis in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, henlen en duikers 
te Gorinchem . 

Art. 51. Onderhond enz. van de duikersluis in den Krommen 
Rijn te Wijk bij Dnnrstede • 

Àrt. 52. Onderhoud enz. vau de peilschalen te Elburg, Nijkerk 
en Durgerdam 

Àrt. 53. Onderhoud, herstel en verbetering van de zee. en 
oeverwerken, helm- en stroobeplantingen; onderbond, verbetering 
en vernieuwing van peilschalen r havens te Hellevoetsluis en Goede
reede; en daarmede in verband staande uitgaven in Znidholland .. • 

Àrt, 54. Idem in Noordholland, alsmede van de havens te 
Vlieland, Urk en Marken. • • 

Àrt. 55." Voorziening in de verdediging van de Noordzeekust 
in de provincie Noordholland, tusschen de Heldenche en Honds
bossche zeeweringen, ingevol~ de wet van 15 Juli 1898 (Staat&-

6/ad n°. 187). 
Àrt. 56. Onderhoud• herstel en verbetering van de zee- en · 

oeverwer ken, helm- en stroobeplantingen ; onderhoud, verbetering 
en vel'Dienwing van peilschalen in Zeeland, alsmede van de havens 
te Veere, Vlissingen en de binnenreede vun Brouwershaven, 

Àrt. 57. Id. in Friesland 
58. Id. in Overijssel 
59. Id. in Groningen 
60. Verbetering van het Slenk, zijnde het bnitendijksch 

vaarwater tnSBChen Zontkamp en het Dokknmerdiep . 
..Jrt. 61. Bijdrage in het tekort der nitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening van de calamitense polders in de provincie 
Zeeland, ingrvolge de wet van 19 Juli 1870 (Staat&blad n°. 119) .• 

Art. 62. Wegruimen en bergen van wrakken en ·hunne ladingen. • 
• 63. Onderhoud, herstel en verbetering van de havens en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens 
te Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van 
peilschalen, en daarmede in verbe.nd staande uitgaven in Noordbrabant • 

Àrt. 64. Aanleg van eene buitenhaven tot ~ng naar eene 
door de gemeente 's Gravenhage aan t.e leggen visechenhaven te 
Scheveningen, in~volge de wet ~an 24 Juli 1899 (Staatsl,/adn°. 194) .• 

.bt. 65. Onderbond , herstel en verbetering van de havens en 
hare toegangen, daaronder begrepen het Krabbersgat, onderhoud, 
herstel en vernienwing van peilschalen, en daarmede in verband 
staande uitgaven in Noordhollnnd 

16,200.--'-
10,200.-
-',200.-

23,400.-
245,000.-

2,500.-

10,500.-

130.-

830.-

42,000.-

364,400.-

210,000.-

32,500.--
49,800.-
23,000.-
7,568.-

500.-

150,000.-
30,000.-

23,000.- · 

420,000.-

47,9110.-

69 

181,590.-'-

Transporteére . / 5,730,007.- f 181,1190.-
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li,Árt. 66. Id. in Zeeland, daaronder begrepen de aan1ep:• en 

losplaats bij de Isabella-sluis eu het posthaveutje te Gorrishoek, • 
.J.rt. 67. Id. in Friesland 

• · 68. Id. iu Overijssel 
69. Id. in Groningen 
70. Onderhoud enz. van het Merwedekanaal met het 

Zederik kanaal. 
.d.rt. 71. Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart. 

72. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphische 
verbindingen, meubilair en verder materieel 

.d.rt. 78. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze . 
74. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 

den IJssel. 
.J.rt, 75. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne . 

76. Onderhoud enz. van slnizen en bruggen op 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam 

.J.rt. 77. Onderhoud enz. van het Noordhollandsch kanaal 

den 

78. Onderbond enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee . 
. Art. 79. Verbetering van het Noordzeekanaal, ingevolge de 

wet van 24 Juli 1899 (Staat,blad n°. 195) 
.J.rt. 80. Onderhoud enz. van de visschershaven te IJmuiden. 

81. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal 
82. Onderhoud enz. van de vaart tnsschen Amsterdam 

en Vreeswijk . 
.J.rt. 83. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne. • 

84. Onderhoud enz. van het kanaal van Ter Neuzen 
85. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, 

ingevolge overeenkomst met België° van 29 Juni 1895 . 
.d.rt. 86. Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge .• 

87. Onderhoud enz. van het kanaal door Zuid-Beveland . • 

88. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren. . • 
89. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Kiestrnzijl de Burgwerderbrng 
en de brug in d~ Leegte, het oostelijk kanaalboord van de 
Mnnnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde • 

.J.rt, 90. Onderhoud en werking van de stoomwerktuigen vau 
het Noord-Willemskanaal . 

.d.rt. 91. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep •• 
92. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel • 
93. Onderhoud enz. vau het Veenhuizerkanaal. 
94. Onderhoud enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten . • 
95. Onderhoud enz. vau het Noorderkanaal ofde Noorder

vaart in Limburg en het zijk1111aal naar de Maas in de richting 
tusachen Neer en Kesael • 

Art. 96. Ondtrhond enz. van het Geldernsche Nierskanaal 
97-107, Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande nitgaven in de verschillende provinciën. • 

5,730,007.- f 

20,600.--'-
44,400.-
S,200.-

172,975.-

168,000.-
124,000.-

3,082.-
18,000.-

14,500.-
56,000.-

12,000.-
131,000.-

525,000.-

750,000.-
136,200.-

600.-

18,600.-
600.-

93,500.-

2,500,000.-
300.-

105,000.-
80,000.-

7,500.-

13,000.-
18,500.~ 
14,500.-

4,400.
·20,000.-

11,000.-
125.-

695,200.-

181,590.-

Transporteere -./ 11,486,689.- f 181,590.-
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Per tr11nsport • • , /11,486,689.- / 
Àrt. 108. Onderhoud enz. van veren en schipbrnggen • • • ä6,612·.-

109. Snbsidiën voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de 
laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegtstaan. • , • 313,435.87• 

Àrt. J 10. Bijdrage aan de gemeen.te Made en Drimmelen in 
de kosten van verbetering van de haven te Drimmelen. • , • 5,000.-

.drt. 111. Bijdrage aan het bestnur der NoordcWillemskanaal-
mnatschappij in de kosten van vernieuwing van vier sluizen in 
het Noord-Willemsknnaal. 

Art. 112. Nienwe snbsidiën 
C. Land,ge~ouwen . 

.tlrt. 113. Jaarwedden van de beide Rij.ksbonwmeesters, als-. 
mede jaarwedden en toelagen van het verder vaste personeel, be• 
last met het toezicht op de landsgebouwen en op de bij de 
Departementen van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Financiën in gebrnik zijnde gebouwen 

bt. 114. Toelagen van het vaste personeel voor het houden 
van toezicht hij de uitvoering van bon wwerken 

Art. 115. Reis•, bureel- en verplaatsingskosten van het perso• 
neel der landsgebonwen . 

Àrt. 116. Bezoldiging en toelagen van de VBBte werklieden bij 
de landsgebouwen • 

Art. 117. Onderhoud, laaten, · hentel en verbetering van de 
landsgebouwen en terreinen te 's Gravenhage • 

Àrt. 118. Brandweer eó brandweerielegraaf, dninwater voor de 
fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof . . 

Àrt. 119. Hll'1lr, inric~ting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebrnik. 

bt. 120. Voortzetting van het onderzoek en de herstelling 
van de Grafelijke zalea op het Binnenhof te 's Gravenhage 

Art. 121. Uitbreiding en be~re beveiliging tegen brandgevaar 
van gebonwen, behoorende tot het Departement van Oorlog te 
's Gravenhage. 

15,617.-
2,000.-

37,000.-

2,000.-

12,000.-

8,000.-

69,000.-

2, 535 _.;_ 

24,800.-

106,000:-

60,000.-

71 

181,590.-

------ /12,200,688.876 

3 Afd.: Spoorwegen. 
Àrt. 122. Kosten van commisaiën met inbegrip van het drukken 

van verslagen • • . / 
.tlrt. 123. Exploten en proces-kosten • . 

124. Druk- en bindwerk, alsmede advertentiën 
125. Jaarwedden van den Raad en het verder pereoneel 

voor het toezicht op de spoorwegdiensten 
Art. 126. Reis- en verplaatsingskosten voor het toezicht op de 

spoorwe!l(diensten • • • 
Art. 127. Materieel en arbeidsloon voor het toezicht op de 

spoorwegdiensten. 
Art. 128. Jaarwedden van den Rijkscommissaris en van den 

adjunct-Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en bij de HollandscheIJzerenSpoorweg-maatscbappij • 

Art. 129. Bureel- en reiskosten van de hierboven genoemde 
ambtenaren 

Trnnsporteere • f 

2,000.-
1,000.
l,000.-

118,800.-

17,700.-

17,1100.-

8,000.-

300.-

161,100.- /12,382,278 .87• 

., 
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Per traoaport • / 161,100.- f 12,882,278.87~ 
,1rt. 130. Jaarwedde vao deo Rijk~commiasaris voor spoor-

wegen met beperkte snelheid. • • 2,500.-
Art. 181. Bureel, eo reisko1teo vao den hierboven genoemden 

ambtenaar. . 600.-
Art. 132. Bijdrage aan de internationale commissie voor spoor-

wegcongressen, • . . • • • • • 
Art. 138. Bijdrage in de kosten vao het intel'Dationaal bnreel 

voor spoorwegvervoer te Bern • 
Art. 134. Veroienwen vao den kaaimuur Jaogs de spoorweg• 

haveo te Feijenoord. 
Art. 135. Brug over den IJssel bij Westervoort • 

136. Uitbreiding vao het statioo en vno het hoofdgebouw 
op het station Hengelo. • • 

Art. 137. Vemienwiog vao de westelijke viaduct te Amsterdam •• 
138. Statioo van den Staatsspoorweg van Amersfoort oanr 

Nijmegen, te Amersfoort . 
Art. 189. Uitgaven, voortvloeiende nit •artikel 10, sub 1°., 2°., 

3°. en 5°., der overeenkomsten van 21 Januari 1890, bekrachtigd 
bij de wet van 22 J nli 1890 (Staat,blad n°. 184) 

.Jrt. 140. Uitgaven . voortvloeiende uit art. 20, alin. 7 der 
overeenkomsten van 21 J aonari 1890, bekrachtigd bij de wet van 
22 J nli 1890 (Staatsblad n°. 134). • • 

Art. 141. Uitgaven, voortvloeieode uit de toepassing van art. 15 
der wet vao 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) • 

Art. 142. Renten over het janr 1902 aan België nit te keeren, 
vao de kosteo van werken tot uitbreiding van het station EBBchen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen , tot uit
voering van art. 17 der, voor zooveel noodig, bij de wet van 
_22 April 1880 (StaaulJlad n°. 63) bekrachtigde overeenkomst van 
31 October 1879 • • 

Art. 143. Uitkeeriog aan België voor de exploitatie der ge

deelten vao den spoorweg vao Tilburg oaar Turnhout, gelegen 
op door Nederlandsch grondgebied ingesloten, tot Belgisch grond
gebied behoorende perceelen, vastgesteld in art. VII, 2de Jid, van 
de bij de wet van 2 April 1898 (Staaublad n°. 81) goedgekeurde 
overeenkomst met België van 23 April 1897 • 

Art. 144. Kosteo van het in voldoenden staat vao onderhoud 
brengen der krachtens de wet vao 2 April 1898 (Staaublad n°. 81) 
van België overgenomen Nederlandsche gedeelten der spoorweg
lijnen van Tilbnrg naar Turnhout ; vao Antwerpen naar de 
Pruissische grens in de richting van Gladbach; van Hasselt naar . 
Maastricht; vnn Maastri•ht naar Aken en van Maastricht naar 
Lnik, ingevolge art. 8 · der bij de wet van 22 J nli 1890 (Staau
blad n•. 134) bekrachtigde overeenkomst met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen • 

Art. 145. Koopsom van het Nederlandsche gedeelte der spoorweg
lijnen: a. van Tilburg naar Tnrnhont; 6. van Antwerpen naar 
de Prnissische grens in de richting van Gladbach; c. van Hasselt 
naar Maastricht en van Maastricht naar Aken, met uitzondering 

250.-

800.-

78,000.-
302,300.-

21!0,000.-
80,000.-

150,000.-

40,000.-

40,000.--:: 

25,000,-

5,250.-

965.-

60,800.-

Transporteere . f 1,186,965.- / 12,382,278.87• 
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Per transport • • f 1,186,965.- f 12,382,278.87• 
van' den zijtak van Simpel veld naar de steenkolenmijn van Kerkrade; 
ingevolge art. IV der bij de wet van 2 April 1898 (Staatsbladn°. 81) 
goedgekeurde overeenkomst met België van 23 April 1897. 6,250,000.-

Árt. 146. Rentelooze voorschotten , bij de wet nit 's Rijks 
schatkist beschikbaar ~steld, voor den Mnleg van spoorwegen, 
bedoel~ bij de wet van 9 Juli 1900 (Stáatsblad n•. 118) • 900,000.-

Àrt. 147. Stortingen op door den Staat genomen aandeelen 

in het maatschappelijk kapitaal der Noordooster-looaalapoorw.eg-
maatschappij . • 1,200,000.-

Art. 148. A.anlefl en onderbond van cene haven te Numans-
dorp met daartoe behoorende nitga ven ·, in verband met den 
stoomtrnmweg Zuid-Beijerlacd-Rottèrdam. 16,500.-

Art. 149. Aanleg en onderhoud van havens· aan het Zijpe, 
met daartoe beboorende uitgaven, in verband met de stoomtram• 
wegen van Zijpe naar Brouwershaven en van Willempolder naar 
Steen bergen • • 

Art. 150. Werken, in verband met den aanleg van stoomtram
wegen, ingevolge de wet van 23 Mei 1899" (Staatsblad n•. 140) . • 

4• A.fd.: Handel en Nij verheid. 
A. Koninklijk Nederl_andsch Meteorologisch Instituut 

.Art. 151-153 . .f 
B. Zeevisscherijen. Art. 154-160 

70,000.-

713,500.-

C. Wetenschappelijk onderzoek der zee. Árt.161-163 . • 

59,475.-
35,860.-
25,200.-

D. IJkwezen, J.rt. 164-166 . 
E. Staatsmijndienst. Art. 167-176 . 
F. Scheepvaart. Art. 177-185 
G. Stoomwezen. Art. 186-188 . 
H. Hinderwet . • Art. 189 . ·, 
I. Verschillende uitgaven . Art. 190-194. 

5• Afd.: Landbouw. 

109,000.
• 1,027 ,000.-

39,350.-
70,150.-
2,500.-

16,050.-

Àrt. 195. Jaarwedde van den inspectenr van den landbonw . f S,li00.-
196. Reis•, 'verblijf- en bnreelkosten van den inspectenr 

van den landbouw • 1,100.-
Àrt. 197. Jaarwedde van den inspecteur van het middelbaar 

·onderwijs, belast met het toezicht op de landbonwscbolen· . . 3,600.-
Àrt. · 198. Reis-, verblijf- en bureel kosten van den inspecteur 

van het middelbaar onderwijs , belast met. het toezicht op de 
landbouwscholen. l,!00.-

Art. 199. Jaarwedden. toelagen en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de 'Rijkslandbouwl!Cbool • 110,200.-

Àrt, 200. Kosten en · snbsidiën voor stichting, nitbreldin11:, 
aanbouw, onderbond, huur en Jasten van gebouwen, onderbond. en 
aankoop van meubelen, vuur en licht, aanvulling en uitbreiding 
der ·verzamelingen en . hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 
verblijfkosten; personeele hulp en schrijfioonen, administratieve, 
huishondel~ke en verdere . · nitgaven ten behoeve der Rijksland
bonwschool 75,136.-

• 10,336,965.-

• 1,384,685.-'-

Transporteere . f 194,536.- f 24,103,828.87• 



74 6 F E B R U A R 1 1 9 0 2. 

Per transport • / 194,~36.- /24,103,828.875 

Art. 201. Sobsidiën ten bBhoeve van het onderwijs ia land-
en tuinbouw en houtteelt, en toelagen voor het opleiden van 
landbouw- en toinboowooderwijzers . 1!6,350.-

Árt. 202. Sobsidiën en andere uitgaven ten behoeve van .cur-
suesen in hoef beslag . 8,600.-

Art. 203. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand-
hondiog van winterscholen en van daarbij behoorende proeftuinen. • ·Sll,200.-

Art. 208bi.r. Reis- en verblij f kosten van den directeur der 
Rijkslaodboowwinterschool te Groningen, ter zake van reizen in 
het belang van het landbouwonderwijs 500.-

~rt. 204. Kosten voortvloeiende uit de oprichting en instand-
houding eener Rijksva.kzoivelschool te Bolsward • .Memorie. 

Jrt. 205. Jaarwedden van Rijkslaodbonwleerareo en van Rijks-
tllinbouwleeraren 88,500.-

.Jrt. 206. Reis•, verblijf- en bureelkosten der Rijkslnnd- en 
Rijkstuinbouwleeraren , benevens kosten van werktuigen, platen, 
boeken en bindwerk en van vergaderingen van Rij ksland- en van 
Rijkstninbonwleernren . 24,025.-

Art. 207. J aarwedden, toelagen en belooningen van de direc• 
tenren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslundbonw• 
proefstat ions . 60,859.-

.J.,-t. 208. Asnbonw, onderbond, huur en lasten van gebouwen, 
aankoop van grond en gebonwen, vnnr en licht, werktuigen, ge
reedschappen , bnreel- en lokaalbehoeften , reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrij floonen en verdere nitgaven ten behoeve 
der Rijkslandbouw proefstations, en de proefznivelboerderij te Hoorn ; 
subsidie ten behoeve der proefzoivelboerderij te Hoorn , zoomede 
kosten voortvloeiende uit wetenschappelijke proefnemingen ia het 
belang nn den landbouw ; kosten van toezicht op den aanleg en 
de exploitatie van proefvelden ; reis.•, verblijf- en bareelkosten 
van de leden der commissie van toezicht op de Rijkslandbouwproef-
stations 128,624.67 

Art: 209. Bijdrage in de kosten van aanleg en exploitatie van 
proefveld_en en daarmede in verband staande uitgaven • 25,010.-

..Jrt 210. Subsidie aan het phytopathologisch laboratorium 
• WILLIE CO.ll.llELIN·SCH0LTEN" te Amsterdam • • Q',000.-

..J,-t. 211. Reis- en verblijf kosten en vacatiegelden der leden 
van de commissie tot het afnemen der eindexamens voor de land-
bouwscholen, benevens verdere kosten van die examens • • 8,000.-

.J.rt. 212. Kosten van opleid ing voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het geven 
van l~r onderwijs in land- en tuinbo uwkunde en toelagen aan 
hen , die een of meer dezer examens met gunstig gevolg hebben 
afgelegd of zich daarvoor te bekwamen • . • 8,500.-

.J.rt. 213. Sa bsidiën voor de uitgave vau boekwerken en tijd-
schriften in het . belang van den landbouw . 1,900.-

..Jrt. 214. Subsfdiën in de kosten van oprichting van leen• 
banken ten behoeve van den landbouw en in de exploitatiekosten 
van coöperatieve centrale boerenleenbanken · 5,00!).-

Tra nsporteere . f 636,60~.67 /24,103,828.87• 
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Per transport . / 686,604.67 / 24,103,828.87• 
Àrt. 215. Jaarwedden en verdere belooningen. van de vaste 

districts-veeartsen 28,500.-
Art. 216. Reis-, verblijf• en bureelkosten van de districts-vee

ártsen, reis- en -rerblijf kosten en vacatiegelden van hnnne plaats
vervangers en reis- en verblijfkosten en belooning van de geëxa
mineerde veeartsen, bedoeld in de artt. 1', 16, 17, lil, 21 en 2_5 
der wet van 20 Juli 1870 (Staat,blad n°. 181), de artt. 1 en 7 
der wet van 2 Juni 1875 (Staat,Mad n°. 114) en de artt. 2 en 5 
der wet van 5 Juni 1875 (Staat1blad n°. ll0) 48,100.-

Àrt: 217. Jaarwedden en verdere belooningen van den direc-
teur, de leeraren, ambtenaren, bedienden en arbeiders aan 's Rijks-
veeartsenijschool, mitsgaders schrijfloonen. 54,000.-

~rt. 218. Subsidiën voor de verzamelingen en andere inrich
tingen van onderwijs aan 's Rijke veeartsenijschool; kosten wegens 
het uitoefenen van de bniten-cliniek ; aanbouw, onderhoud en lasten 
der gebouwen; onderbond en aankoop van meubelen en gereed-
11chappen, vnnr, water en licht ; aankoop en v~ding van dieren ; 
administratieve en verdere uitgaven 86,200.-

Àrt. 21\l. Toelagen voor huisvesting en verpleging aan leer-
Hogen van 's Rijke veeartsenijschool, die bij de opheffing van het 
internaat inwonend waren 600.-

Àrt. 220. Kosten van de examens van hen die een diploma als 
veeartA verlangen volgens de wet van 8 Juli 1874 (Staatlbladn°. \lil). • 8,000.-

Àrt. 221. Subsidiën en a_ndere nil.ga\1en ten behoeve van de 
verbetering van de Nederlandsche paardenrassen . •· ' 181,280.-

Art. 222. Snbsidiën en andere uitgaven ter bevordering van 
de veefokkerij 30,000.-

Àrt. 223. Kosten, snbsidiën en 11chadeloosstellingen tot afwen• 
ding van het gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den veestapel 
bedreigen, en daartoe betrekkelijke uitgavea, waaronder de belooning 
van tijdelijke, buitengewone districtsveeartsen en vellOpzichters. 7 5,000.-

Àrt. 224. Kosten voortvloeiende nit de wet van 5 Jnni-1875 
· (Staatsblad n°. ll0) 250,-

Àrt. 225. Traktementen, belooningi-n, bnreelkosten en toelagen 
der ambtenaren bij het beheer der domeinen, re3sorteerende onder 
het Departement _van Waterstaat, Handel en Nijverheid, alsmede 
vergoeding 11an de Nederlandsche Heidemaatschappij . 

Árt. 226. Grondbelasting, waterschaps• en andere lasten van 
de domeinen re~sorteerende onder het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid . 

.4rt. 227. Kosten van verkoopingen van hout, gras, tiend
vrnchten, enz. van verpachtingen, van aanbestedingen en van 
inzameling van tienden 

• .Art. 228. Aankoop van vB&t goed ter afrondinp: of uitbreiding 
van het domeinbezit . 

.4rt. 229. Reis- en verblijfkosten van de ambtenaren, in dienst 
bij het beheer der voormelde do mei neo . 

Art. 230. Druk- en bind werk eu verdere bureel behoeften voor 
het in h,t vorig artikel bedoelde beheer. 

28,300.-

56,000.-

6,500.-

ló,000.-

3,500.-

1,000.-

Trans porteere • / 1,148,784.67 (24,103,828.87• 
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Per transpoort . . f 1,148,784.67 / 24,103,828.87~ 
Art. 231. Kosten van onderbond en verbetering vnn voor

melde domeinen, daaronder begrepen de kosten van verbetering, 
van uitwatering en arwateriug, van bevloeiingswerken, van aanleg 
en onderhoud van bosschen en ontginningen , van onderhoud en 
vernieuwing van gebouwen, van onderhoud van landerijen, dijkeu, 
wegen , waterleidingen, bemalingswerken , bemaling, bruggen , 
sluizen, duikers en vaartuigen en alle andere uitgaven het beheer 
der voornoemde domeinen betreffende, niet vermeld onder de 
artikelen 225 tot en met 230 . .. . 

Art. 232. Subsidie aan de Nederlandsche HeiJemaatschappij 
tot het bevorderen van bevloeiing . . . 

.Jrt. 233. Subsidie aan het Nederlandsch Landbouw-comité . 
234. Kosten van onderzoek van boter en verdere uitgaven 

in verband met de Boterwet. 
Àrt. 235. Kosten voor de stichtiJ1g en inrichting vao een 

Rijkszui velstation te Leiden . 
Art. 236. Toezfoht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 

en broeikassen, volgens art. 1 van het ·Kooioklijk besluit van 
24 December 1883 (StaattlJlad n°. 248). • • 

.Art. 237 • . Koste~ voortspruitende uit de wet van 2 April 1898 
(Staatablad n°. 79), houdende bepalingen tot wering van voor den 
land-, tuin- of boschbou w schadelijke dieren en van plantenziekten .• 

Art. 238. Verslagen, berichten, verordeningen en ad vertentiën 
betreffende den landbouw . • •• 

Art. 289. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven io het 
belang van den landbouw. 

f,i• Afd.: Posterijen. 

113,010.-

8,000.-
18,500.-

26,600.-

25,000.-

200.-

500.-

4,000.-

5,500.-

A en B. Postdienst. .Jrt. 240-252, . . f7,l00,15-0.-
C. Telegraafdienst. .Ärf. 253-261 • . • 3,279,805.-
D. Vereenil(de post- en telegr1111fdieost. Àrt: 262-267 .• 2,801,075.-
E. Vereenigde posten. · .Jrt. 268-270 11,900.-
F. Rijkspostspaarbank. Art. 271-276 . . • 393,525.-

• 1,345,094.67 

------- • 13,586,455.-
Pensioenen, wachtgelden, gràtificatiëo, enz. .Art. 277-283 
Oo voorziene behoeften. Art. 284. 

636,041.-
60,000.-

/39,731,419,54' 

6 Februari 1902, Wn, houdende difinitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1902. s; 26. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begi-ooting van Suriname voor het dienstjaar 1902, 
voor zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • .Afd.: Gou vernements•secretnrie, koloniale staten en algemeeoe dienst . f 
2• J nstitie en politie . 
3• Schutterij te Paramaribo . 
4° Administratie vao Financiën. 
5• Immigratie en kolonisatie. 

· 6• Eeredienst, onderwijs, armenzorg en bnrgerlijke geneeskundige dienst 

160,172.50 
354,372.-

6,750.~ 
322,110.50 
44,385.-

580,596.50 

Transporteere . f 1,468,386 .50 
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Per transport . / l,468,386.50 
. • 613,035.21• 

bmndweer. • 338,273.57° 
7• Afd;: Bouwdepartement 

Koloniale váartui~u, betonning, bebakening, sein wezen en 
Pensioenen , wachtgelden , onderstandeo en toelage 
Onvoorziene uitgaven . 

231,183.34• 
50,000.~ 

/ 2,600,878.63• 
Artt. 2 en 3 handelen over af• en overschrijving van- en betalingen nit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 6 worden tot goedmaking der _nitgaven · aangewezen: 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard, 
C. Bijdrage uit 'a Rijke achatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

~ Februari 1902. WET, houdende difinitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Ouraçao voor het dienstjaar 1902. S. 27. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van O.raç111J voor het dienstjaar 1902 , 
voor ZOO\'er de ni~ven betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1• Afd.: Gewestelijk Bestnur · • · . f 
2• J nsti tie en poli tie . 
3• Geldelijk behetr . . 

Eeredienat en onderwijs 
Plaatselijke kosten • 
Openbare ·werken 
Pensioenen, wachtgelden, 

meéoen aard • 
Onvoorziene uitgaven • 

onderstanden en andere uitgaven van alge-

76,428.60 
127,884.
. 66,766.50 
120,199.71 
89,266.-
61,658.76 

169,778.74 
20,000.-

/ 711,977.20 
Artt. 2 en 3 handelen over af• en oversèhrijving van• en betalingen nit de onvoorziene uitgaven •. 
Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aange-wezen: 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uï't 's Rijks schatkist tot aanvulling van de· koloniale middelen. 

6 Februari 11102. Wm, houdende vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 28. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrootjug van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1902, 
betreffende het Departement va" Koloniën , vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

l• Afd.: Kosten van het Departement • . • / 
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname . 
8° • Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. • • 
4• Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederlandsche bezittin~n ter Kuste van Guinea eu van hnnne 
nagelaten betrekkingen . .. • • • • 

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën , alsmede daarmede in ver
band staande uitgaven • 

Onvoorziene nitgaven . • 

285,867.-
794,880.42 
318,490.15 

11,707.-

32,933.-
40,000.-

/ 1,433,877.57 



78 6 FEBRUARI 1902, 

6 .Febr~ri 1902. BESLUIT, tot vernietiging_ 1 
van de ter uitvoering van iu-tikel 4, sub 2, 
der Hinderwet door den Raad der ii:emeente 
011 in zijne ve~dering van 7 Mei 1900 
vastgestelde verordening. S. 29. 

ligheid, en da't daartoe ook naar .Onze meening 
geenerlei aanleiding bestond; 

Overwegende mitsdien, dat geen der drie gron• 
den, waarop krachtens art. 4, sub 2, der Hinder• 
wet eene verordening kan worden gebaseerd, aan
wezig is en dat de meerbedoelde verordening 
derhalve is vastgesteld in strijd met de wet; 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Jann
ari 1902, n°. 266, afdeeling Handel en Nij verheid; 

Overwegende, dat door den Raad der gemeente 
O,s in zijne vergadering van 7 Mei 1900 is 
vastgesteld eene verordening ter uitvoering van 
art. 4 , sub 2 , der Hinderwet, wet va~ 2 Juni 
1875 (Staat,blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 4 September 1896 (Staatsblad n°. 152), 
waarbij het gedeelte der gemeente 088, bekend 
onder de plaatselijke benaming .d~ Rooyen" wordt 
aangewezen voor het oprichten, hebben of ge
bruiken van inrichtingen, bestemd tot het koken 
of de verwerking van ·teer of van uphalt, als
mede van die bestemd tot het emelten of koken 
van de vetten, oliën of harsen, waar kunstvnseline 
.of wagensmeer uit bereid worden en voorts wordt 
verboden elders dan in genoemd gedeelte der 
gemeente het bedrijf of de bedrijven uit te oefenen, 
waartoe de oprichting of het gebruik van een 
of meer der genoemde inrichtingen ve:reischt wordt; 

dat I. ELSBACH CzN., fabrikant, wonende te 
088, zich op 19 Mei 1900 tot One heeft gewend 
met. een adres,· daarbij verzoekende bovenbedoelde 
verordening te vernietigen ; 

dat hoewel uit de verordening zelve nie~ blijkt 
of zij is vastgesteld in het belang der openbare 
orde , veiligheid of gezondheid, zij blijkens het 
extract . uit de notulen der vergadering van den 
Raad der gemeente 011 van den 20sten December 
1900 ie tot stand gekomen met het oog op de 
belangen der openbare ii:ezondheid, gelegen in het 
behoud van goed en brnikbaar drinkwater ; 

dat uit een ter plaat.ae ingeateld deskundig 
onderzoek is gebleken, dat inrichtingen tot het 
vervaardigen van verschillende soorten kunst• 
vaseline. wagensmeer en asph_altdakpapier geen 
gevaar voor verontreiniging van het grond water 
behoeven op te leveren , wanneer de voor het op• 
richten en het in werking brengen van bedoelde 
inrichtingen noodige vergunningen Yoorwaardelijk 
worden verleend; . 

Overwegende voorts , dat door den Raad der 
gemeente Oss niet aangetoond en ook niet beweerd 
is, dat de verordening behoorde te worden vast• 
gesteld in het belang der openbare orde of vei-

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 
De Raad van State geboord, advies van 28 Janu

ari 1902, n°. 51; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van 4 Februari 1902, litt. F., afdeeling Handel 
en Nijverheid ; 

Hebben ~edgevonden en verstaan: 
de verordening , vastgesteld door den Raad der 

gemeente Os, in zijne vergadering van den 7den 
Mei 1900 ter uitvoering van art. 4, snb 2, der 
Hinderwet, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belut met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staaublad geplaatst zal 

worden en waarvan afschrift zal worden gezond en 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 6de11 Februari 1902. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Miniltttr can 1fTater1taat, Handel en NijrJerlleid, 

(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 26 Febl'. 1902,) 

6 FebNJtzri 1902. .81CSLu1r, tot vernietiging van 
de ter nitvoering van artikel 4, sub 2, der Hin• 
derwet door den Raad der gemeente Ouder• 

Ám1tel in zijne vergadering van 1 Septem
ber 1900 vastgestelde verordening. S. 80. 

W1J WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Jannari 
1902, n°. 266, afdeeling Handel en Nijverheid; 
. Overwegende , dat door den Raad der gemeente 
Ouder-Ám1tet in zijne vergadering van den laten 
September 1900 ia vastgesteld eene-verorden.ing 
ter uitvoering van art. 4, snb 2, der Hinderwet, 
wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95j, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 4 Septem her 1896 
(Staat,blaà !1°. 152), waarbij het perceel gelegen 
in die gemeente in de JJullewi,jl,, thans plaatselijk 
bekend ais wijk D, en wel nader bepaald op het 
gedeelte, thans kadastraal bekend in sec,ie D 
n°. 716 aan het .Abcoudermeer, wordt aange
wezen voor het oprichten, hebben of gebruiken 
van inrichtingen tot vervaardiging, bewerking 
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of bewaring van bloedloogzont, alsmede van die niet beweerd is, dat !e verordening beho~rde te 
worden vastgesteld in het belang der open bare 
orde of veiligheid , en dat daartoe ook naar Onze 

• tot het bewaren, verwerken, persen en sorteeren 
, van lom pen en beenderen , en waarbij voorts wordt 

verboden om elders in de gemeente de bedrijven 
uit te Óefenen, waartoe: de oprichting of het ge
brnik van die inrichtingen vereischt wordt; 1 

meening geenerlei aanleiding bestond; 

Overwegende mitsdien , dat geen der drie gron• 

1 

den, waarop krachtens art. 4, sub 2, der Hinder, · 
-wet eene verordeni!}g kan worden gebaseerd, aan• dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holl~nd 

zich onder dagteekening van 3 October 1900, 
u•. 65, tot Ons hebben gewend met de mede
deeling, dat J. H. K111UKELER te Ámaterdam aan 
hen een adres heeft gericht, waarbij hij zich er 
over beklaagt, dat bovenbedoelde verordening de 
vergnnuing tot het oprichten van eene inrichting 

tot- het bergen van vodden te niet doet, welke 

1 

wezig is en dat de meerbedoelde verordening der
halve is vastgesteld in strijd met de wet; 

l 
Gelet op -art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 

28 ,Tannari 1902, n•. 51; 

-·,hij bij Ons besluit vän 14 Augustus 1900, u0 • 48, 1 

Gelet op -het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nij verbeid 

van 4 Februari 1902, litt. F, afdeeling Handel 
heeft verkregen; _ 

dat de Raad der gemeente Oud~r-Ámatel de be- \ 
doelde verordening heeft vastgesteld, overwegende, 
dat »de Omoal, plaatselijk bekend als gedeelte van 
wijk C, is een wijk der gemeente, al waar bij vele 
nuttige en bloeiende inrichtingen, ook vele burger• 
en arbeiderswoningen zijn ~vestigd en dat de 
bloei der gemeente en de gezondheid der inwoners 
vordert mant.regelen te nemen tegen inrichtingen 
vallende onder het bereik der Hinderwet, die 
zoowel voor de omwonenden schadelijk en hinder
lijk als voor den bloei der gemeente en de p:e
zondheid der inwoners nadeelig zijn" ; 

dat onder deze ovenvegingen slechts de zorg 
voor de gezondheid een aan de wet ontleend mo
tief voor · de. vast11telling der verordening kan zijn; 

Overwegende, dat voor zooveel betreft inrich
tingen voor de vervaardiging, bewerking of be
waring van bloedloogzout uit een in de fabriek 
van geelbloedloogzont en bijprodructen aan den 
Omoat te Ouder-Àmatel ingesteld deskundig onder• 
zoek is gebleken, dat van zoodanige inrichtingen 

geen schadelijke invloed op de openbare gezond
heid te vreezen is, mits aan de vergunning tot 
oprichting slechts de noodige voorwaarden wor
den verbonden ;· 

en voor ·zooveel betreft de inrichtingen voor 
het bewaren, verwerken, persen en sorteeren van 
lompen en beenderen, dat uit een ingesteld _ des
kundig onderzoek h gebleken, dat juist de ter
reinen aan den Omvat, wegens hunne open en 
frissche ligging· met het oog op het belang der 
openbare gezondheid voor _het oprichten van der
gelijke inrichtingen bijzonder geschikt zijn te 
achten; 

Overwegende voorts, dat door den Raad der 
gemeente Ouder-Ámatel niet aangetoond en -ook 

en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de v,erordening, vastgesteld door den R11ad 

der gemeente Ouder-Ámatel in zijne vergadering 
van den laten September 1900 ter uitvoering 
van art, 4, sub 2, der Hinderwet, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Min is ter vau Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met_ de uitvoering van ait 
besluit, hetwelk in het StaataÛad geplaatst zal 

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

's Gravenhage, den 6den Februari 1902. 
(get.) W IL HE L Mi N A. 

De Mi11iater van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) , DE MAREZ ÛYENS. 

( Uitgeg. 26 Febr, 1902.) 

6 Februari 1902. M1ss1vE van den Minister 
van Bi'nnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende overe~nkomst tusschen Nederland 
en België aangaande militie- en schutter
plicht van wederzijdsche onderdanen. 

De bij de wet van 30 December 1901 (Staat,
blad n•. 295) goedgekeurd, op 4 Oetober 1900 
te ,'a Gravenhlljó(e tnssehen Nederland en België 
gesloten overeenkomst van vrijdom van militie
en sch utterplicht der wederzijdsche onderdanen 

bepaalt : .Les snjets N éerlandais en Belgiq ue et 
.les sujets Belges dans les Pays-.Bas seront exempt& 
.de tonte obligation relative au service militaire 
.obligatoire soit dans l'armée, soit dans la ma
»rine, soit dans la milice on la !_(arde civiqae." 

Die overeenkomst, waarvan de akten van be
krachtiging op 1 Februari jl. zijn 11itgewisseld, 
treedt, volgens haar tweede lid, in werking den 
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SOsten ' dag na die uitwisseiing en blijft van kracht 
tot het einde van een jo.ar te rekenen van den 
dag waarop zij door de eene of andere der Hooge 
contracteerende Partijen zal zijn opgezegd. 

Bij de beraadslaging, in de vergadering van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 De
t"ember 1901, over het ontwerp van bovenver
melde wet, is door den Minister van Buitenlandsche 
Zaken in antwoord op de door het lid dier Kamer 
Jhr. Mr. VAN KAKNll:BEEK gedane vraag om in• 
lichting omtrent de toepasselijkheid van de overeen
komst op personen die zoowel Nederlander al■ 

Belg zijn, het volgende geantwoord: 
.Mijnheer de Voorzitter ! Ik ben in staat aan 

"den geachten afgevaardigde nit Utrecht een 
"antwoord te geven, dat, naar ik meen, zijn 
,,bezwaren zal opheJfen.'' 

,,De behandeling van het ontwerp-militiewet" -
hier is bedoeld het ontwerp der wet van 24 Juni 
1ll01, Maatsblad n°. 15ll, - ,,heeft in deze 
.Kamer plaats gehad in Febrnari jl. Op den 
.28sten van die maand is het amendement van 
"den [lllBChten afgevaardigde op de militiewet 
,,aangenomen. 

.Die gebenrtenis heeft mijn ambtsvoorganger 
"aanleiding gegeven zich over den zin en de 
"strekking van de conventie nader in relatie te 
,,&tellen met het Belgische Gon vemement. 

"Op den 30sten Maort van dit jaar heeft hij 
,,aan Harer Majestei te Gezant te Bruuel geschreven, 
,,dat nBBr zijne meening d~ conventie alleen be
,,treklring had op personen die geen dubbele nati
"onaliteit hebben en dus alléén die Nederlanders 
,,in België vrij van militiedienst zonden zijn, 
,.die niet tevens de Belgische nationaliteit be
.zitten, t.,rwijl omgekeerd de vrijdom van mili• 
"tairen dienst ingevolge deze conventie slechts 
"zonde worden verleend aan zulke Belgen als niet 
• tevens Nederlanders _zijn , en hij vroeg of dit 
,,ook de . opvatting was van het Belgische Gou
• vernemen t. 

"Daarop is den 14.den Mei 11101 door den 
.Belgischen Minister van Bnitenlandsche Zaken 
,,aan dien Gezant geantwoord, dat hij die opvat-
• ting volkomen deelde. Het gedeelte van dien 
• brief hierop betrekkelijk, zal ik zoo vrij zijn 
• voor te lezen. 

.Het luidt aldus: 
• .Son Excel!ence Ie Ministre des AJfaires 

,, ,,Etrangères à la Haye estime q ne sans ancnn 
,,,donte, l'exemption des snjets Belges par cette 
•• convention ne s'etend pas dans les Pays-Boa 

• .aux Néerlandais qui sont également Belires, 
•• ces derniers par Ie ·fait qu'ils sont anssi bien • 
• .Néerlandaia doivent -subir la loi Néerlandaise 
,,,,avee ses obligations anssi bien qn'avec ses pri
•• vilègee. 

•• Monsienr DE BEAU.l!'ORT reconnait d'aillenrs 
•• que la sitnation sera la même en · Bdgique 
•• ponr les Belges qai sont en même temps 
• ,,Néerlandais. 

.,,Le Gouvernement du Roi ne pent qn'ac• 
• ,,cniescer anx vues ainsi expoaées par Ie Gouver
,, .nement de Sa Majesté. 111 Reine des Pays-Bas."" 

"Het komt mij voor, dat hieruit blijkt dat 
"de opvatting van de Belgiache Regeering, evenals 
"die van de Nederlandsche, volkomen strookt 
,,met het denkbeeld van den geachten afge
•vaardigde". 

Het weder-antwoord van den heer VAN KAR• 
NEBEEK luidde: 

.Mijnheer de Voorzitter I Ik meen dat door · 
.de inlichtingen van den Minister alle bezwaar 
• tegen de conventie opgeheven is, daar, al liet 
,,het artikel der conventie op dit punt aan dui
.delijkheid te wenschen over, er toch geen twijfel 
.kan bestaan of de conventie op te vatten is in 
"een sin, die overeenstemt met de besli&Bing bij 
.de behandeling der militiewet hier in de Kamer 
.genomen." 

Met betrekking tot militieplichtigheid hier te 
. lande van Belgische onderdunen, die niet tevens 

Nederlander zijn, handhaaft de overeenkomst 
hetgeen rechtens was nis ~volg van de slotbe• 
paling van art. 15 der wet van 19 Augustus 
1861 (Staat,lJ/ad n°. 72) en thans aangetroJfen 
wordt in art. 15, late lid der militiewet 1901 ' 
(Staata6/ad n°. 212 van 1ll01). 

Ten aanzien van de toepassing der sch ntterij
wet van 11 April 1827 (StaatûJ/ad n°. 17) op 
hier te lande gevestigde Belgische on'derdanen, 
die niet tevens Nederlander zijn, behoort in den 
vervolge te worden gehandeld overeenkomstig de 
vierde alinea van den brief van mijn ambtsvoor
ganger van 15 Augustus 18ll8, afdeeling militie 
en schutterijen, n°. 1198 1 M. S. (VAN MAANEN, 

jg. 1898, blz. 1293). 
Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken den inhoud 

dezes ter kennis te brengen va'n burgemeesters 
en wethouders in nwe prov:ncie. 

De Minister oan Binnenlandaclie Zaken, 
(get.) KurPEB. 
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7 Februari 1902. MISSIVE vu11 den l\Iinister va'.lf 
Oorlog aan de Commisaarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de 4de ziosoed 
io verband met de 3de en laatste zinsned • 
van art. 113 der Militiewet 1901. 

Zie de mianfJe fJan den Minüter van llfariM 
fJan 5 Maart 1902. 

Op grond. van de bepaling van de vierde zin-. 
snede, in verband met de derde zinaned.e, van 
art. ll3 der Militiewet 1901 kan ontheffing vau 
den werkelijken dienst woriten verleend aan den 
ingelijfde bij de militie, die geacht wordt on• 
misbaar te zijn, hetzij voor het gezin waartoe. 
hij behoort of wao.J"io hij is opgenomen, hetzij 
voor peraoneo in wier leveosonderhond hij voor• 
za,:. Zoolaog dat gezin of zulk een persoon, ook 
zonder zij~e aanwezigheid, in eigen onderbond 
kao voorzien, wordt hij niet als onmisbaar be
schonwd. 

Beatnat er wèl grond voor het verleenen ot' 
vernienwen van de door den hiervoren bedoelden 
ingelijfde gevraagde ontheffing , doch wordt deze 
n_iet verleend, of wordt de hem verleende ont
heffing niet vernienwd, dan wordt, krochteil8 de. 
bepaling van de laatste zinsnede van ,:enoemd 
wetsartikel, aan het hiervoreo bedoelde gezin, 
of aan de daar bedoelde peJ"Sonen , op h uo ver-. 
zoek vergoeding toegekend, naar regelen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 28 Januari 
1902 (Staatablad n°. 9) en tot een bedrag niet 
hoogei- dan dat, gt>noemd in artikel 91 van het 
Koninklijk besluit Vl\n 2 December 1901 (Staat11-
olad n°. 230). 

De inwilliging of de afwijzin,: van verzoeken 
om ontheffing en het toekennen van ve~eding, 
iodidn voor ontheffing wèl grond bestaat , doch 
deze om redenen van dienst of van anderen aard . 
niet wordt verleend of veroienwd, kan nit den 
aard der zaak slechts gegrond zijn op de waar
deeriog van feiten en omstandigheden , zooals 
deze zullen blijken nit de ter zake ingewonnen 
berichten en adviezen van de daarbij betrokken 
burgerlijke autoriteiten, alzoo in ·de eerste plaats 
van het bestnur der gemeente waarvoor de inge
lijfde bij de militie optreedt of wnarin het gezin 
of de personen, ten wier behoeve de ontheffing 
gevraagd wordt, woonplaats hebben. 

Io deze berichten, waarbij ik tevens gaarne, 
beha! ve het ad vies van burgemeester en wet.
houders, Uw gevoelen ter zake zal aantreffen, 
zouden inlichtingen kunnen worden verstrekt 
aangaande de navolgende ponten : 

1902. 

I. Indien de ONthej/ing gevra«gd •tcordt fen 

bellone fJan liet gezin waartoe de ingélijf de lie
Aoort of JDaariM hij i8 oppimonum : 

a. de ouderdom van vader en moeder of langst
levende hunner of van hem of haar, die als 
hoofd van het gezin optreedt, eo van broeders 
eo zusters io wier onderhoud de ingelijfde voor
zag of hielp voorzien , met vermelding van de 
omstandigheden waardoor dezen verhinderd zijn 
in ei""n onderhoud te voorzien; 

li. of het huisgezin vroeger ook eenigeo onder
stand van eeoe instelling van weldadigheid of 
van een gemeentebestnnr of uit eenig ander po• 

· bliek fonds heeft genoten of wel thail8 nog voort
dnreod geniet, alsmede, bijaldien er te -.oren 
bedeeling gedaan of onderstand is verstrekt ge
weest, waarom die heeft opgebonden en sedert 
wanneer daarvan is afgezien; 

c. het juiste aantal kinderen tot het gezin be• 
hooreode, met vermelding van bon leeftijd, buo 
geslacht, hunne geldelijke verdiensten; of zij al 
dan niet bij de anders of den langstlevende hun-

• ner in wonen, en bijaldien dit l11&tste het lfllVBl 
is , hoeveel zij geacht worden tot het onderhowl 
van het gezin te knnoen bijdragen ; 

d. of reeds een of meer van de tot het p:ezin 
behoorende zoons aan de nationale militie zijn 
onderworpen geweest; zoo ja, wie eo op welke 
wijze ieder hnoner de daaruit voortvloeiende ver
plichtingen heeft vervnld ; 

e. welk beroep of bedrijf het hoofd van het 
. gezin uitoefent, welke de opbrengsten zijn van 

.J.it beroep of bedrijf en welke andere inkomsten 
uit anderen hoofde aao het gezin ten goede komen ; 

f, welke de geldelijke verdiensten zijn van den 
ingelijfde, hoeveel hij daarvan aan het geiin afstaat 
en hoeveel hij geacht kan worden aan het. gezin 
voor levensonderhoud te kosten. 

I!. Indien de ingelijfde zelf hoofd ü van het 
· gezin, ten wiens belloeee de ontheffing gevraagd 

ttJordt: 
a. welk beroep of bedrijf de ingelijfde nitoefeot 

. en hoeveel zijne geldelijke verdiensten bedragen; 
IJ. de ouderdom van zijne echtgenoote , hoeveel 

zij verdient en welke andere inkomsten c. q. aan 
bet gezin ten goede komen; 

c. hoeveel kinderen tot het gezin behooreu ; 
d. o( het gezin onderstand geniet of genoten 

· 1-eeft van een instelling van weldad.igheid, van 
· et gemeentebestunr of uit eeoig ander pnbliek 

C~mds, met vermelding van het bed.rag van dien 
onderstand ; 

6 
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e. of, eu zo~ ja, voor hoever de ouden van 
den ingelijfde of die zijner echtir;enoote geacht 
worden in staat te zijn tot het onderbond van 
het gezin te knnnen bijdragen; 

/. of de echtgeuoote c. q. met haar kind of 
kinderen p;edurende het verblijf onder de wapenen 
van den ingelijfde kan worden. opgenomen in het 
gezin van hare onder& of in dat van de ouders 
van den ingelijfde. 

III. Indien de ontkj/ing georaagd to0rdt tera 
ielweoe tJan p8Qnen, i11 toier le,muonderlwud 
,k, ingelijfde r:oorzag of l,ielp f/OOT:Zien: 

a. in welk~ familiebetrekking deze personen 
tot den ingelijfde staan ; 

/J.' welk beroep of bedrijf zij uitoefenen en 
hoeveel hnnne inkomsten bedragen; 

c. of zij geen andere familiebetrekkingen dan 
den ingelijfde bezitten om in hnn levensonderhoud 
te voorzien of te helpen voorzien; 

d. of zij onderstand genieten of genoten hebben 
van eene instellinp; van weldadigheid, van het 
geme«,ntebestnnr of uit eenig ander publiek fonds; 

e. hoeveel de ingelijfde voor zijne opkomst 
onder de wa1,enen tot hun leveusonderhond bij

droeg; 
f. indien de ingelijfde met deze personen s11men• 

w~nde, hoeveel hij geacht moet worden hun· 
Ran levensonderhoud te kosten. 

Naast de hiervoren bedoelde inlichtingen zal 
ik het op prijs stellen ook te mogen vernemen alle 
hier niet met name gevraagde inlichtingen, welke 
bevorderlijk kunuen worden geacht om te komen 
tot eene juiste waardeering van de omstandigheden, 
ten einde een zooveel mogelijk ~ondig oordeel te
kunnen vormen over de noodzakelijkheid al dan 
niet van de inwilliging van het ver.roek. 

Ten einde voorts in het geval, bedoeld in 
art. 2 van het koninklijk beslnit d.d. · 28 Janu
ari 1902 (Staat1ólad n°. 9), op een verzoek van 
belanghebbenden tot verkrijgen van vergoeding, 
niet' andermaal bericht te moeten vragen, ware 
het mij aangenaam, indien uit het advies blijkt 
het bedrag der vergoeding, welke bij niet-inwil
liging van het verzoek om ontheffing billijk wordt 
geoordeeld. Eindelijk is het gewenscht, teve11s 
te vermelden of er, wanneer noch ontheffing wordit 
verleend, .noch vergoeding wordt toegekend , ter
men bestaan den ingelijfde, indien hij zulks vraagt, 
nitstd te verleenen van eerste-oefening of van 
verblijf onder de wapenen. 

Met betrekking tot dit laatste zij nog opge
merkt, dat uitstel van tJe~bliif onder de wapenen 

•ehts kan worden verleend aan de ingelijfden 
/ bij de militie, die niet tot eer1te-011fening worden 
in, dienst gesteld, namelijk aan hen, die ingelijfd 
.,wrden ingevolge de bepalingen van de artt. lol, 
1.l7, 159 en 161 der Militiewet 1901. 

Onder mededeeling, dat deze uansohrijving strekt 
ter vervanging van de dezerzijdsche aanschrijving 
van 13 SepMnber 1898, n•. 82, he~ ik de eer, 
•U H.E.G. uit te noodigen, de gemeentebestnren 
in de provincie onder Uw bestuor met het voren
staande in kennis te stellen, met verzoek, in 
voorkomende gevallen dienovereenkomstig te 
handelen. 

De Minuter ~an Oorwg, 
(g,t.) J. W. BERGANSIUS. 

8 Febrvari 1902. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis· 
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffend.e onderzoek in. het najaar van verlof
gangers der militie te land. 

Ten vervolge van het be_paalde bij art. 99, 2de 
en 3de lid, in verband met art. 115, 2de lid, 
van het Koninklijk besluit vau 2 December 1901 
(Staat8blad n•. 280), i~ het Koninklijk besluit 
van 6 Mei 1901, n°. 30, in afschrift aan U 
toegezonden bij schrijven van mijn Departement 
van 15 dier maand, afd. M. en S;, n°. 1002 M., 
als vervallen te beschon wen. 

Den tijd voor het onderzoek van verlofgangers 
der militie te land, als bedoeld in het 2de en 
·Sde lid van art. 99 van eerstvermeld Konink
lijk beilnit, gelieve U H.E.G. te zijner tijd zoo
danig te bepalen, dat in het geval, bij art. 130 
der Militiewet 1901 (Staauólad n°. 212 van 
1901) voonien , met inachtneming van den bij 
sle tweede zinsnede van art. 126 dier wet aan
gedoiden tijd, ook het verschijnen voor den 
militie-commissaris van de verlofgangers, op wie 
eerstgenoemd wetsartike_l van toepassing is , kunne 
plaats hebben v6ór het einde van het jaar, waarin 
het onderzoek moet gesohieden. 

Ook de militie-commissaris dient hierop te 
letten bij het overeenkomstig art. 130 bepalen 
van den tijd, waarop de daarin bedoelde verlof
ganger verplicht is tot onderzoek voor hem te 
verschijnen, en tevens te zorgen, dat de door 
hem gedane tijdsbepaling z6ó tijdig aan burge
meester en wethouders van de bij d~ zaak be
trokken gemeente worde medegedeeld, dat bij de 
openbare kennisgeving, ingevolge de 2de zin
snede van art. 126 der wet te doen, tnBBchen 
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den dag, waarop die kennisgeving in de gemeente 
wordt aangeplakt, en den dag, waarop de verlof
ganger voor den militie-commiaearis moet ver
&ehijnen, eene tijdsruimte van ten mi,ute 10 rJriie 
dagm kanne worden gelaten. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de aan
dacht van wien behoort in uwe provincie hierop 
te ve&tigen. 

De Minister va11 Binnenlandaclié Zaken, 

(get.) Kl'YP&R. 

10 Fel»-ua1-i 1902. BlliSLUIT, tot &ehorsiag van 
het besluit van den ra.ad der gemeente Har

dillZVeld, d.d. 1 Februari 1902, waarbij is 
besloten het uitgebreid onderwijs aan school 
n". 4 a.lleen in de aYonduren te geven. S. Sl. 

Ge1cAor1t tot 1 Àllfltiltw 1902. 

10 Februari 1902. BESLUIT, betreffende toe
passing van art. 26 !Ju der wet op het lager 
onderwijs. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Grij'pkerlce tegen de be
sliBBing, vervat in het schrijven van Gedeputeerde 
Staten van :teeland, d.d~ 12/16 October 1901, 
n°. 5666/73, late afdeeling, betreffende het 2de 
lid van art. 4 der verordening, rll!l:6lende de jaar
wedden van het hoofd en het verder onderwijzend 
personeel der open bare lagere school in de ge
meente Grijpskerke_, vastgesteld in de openbare 
vergadping van den raad dier gemeente op 7 Octo
ber 1901; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 22 Ja
nuari 1902, n°. 264; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 .Febr11ari 1902, 
no. 705, afd. Onderwijs ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Zeeland evengenoemde verordening, bij hnn aan 
het hoofd dezes vermelde beslissing niet voor 
goed keuring vatbaar hebben geacht, op grond 
dat, volgens het 2de lid van art. 4 dier veror
dening .aan de onderwijzeres uitsluitend in de 
hand werken" voor het geven van herhalings• 
onderwijs twintig cent per lesuur ~on worden 
toegekend, en deze bepaling in strijd werd ge
oordeeld met art. 26 !Ju der wet op het lager 
onderwijs, verinits laatstgenoemd wetsvoorschrift 
aan Gedeputeerde Staten voorkwam te gelden voor 

alle personen, welkl met het geven van herha.liugs• 
onderwijs worden belast; 

dat de raad der gemeente Grijp&lcerke van deze 
beslissing bij One in voorziening is giikomen bij 
wege van een adres, waarin hij verklaart zich 
met de opvatting van Gedeputeerde Staten niet 
t~ kunnen vereenigen, aangezien .de ouder1vijzere1 
ui tal uitend in de hand werken" bedoeld in het 
2de lid van art. 4 der bovengemelde verordening, 
naar zijn oordeel niet behoort tot de personen, 
waarop art. 26 IJis der wet op het lager onderwij 
van toepassing ia ; 

Overwegende: d!t,t, volgens den letterlijken 
inhoud van het bepaalde hij art. 26 IJia der wet 
op het lBf!er onderwijs, aan het daarin vervatte 
voorschrift geen andere beteekenis valt te hech~ 
dan dat het den gemeentebesturen daardoor verr 
boden werd, den onderwijzers, aan wie bij het 
voorafgaand artikel de aldaar geregelde vnste jaar~ 
wedde ia gewaarborgd, wegens het geven van 
herhalingsonderwijs, een geringere belooning da.n 
60 cent per lesnlll toe te kennen; 
. dat deze opvatting van het bij art. 26 !Ju der 

wet op het lager onderwijs gestelde voorschrift 
zich niet alleen volkomen aansluit bij de geheele 
strekking van het daaraan onmiddellijk vooraf
gaand artikel, waarvan door voornoemde bepaling, 
met het oog op het herhalinll,'sonà.erwij,. eene 
aanvullende toevoeging werd !(llgeVen, maar dat 
de juistheid dier beperkte uitlegging ook in ieder 
o~icht wordt beveatigd door de geschiedenis 
van het tot stand komr.n van dit voorschrift; 

dat toch art. 26 !Ju der wet op het l~r onder
wijs, gelijk dit "'.erà vastgesteld bij art. 2 der 
wet van 24 Juni 1901 (Staat11Jlad n°. 187) tot 
wijziging en aanvulling van enkele bepalingen 
dier wet, geheel gelijkluidend is aan den inhoud 
van het daartoe strekkend wetsvoorstel, hetwelk 
bij Koninklijke boodschap van 24 Januari 1901 
aan de 'rweede Kamer der Staten-Generaal ter 
overweging werd aangeboden en iii de memorie 
van toelichting onder meer :.Verd verduidelijkt 
door de volgende opmerking: .de vergoeding wordt 
wettelijk alleen geregeld voor de onderwijzers, 
die ingevolge art. 26 eeoe vaate jaarwedde ge
nieten • omdat alleen voor hen de verplichting 
tot het geven van herhalingsonderwijs zonder 
billijke, ja zelfs zonder eenige belooning wordt 
opgelegd, deze r~geling is bovendien in den geest 
van art. 26, dat voor . de bezoldiging van vak
onderwijzers op de dagschool evenmin voorschriften 
geeft"; 
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dat uit een en ander, n!s de stellige bedoe
ling des wetgeven, met zekerheid kan worden . 
afgeleid dat het voorachrift van art. 26 bi.r der 
wet op het lager onderwijs uitsluitend toepasselijk 
ia op die onderwijzers eener openbare lagere school 
aan wie door het voorgaand artikel het genot 
der aldaar geregelde vaste jaarwedde is gewB11r• 
borgd : 

dat onder deze personen niet is te begrijpen 
de onderwijze1-es, die thans tegen eene jaarlijksche 

!f'ergoeding van / 50.- aan de openbare lagere 
Clagscbool te GriJJJ8ierie onderwijs in nuttige 

hand werken geeft; 
dat Gedeputeerde Staten van Zeeland mitsdien 

ten onrechte hunne goedkeuring hebben ontbonden 
aan de hun te dien einde door burgemeester en 
wethouders van Grijp,kerie ingezonden veror
dening tot regeling der jaarwedden van het hoofd 
en het verder onderwijzend penoneel der openbare 
!~re school aldaar; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwi)e wier gewijzigde tekst laatstelijk is be
kend gemaakt bij Koninklijk bealuit van 10 Sep
tember 1901 (Staat&blad n°. 208); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vern ietiging der bestreden beslissing , in 

overeenstemming met de regeling der jaarwedden 
van het hoofd en het verder onderwijzend per-

soned der openbare lagere 11ehool in de gemeente. 
Grij[J8krlee vast te stellen , gelijk die door den 
raad dier gemeente was vastgesteld in zijne open• 
bare vergadering van 7 October 1901 , te be
palen als volgt : nz:. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast enz:. (W. v. B. A.) 

10 Februari 1902. BESLUIT van den Minister van 
.Binnenlandsche Zaken, houdende vaststelling 
van nieuwe modellen 11, III en X, bedoeld 
in de artt. l, 7 en 66 van het kieareglement 
voor de Kamers van arbeid (.Besluit van 
6 Janunri 1898, S. 20) ter vervanging van 
die va.stgesteld bij bealnit van 18 April 1898. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gezien de artt. 1, 7 en 65 van het Kies• 

reglement voor de Kamers van arbeid ; 
Heeft goedgevonden : 

in plaats van de bij beschikking van den 
toeumaligen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid d.d. 18 April 1898 ; n°. 211 , afd. 
Arbeid en Fabriekswezen, va.stgeatelde modellen H, 
III en X vast te stellen de bij deze beschikking 

gevoegde modellen. 

's Gravenhage , den l0den Februari 1902. 

De Mini.rter ttoorno1!11td, (get.) KuYPBB. 



Model II. Model vau de lij81 , bed_oeld in art. 1 van ket Kiesreglemcnt voor de Kamers can arbeid. 

( Voorzijde.) 

Voor hoofden en bestuurders van bedrijven , waarin niet gedurende het geheele jaar pleegt gearbeid te worden. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) • 

1) Naam der Kamer. De ondergeteekencle 2) 
2) Naam en voornamen (wtuit). 
3) Omaohrij ving v11n het bedrijf. be~:~:d•r vnu 3) • • gelegen aan de 4) te 5) 
4) Straat, grnoht, enz. 
5) Gemeente waur het bedrijf ia 

gelegen. . I 
verklaart , dat de hieronder vermelde 11ersooeo gedurende het aantal maa11deo als ten aanzien van zijn bedrijf 

in 11rt. 76 van het Kiesreglemeu t voor de Kamers van arbeid is _opgegeve11 in zijn bedrijf werkzaam zijn geweest 

6) Tijd waarop de werkzaamheden in de gemeente 
gemeenten aanvingen. 1 

7) Tijd waarop de. werkz~amheden 
eindigden . 

der- bovengenoemde Kamer van nrbeid : 

8) .Patroon" of . werkman" nanr 
gelang de persoon werkzaam was, J 

Il) Handteekening. 
10) Gemeen te waar de personen 

werkzaam zijn geweest of , was I 
dit in meer dan ééne gemeente 
het geval , waar zij het laatst 1 

werkzaam zijn geweest. 
11) In te vollen door Burgemeester 1 

en Wethouders: 15 Februari 
of, in geval eene Kamer van 
arbeid wordt opgericht, den 
krachtens de artt-. 3 en 17 
vnn het KHisreglement aaogewe• j 
zen dag. 

N A MEN: 

Aan Burgemeester ni TfTet/wudera 
van 10) . , 

. VOORNAMEN : 
WOON PLAA TB: 

(eoluit ). 

Te . 

Van: 6) 

9) 

• gelegen hinoeo het gebied 

1 
Gemeente waar de persoon 

'l'ot : 7) 
1 

Als : 8) 
het laatst werkzaam was, 

indien bij in méér dno ééne 

1 
gemeente werkzaam was : 

• den . . 1 

N.B. Op deze lijst behoeven niet te worden vermeld personen, die geen ingezetooen des Rijks of geen· Nederlu.oders zijn of die op 11) 
1 . . • den leeftijd van 25 jaren niet hebben zullen bereikt. 

(.dcllter:zijde.) Art. 16 van liet Kiesreglem~t voor de Kameu van arbeid luidt : 

(H ieronder te vermelden den geldeoden tekst van art. 76 van het Kiesreglemeot voor de Kamer& vnn arbeid.) 

.... 
0 
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Model III. Model va11 de aangifte, bedoeld in art. 7 van !let Kietreglement voor de KameN van arbeid. 
( /Toorzijde.) 

V o o r ei g en a. a. n gift e. 

KAMER VAN ARBT1JID voor 1). 

1) Naam der Kamer. 
2) Naam en voornamen (vol-uit). 
8) Dag, maand en jaar van geboorte. 
4) Geboorteplaats. 
6) Woonplaats. 
6) Tijd waarop de werkzaamheden 

aanvingen. 
7) Tijd waarop de werbaamheden 

eindigden. 
8) Naam en voorletters van het hoofd 

of deo bestuurder van het bedrijf. 
Il) Gemeenten waar de bedrijven · 

gelegen zijn, die alle binnen 
het gebied der Kamer moeten 
zijn gelegen. 

10) Handteekening . . 
11) Gemeente wanr de aangever 

werkzaaam is geweest of, was 
dit in meer dan ééne gemeente 
het geval, waar hij het laatst 
werb.aam is geweest. 

lle ondel'geteekende 2) . 

geboren den 8) • : l te 4) wonende te 5) 

verklaart , dat hij als 

!Jet kalonder·aar l .. . 

patroon 
werkman werkzaam is p;eweest in de hierondèr genoemde bedrijven gednrentle 

het aantal meo.ntfen als ten aanzien daarvan in arl.. 76 van hel Kieareglement voo-r. de Kamers van arbeit.l is opgegeven 

eu wel: 

Y:lll 6) tot 7) in het bedrijf van 8) 

reden waarom hij verzoekt gepla11tst te worden op cle kiezerslijst voor de 

Kamer vnn arbeid. 

patroons 
werklirdon 

te 9) 

voor de bovengenoemde 

Jo gevnl de nnngever pntroon is en geclureode den bovengenoemden tijd ,zijn bedrijf heeft nit.geoefend in 
meer dan ééne gemeente, terwijl zijne woonpfoats gelegen is buiten het gebie<l der Kamer van arbeid, hier te 

vermelden in welke i.:emeente de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd • 

Áan Burgemee3ter en Wetl,.onder.,, 
1101' 11) • 

Te. 
10) 

• den . . 1 . 

(Ác!tterzi.}de.) ,ht. 76 ran !tet Kiesreglemeut voor de Kamers van arbeid luidt: 

(Hieronder te vermelden den geldenden tekst van art. · 76 vao het Kiesreglement voor de Kamers van arbeid.) 

... 
0 
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Model X. 
(Voorzijde. ) 

Model van de verklaring, l>edoeld in art. 65 
van ltet Kie8reglement voor de Kamers 

tJan arbeid. 

De <mdergeteekende . . . geboren 
den ......... . 1 .. te .......• , 
wonende te . . • . . • • . , benoemd tot Jid der 
Kamer van arbeid voor . . . . . . . . . . . . .. 
te . .• . . . . . . . . verklaart, dat hij ged ure ede 

het lraleadffl'jJar 1 • . .. 
drie van de laat.te tien kalenderjaren en wel van .. , tot ... 

*) als !:~::n werkzaam is geweest en wel : 

van tot in het bedrijf van 

bij . te . 

Te •. . .•. den . l ... 
Áan TJurgemeuter en Wethouder8 

f/Oll ••• ••• , • , • 

*) Betreft het een bedrijf als bedoeld in art. 76 
• van het Kiestep;lement op te geven de maanden, 

welke de onderteekenaar in dat bedrijf werkzaam 
is geweest, voor zoover de opgaaf daarvan noodig 
is om zitting te nemen. 

(.Jcliterzijde) 

.Art. 7 6 van het Kieareglement voor de Kamers 
tJan arbeid luidt : 

(Hirronder te vermelden den geldenden tekst 
van .art. 76 van het Kiesreglement voor de Kamers 
van nrbeid.) 

l S Fefmlari 11102. Bim.UIT, honden de wijziging 
v~n artikel 2 van het Koninklijk bealoit 
van 18 Mei 11100 (Staatsl>lad n°. 74) tot 
regelin,: van den werkkring en de bevoegd
heden van de bij artikel 12 der Arbeidswet 
en nrtikel Il der Veiligheidswet bedoelde 
inspecteurs en verdere ambtenaren. S. 82. 

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

Binnenlandsche - Zaken van Il December 1901, 
littera F, afdeeling Arbeid ; 

Gezien § 8 en de artikelen 18, lil en 20 der 
Arbeidswet (wet van 5 Mei 1889, St-aatsf>lad 1 

n•. 48, gewijzigd door de wet van 20 Juli 1!!95, 
StaatsMad n°. 188), ; 4· en de artikelen 21, 

22 en 28 der Veiligheidswet (wet van 20 J nli 1895, 
Staatal>lad n•. 1 S 7) ; 

Den Raad van State gehoord ad vies van den 
24 December 11101, n°. 42); . 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 11 Februari 11102, littera A, nf
deeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel 2 van het Konink

lijk beslnit van den 18den Mei 1900 (Staau
blad n°. 74), tot regelinp; van den werkkring en 
de bevoegdheden van de bij utikel 12 der Arbeids
wet en artikel Il der Veiligheidswet bedoelde 
inRpecteurs en verdere ambtenaren, voor : .ae 
zevende, de provincie Gelderland", zal worden 
gelezen: .de zevende, de provinciën Gelderland 

en Ooeri.,js.rel", en voor: .de achtste, de provin
ciën Ocerij.rsel, Dreni lte en Groni-Agt!'II", zal worden 
gelezen: .de achtste, de provinciën Dre11tl,e en 
Gronitcgen". ; 

Onze Mini,ter van Binoenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering v&.n dit bealuit, dat in 
het Staatsblad znl worden geplaatat en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's ~mvenhage, den Iaden Februari 11102. 

(get.) W I L H EL M I N A. 

De Minister van Binnenlands~l,e Zaken, 
(get.) KUYPER, 

( Uit11eg . 24 Fel>r. 1902.) 

13 Fel>ruari 1902. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijk besluit ven 8 Februari 1897 
(Staatablad n°. 65) vnstge8teld bijzonder regie• 
ment van politie voor de rivier het Zt0arte 
Water. S. 83. 

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

Waterataat, Handel en Nijverheid van 16 Janus 
ari l 902, n°. 222, afdeeling Waterstaat A ; 

Gezien de wet van 28 Februari _1891 (Staat.r-
l>lad n°. 69); 

Den Rn.ad vnn State gehoord (ad vies van den 
4 Februari 1902, n°. 16); 

Gelet op de nadere voordrocht von Onzen voor
noemden ~finiater van 11 Februari 1902, n°. 284, 
afdeeling W atenitaat A ; 

Hebben goedgevonden en verataan : 
met wijziging in zooverre van het bij Koninklijk 

besluit van 8 Februari 1897 (Staatsf>lad n°. 65) 
vnstgeateld bijzonder reglement van politie voor . 
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de rivier het z-rte Water, te bepalen, dat 
artikel 4, van dat reglement zal worden gelezen 
als volgt: 
. .Op het gedeelte der rivier tusschen de Stad8-
!lrael&t te Z11JOlle en de brug te Hauelt mogen geen 
vaartuigen ter zijde van een stoom boot noch 
onderling naast elkander gesleept worden . 

• Op het gedeelte der rivier tosschen de Stad8-
gra.:M te Z100lle eo de lijn getrokken door het 
midden van de dwarslrrib gelegen aan den linker
oever der rivier tegenover de bovenzijde van de 
haven genoamd .De Beer'' te Ha8selt naar den 
zuidoosthoek van die haven, mag eene sleepboot 
niet meer dan acht vaartuigen tegelijk sleepen." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatablad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad Ylln State medegedeeld 
zal worden. 

's Gravenhage, deu l4den Februari 1902. 

(get.) WIL HE L M I N A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(!let.) DE MA.REZ 0YENS. 

( Uitgeg. 26 Febr. 1902.) 

15 Februari 1902. BESLUIT , bevelende plaatsing 
in het Staat&blad van de op 4 October 1900 
te 'aGravenliage tusachen Nerkrlaná en 
België gesloten overeenkomst van vrijdom 
van militie- en achatterplicht der weder
zijdache onderdanen. S. 84. 

Wp WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de in afdruk, met vertaling , aan dit 
beslnit gehechte op 4, October 1900 te 'a Gra
venluzge tnsschen Nederland en Bel1ië gesloten 
overeenkomst van vrijdom van militie• en sch ntter
plicht der wederzijdache onderdanen, welke is 

·goedgekenrd bij de wet van 80 December 1901 
(Staatablad n°. 295) en waarvan de akten van 
belrrachtigin!'= alhier zijn uitgewisseld op l Fe
bruari daaraanvolgende; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den !Oden }t'ebruari 
1902, Directie van het Protocol n°. 1267; 

Hebben goedgevocden en versteen de bekend
making der bovenstaande overeenkomst met de 
vertaling daarvan te bevelen door plMtsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden v11n ·Departementen 
van Algemeen Bestunr, zijn belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be· 
palingen van voorschreven overeenkomst. 
. 's Gravenhage, den lóden · Februari 1902. 

(!let.) W I L H EL MINA. 
De Minister oan BuitenlandseAe Zakett , 
(!let.) R. MELVIL VAN LYNDIIN. 

( Uil!le!I. 28 Febr. 1902.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning der Bel,ren, het 
nuttig oordeelende door bijzondere bepalingen de 
maatregelen vast te stellen, die, met betrekking 
tot den militairen dienst, wederkeerig zullen 
worden toegepast op de N ederlandsche onderdanen 
in België en op de Belgische onderdanen in 
Nederland, hebben bealoten te dien einde een 
verdrag te sluiten en hebben tot Hoogstderzelver 
gevolmachtigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
de heeren W. H. DE B:uuro&T, ridder der 

orde van den Nederlandaohen Leeuw, enz., enz., 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken, en H. GoEKAN Bo&GESIUS, ridder der 
orde van den Nederlandschen Leenw, enz., enz., 
Hoogatderzel ver Minister van Binnenlandaohe 
Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
graaf DE GaELLE Rooi.ER, commandeur van 

Hoogstdeszelfa Leopoldsorde, commandeur der 
orde van den Nederlandaohen Leenw, grootkruis 
der orde van Oranje-Naaaan, enz., enz., Hoogst
deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister bij het Koninklijk Hof der Nederlanden, 

die , na uitwiaaeling hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, hetgeen 
volgt zijn overeengekomen : 

De Nederlandache onderdanen in België en de 
Belgische onderdanen in Nederland znllen vrij
gesteld zijn van iedere verplichting betreffeude 
den verplichtt>n militairen dienst, hetzij bij het 
leger , hetzij bij de marine , hetzij bij de militie 

of de schutterij . 
Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de 

akten van bckrar.htiging znllen zoo spoedig mo• 
gelijk worden nitgewisseld. Het zal van kracht 
worden op den dertigsten dag na de uitwisseling 
der akten van bekrachtiging en verbindend blijven 
tot 011 verloop van één jaar Ie rekenen van den 
dag, waarop de eene of de andere der Hooge con• 
tracteerende Partijen het zal hebben opgezegd. 

Ter oirkonde waarvan de wederzijdscl;te gevol• 
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machiigden ,lit verdrag hebben onderteekend en 

van hunne ze~Is voorzien. 
Gedaan in dubbel te 's Gravenhage, den 4den 

October 1900. 
(L . S.) (get .) W. R. DE BuuPoBT. 

H. GoBKAN BoBGl!lSIUS. 
Graaf DE GBELLE ROGIER. 

ló Fel»·ua1·i 1902. BESLUIT, tot vaststelli ng van 
een algèmeenen maatregel van bestuur, als 

bedoeld bij artikel ló, laatste lid der Onge
vallenwet 1901. S. 35. 

WIJ W[LHELMINA, ENZ. 

Gezien de voordracht van Onzen laatst afge• 
treden Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid van 3 Jnli · lll0l, littera A , afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Gezien artikel ló, laatste lid d11r Ongevallen
wet 1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatablad 
n°. 1), zoomede artikel 4, der wet van 3 J<'ebru
ari 1902 (Staaublad n°. 14.), hondende wettelijke 
voorziening ~aar aanleiding van het Koniuklijk 
bePlnit van 26 Angustns 1901 (Staatabladn°. 206); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
•28 Jnli 1901, n°, 13) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister VRD Bin
nenlandache Zaken van 8 J<'ebrnari 1902, littera B, 
afdeellng Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen.: 
Art. J . .De benoeming, de schorsinit en het 

ontslag van de ambtenaren der Rijksverzekerings• 
bank, die in het algemeen hunne werkzaamheden 
in .de bureelen der Bank ve1Tiohten en den rang 

hebben vun eerste-l!;lerk_, tweede-klerk, assistent
bode of vasten knecht, zoomede van de klerken, 
toegevoegd aan de agenten der Rijksverzekerings• 
bauk, znllen ~schieden door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

2. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 
d811: na de dagteekening van het Staat.blad en 
van de Staaucourant, waarin het ia geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staat.blad en in de Staatacou
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raad van State zal worden gezonden. 

' •Gravenhage, den Uiden Februari 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mi11iater van Binne11/andscke Zaken, 
(get .} KWPER. 

( Uitgeg. 25 Fdw. 1902.) 

24. Felm,,,ri 1902. BssLUIT, bevelende de plaat- • 
sing in het Staatablad van de te '1 Graoen

llage · op 5 ' Juni 1901 tnsschen Nederland 
en Duitscllland getroffen schikking tot re
geling van net fab rieksverkeer aau de Neder
Jandsch-Duitsche grenzen. S. 36. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de in N ederlandschen en Dnibchen 
tekat op ó Juni 1901 te ·•1 Gravenhage tn88chen 

Nederland en Duitackland getroffen schikking tot 
regeling van het greusoverspringend fabrieks

verkeer, waarvnn een nfdrnk aan dit besluit ge· 
hecht ia; 

Gelet dat de uitwisseling der akten vnn be
krachtiginit v11n genoemde schikking mede te 
'1 Graven!u,ge op 13 Februari . 1902 heeft plaata 

gehad; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlandsche Zaken vau 21 Februari 1902, 
n°. 1990, directie van het protokol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde schikking te 

bevelen door de plaatsing VRn dit besluit in het 
Staatablad. . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
vau Algemten Best.uur , worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de nih·oering der be
palingen in meergenoemde schikking vervat. 

'• Gravenhage, den 24.sten Februari 1902. 

1 

(get .). WILHELMINA. 

De MiNiater van B ·uitenlandsclie Zaket1, 

1 

(get.) R. MELVIL VAN LYNDBN. 

( Uitgeg. 6 !tlaart 11102.) 

1- De ondergeteekenden , de Minister van Bniten
landsche Zaken van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit den 

Duitschen Keizer, Koning van Pruisen, zijn, daartoe 
gemachtiµ;d, overeengekomen omtrent hetgeen 
volgt: 

Art. I. Het grensoverspringend fabrieksverkeer, 
hetwelk, krachtens_ de op 26 Juni 1816 tnsschen 

Prnisen en Nederland gesloten, den 30 Juni 
1899 bniten · werking getreden • V oorloopige schik
king, ten behoeve der fabrikanten op de grenzen 
der beide Staten, voor den vrijen en on bezwaarden 
in- en uitvoer der grondstoffen , en van die, welke 
iu hnnne verschillende inrichtingen gedeeltelijk 
bewerkt zijn", op de Nederlandsch-Duitsche grens 
bestaan heeft, zal voortaan plaats hebben ouder 
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de in de vplgende artikelen vastgestelde· voor- .IJlad n°. 56), 26 April 1884 (Staatsblad n°. 90) 
waarden. e11 2 Febrnari 1901 (Staatsblad n°. 51i); 

II. Het grensoverspringend verkeer w·ordt slechts Hebben goedgevonden en verstaan: 
toegestaan voor h~t verven en de daarmede in de tekst der wet van 31 Mei 1865 (Staats-
verband &taande bewerkingen , zoomede voor over- .. !./J]ad n°. 65), houdende vaststelJing van het 
eenkomstige bewerkingen , ala bleeken of drukken. mlement op het beleid der Regeering in de 

III. Het grensoverspringend verkeer wordt ]!Jolonie Suriname , zooals die is gewijzigd en 
slechts toeitestaa:n aan de fabrieken, die op den -_angevnld bij de wetten van 26 April 1884 
-80 Juni 1899 daartoe ,gerechtigd waren èn tevens (8taaublad n°. 90) en 2 Febrnari 1901 (Staat,
in het tijdperk van 1 Juli 1896 tot 30 Jnni ///ad o0

• 55) algemeen bekend te maken door bij-
1899 voor de in artikel II aangeduide bewer- •oeging van dien gewijzigden en aangevulden 
kingen, van dat verkeer hebben gebruik gemaakt. tekst in zijn geheel, bij dit bealnit. 

IV. Elke der bij artikel III bedo6lde fabrieken Onze Minister van Koloniën ia belast met de 
kan van het grensoverspringend verkeer voor de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staaf1• 
in artikel II aangeduide bewerkin~n jaarlijks 'lil.ad zal worden geplaatst. 

alechta tot een marimom gebruik maken. Dat · •8 Gravenhage, den 25sten Februari 1902. 

maximum wordt bepaald naar het gewicht van (;et.) w I L HE L M INA. 
de hoeveelheid ~deren, die door de fäbritk in 
den loop van een der zes jaren, voorafgaande JJe Mini,ter 11an Oorlog, tijdeli,jlc belast met het 
aan den 1 Juli 1899, van het eene grondgebied beheer tian het Departement tian Koloniën, 

naar het andere ia verzonden om een der ~enoemde. (get.) J • W · BERGANSIUs. 

bewerkingen te onderguan. Aan de keuze van ( Uitgeg. 26 Maart 1902.) 

den fabrikant ia overgelaten welke van de zes 
jaren tot grondslag zal dienen. 

V. De formaliteiten en voorwaarden, waaraan 
het grenaovenpriugend verkeer onderworpen wordt, ' 
znUen tot het volstrekt noodige worden beperkt 
en zich zoo veel mogelijk bij de voor den 1 J nli 
1899 gevolgde praktijk aansluiten. 

Vl. Deze o,·ereenkomst kan wederzijds tot 31 De
cem her van elk jaar opgezegd worden en treedt 
dan den :n December van het volgend jaar buiten 
werking. 

Gedaan în dubbel te 's Gravenhage den 5 Juni 
1901, onder voorbehoud der ~dkeorin11; van de 
Keizerlijk Dnitacbe en van de Koninklijk Neder- . 
landsohe Regeeriog. 

(L. S.) (gel.) W. H. DE BEAUFORT. 

F. PoURTALÈs. 

25 Februari 1902. BBSLUlT, ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 31 Mei 1866 

(Staatsblad u•. . 65) houdende vaststelling 
van het reglement op het beleid der Regeeriog 
in de kolonie SNriname, zooala die door 
latere wetten ia p:ewijzigd en aangevuld. S. 37. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, t~delijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën van 21 Februari 1902, 
L-. B, n°. 43; 

GeM op de wetten van 31 Mei 1865 (Staat,. 

TEKST DER WET 11an den.Slsta,n Mei 1865, 
houdende tiaststelling t1an het reglement 
op het beleid der Regeering in de lcolonie 
Suriname (Staatsblad n°. 55), zoo au die 
il gewijzigd e11 aanget11ûd bij de wette., 
f!an 26 April 1884 (Staatsbl11d n°. 90) en 
2 Februari 1901 (Staatsblad. n°. li5). 

REGLEM]!]NT op het beleid der Regering 
ÛI de lcolonie Suriname. 

E E R S TE H O O F D S T U K; 

Yan dt lcolonie • en Au.re ifflODnerl. 

Art. 1. De Kolonie Suriname omvat het ltl'Ond
gebied bekend onder de benaming van Neder• 
landaoh Gnynna. 

Verdragen, betreffende afstand of ruiling van 
~ndgebied of regeling der grenaacbeidio11=, be
hoeven de goedkenring der Stnten-Generanl. 

2. Allen, die zich in de kolonie bevinden, 
zijn eerbied en gebooruambeid verschuldigd aan 
de Regering en onder,rorpen aan de wettelijke 
regelingen. 

3. De wettelijke 1·egelingen, in de . kolonie 
geldig, zijn: 

1°. de verdmgen met neemde Mogendheden 
door .den Staat aangegaan, voor zooverre zij in 
de kolonie van toepassing zijn ; 
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2°. de a_lgemeene verordeningen, waaronder 
worden venta11n : 

a. de wetten, die, volgens de bepalingen der 
Grondwet van het Kor.iogrijk, voor de kolonie 
gemaakt of voor haar toepasselijk gemaakt zijn; 

6. de besluiten des Kon inga., genomen in den 
vorm, bij de Grondwet van het Koningrijk voor• 
geschreven voor algemeene mlllltreirelen van beetn ur; 

c. de koloniale verordeningen, vastgesteid door 
den 11:on vernenr , met goedkenring van de Kolo
niale Stnten; 

8°. de beslniteo, houdende algemeene maat• 
regelen, door den gonvernenr, den Raad · van 
lkstnnr gehoord, binnen de grenzen zijn1:r be
voegdheid uitgevaardi!(d; 

4.0 • de keuren en reglementen door de in 
art. 1 lri genoemde besta.reu binnen de grenzen 
hnnoer bevoegdheid uitgevaardigd. 

4. Slavernij wordt in de kolonie niet ~nld, 
Allen, die zich op haar l(l"Oodgebied bevinden, 

hebben gelijke aaoapraak op bescherming van 
persoon eo goederen. 

5. Uiileveriog van vreemdelingen geschiedt 
niet dao kr11chten1 verdragen , waarbij, voor zoo• 
ver de kolonie betreft, de regelen zijn in acht 
genomen, welke, zoo veel mogelijk; io overeen•· 
stemming met de daaromtrent voor Nederland 
geldende wettelijke bepalingen , bij Koninklijk 
besluit worden vastgesteld. 

6. De regelen nopens de toelating en de uit• 
setting van personen, die in de kolonie noch ge• 
veatigd, noch daarheen van Rijkswege g~zonden 
zijn, worden bij koloniale ver.ordening vastgesteld. 

7. Tot openbare bedieningen, door den Koning 
op te dragen, zijn ~enoembanr Nederlanders, 
volgens de wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, en zij, die in eene der West• 
Indische koioniën van den Staat uit ouders, aldoar 
gevestigd, geboren zijn. 

De benoe,nbaarheid tot andere openbare be
dieninl(lln wordt bij koloniale verordening geregeld. 

· 8. Niemand beeft voorafgoond verlof noodig 
om door de drukpers gedachten of gevoelens te 
openbaren. De verantwoordelijkheid van schrijven, 
uitgeven, drukken en verspreiders en de woar• 
borgen, in het beiang der openbare orde en zede• 
lijkheid ·tegen het misbruik van de vrijheid vnn 
drnkpers t~ nemen, worden geregeld bij koloniale 
verordening. 

Bepalingen , waardoor de toelating in de kolonie 
van in Nederland gedrnkte stukken belemmerd 
wordt, behoeven bekrachtiging bij de wet. 

9. Ieder heeft het rey;t verzoekschriften in te 
dienen bij de bevoegde m&![t zoowel in Neder
land als in de kolonie. 

Verzoekschriften moeten persoonlijk en mogen 
niet uit naam van meer w<>rden onderteekend , 
tenzij dit gtschiede door of van wege ligchamen, 
wettip; zamengesteld of erkend, en in dit laatste 
geval niet andere dan over onderwerpen tot hun
nen bepaalden werkkrinp; behool'Cnde. 

Echter mogen personen, die niet schrijven 
kannen, verzoekschriften indienen door to11chen• 
komst Vbn zoodanige ambtenaren, ale hiertoe bij 
koloniale verordening zijn bevoegd verklaard. 

10. De nitoefeninp; van het regt van yereeni• 
ging en verpderinp: kan, in het belang der openbare 
orde, zedelijkieid of gezondheid , aan l"e['Cling en 
beperking bij koloniale verordening onderworpen 
worden. 

T WEE DE H O O F D S T U K. 

1'an den Gouverneur. 

EERSTE AJl'DEELING, 

Yan zijne 6e11oemittg ei, ont8log en va11 zifne 
fJerantt1JoordelijkMid. 

11 . De p:onvernenr wordt door den Koning 
benoemd en ontslagen. 

12 Hij moet den ouderdom van dertig jaren 
vervuld hebben. 

13. H~ legt in handen des Konin,n of van 
de autoriteit of den persoon , door den Koning 
hiertoe anngewezen, den eed (verklaring of be

lofte) af. 
• Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 

onmiddellijk, onder welken naam of wat voor• 
wendsel ook , tot het verkrijgen mijner bei.oe
minp: tot gouverneur aan iemand, wie hij ook 
zij, iete heb ~geven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets h~naomd 
in deze betrekking te doen of te laten , van 
niemand hoegenaamd eenige belo(tt'n of geschenken 
aannemen :rol, middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beioof) tronw aon den Koning tn oan 
de Grondwet; dat ik de welvaart van de kolonie 
naar mijn vermop:en bevorderen zal , dat ik het 
Reglement op het beleid der regering in de kolonie 
Snriname steeds zal onderhouden en doen onder• 
bonden, en dat ik mij in alles zal gedrngen, zoo 
nla een braaf en eerlijk gouverneur betaamt. Zoo 
waarlijk helpe mij God Aln;ingtigl" (.Dat ver• 
klaar en beloof ik".) 
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14. Indien de benoeming van den gouverneur 
vervat is in een l(eheim en venegeld stuk, be· 
helst dit stuk tevens de aanwijzing van de autoriteit 
of den persoon, in wier of in wiens handen de 
ber.oemde den voorgeschreven ambtseed moet af
leggen. 

, Zoodanig stok wordt geopend in eene vergade
ring van den Raad van Bestuur. 

Het wordt, na door al de aanwezige leden te 
zijn gewaarmerkt, in het archief van den raad 
nedergelegd. 

1 5. De gouvernenr aanvaardt het best.nor door 
overle!!l'tiog in eene plegtige zitting der Koloniale 
Staten van een afschrift zijner akte vnn benoeming 
en van het proces-verbaal zijner eedsaftegl(iog, 
en bren~ _zijne 1111nvaardiog van het be&tuor bij 
proclamatie ter kennisse der ingezetenen. 

16. Hij is verpligt zijne waardigheid te blijven 
bekleeden tot dat hij het bestuur aan zijnen 
opvol!ler heb be overgegeven, tenzij hem van· 
's Konings wege gelast of ve~nnd worde zijne 
waardigheid vroeger neder te leggen. 

17. Hij mag zonder verlof des Konings de 
kolonie niet verlaten. 

18. Hij meg geen handel drijven en geen deel 
hebben, regtstreeks of zijdelings, in dien van 
anderen, noch in eeoige concessie of onderneming 
van welken aard ook op de kolonie betrekking 
hebbende <>f daarbinnen gevestigd. 

Hij mag geene schuldvorderingen ten laste der 
kolonie koopen. 

Hij mag noch regtstreeks, noch zijdelings deel 
nemen in eenige overeenkomst, waarin de Staat 
of de kolonie partij is, noeh zich voor de uit
voering van zoodanil(e overeenkomst geheél of 
gedeeltelijk borg stellen. 

Van bo_venstaande bepalinl(eD kan, mitH daar
toe bijzondere termen aaowezi(( zijn, door den 
Koning vrijstelling verleend worden bij bes! uit, 
dat met redenen wordt omkleed en waarop de 
Raad van State van het Koniogrijk gehoord is. 

19. Bloed verwantschap of zwwzerschap, tot den. 
derden graad ingesloten, ma11: niet bestaan tns
scheo den gouverneur eenerzijds en den onder
voorzitter of de leden van den Rand van Best.nor, 
den p:onveroemeots-secretaris, den procureur-ge
neraal, of een der hoofdambtenaren met het beleid 
eener bijzondere afdeeling ven all(emeeo bestuur 
door den Koning belast , anderzijds. 

Hij, die na zijne benoemin11: in den verboden · 
graad van zwagerschap geraakt, behoudt zijne 
bediening niet dan met vergunning des Konings. 

De zwagerschap houdt op door den dood der 
vrouw, di~ haar veroorzaakte. 
· 20. Wanneer er vermoeden bestaat, dat de 
go11verne11r krankzinnig is, belegt de ondervoorzitter 
·van den Raad van Bestuur eene vergadering van . 
• dien Raad, opdat de gegrondheid van het ver
. moeden onderZ<>cht worde. 

De Raad van Bestonr, oordeelende dat daartoe 
termen bestaan, beveelt _het inatellen vnn een 

-geneeskundig onderzoek nan eene commissie, te 
zamen geeteld uit de twee hoogst in rang aan-

• wezige officieren van gerondheid der zee- ofland
' magt en twee burgerlijke geneesheeren. 

Deze COJ.DmiBBie is l,evoegd den gewonen ge
neesheer des gonvernenrs in haar midden te roepen 

. en dient den Raad ~an Bestnur van berigt. 
Van het in den Raad vnn Bestnnr verhandelde

. worden niumwkeurige processen-verbaal in dubbel 
opgemaakt en door den ondervoorzitter, ile leden 

· en den secretaris onderteekend. 
Als de Raad van Bestnnr oordeelt, dat holt 

beri~ der commissie het bestaande vermoeden 
beveatigt, wordt onverwijld eeu der dubbelen van 
de processen-verbaal gezonden aan den Koning, 
en belegt de ondervoorzitter van den Raad van 
Bestuur eene zitting van de Koloniale Staten. 

De zitting wordt gebonden met gealoten deuren. 
De vergadering verklaart, na de peraonen, die 
inlichtingen geven kunnen, onder eede gehoord 
te hebben, en bij volstrekte meerderheid van 
stemmen der aanwezige leden, of er termen be
staan om den gonvemenr tot de nitoefeninp: zijner 

waardigheid niet in staat te achten. 
De verklaring, dat zoodanige termen bestaan, 

ontheft, 100Jang zij niet, na gelijk onderzoek, 
op gelijke wijze is inget~kken en in afwachting 
van de beslisaing des Konings, den p:ou vernenr 
van de uitoefening zijner waardig~eid. 

Vun het in de Koloniale Staten verhandelde 
wordt een uaanwkenri!I: proces-verbaal in duhi>el 
opgemaakt en door al de leden en den griffier 
ooderteekend. 

Een der dubbelen wordt onverwijld l(ezonden 
aan de Koning. 

Wanneer de itonveroenr door een plotselingen 
ziektetoestand hniteo staat is geraakt om zijne 
waardigheid nit te oefenen en om overeenkomstig
art. 28 bu het dagelijksch beleid van zaken aan 
een ander op te dragen, worden de in dit artikel 
opgenomen bepalingen eveneens toegepast, met 
dien verstande echter, dat de gouverneur, nadat 
hij voldoende hersteld is, het bestuur weder op 
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zich neemt, en daarvan bij proclamatie aan de 
inge1.etenen kennis geeft. 

21. De gouvernenr oefent zijne waardigheid 

nii met . stipte innchtneming van 's Kon in~ be
velen, en is aan den Koning wegens zijn doen 
en laten verantwoordelijk. 

Art. 164o der Grood"et van het Koningrijk 
is op hem van toepassing . 

22. De gouverneur is naar de bepalingen, 
vervat in de wet van 22 April 1865 (Staatablad 

n°. 33), houdende regeling dei· verantwoordelijk

heid van de hoofden der ministeriële departe
menten, tot straf vervolgbaar: 

a. wanneer hij uitvoering geeft of doet geven 
aan Koninklijke besluiten of beschikkingen , waar
van hem de uitvoering niet is opgedragen door 
den Minister van Koloniën; 

b. wanneer hij oi tvoering geeft of doet geven 
aan Koninklijke besluiten of be.schikkingen, niet 
voorzien van de vereiachte medeonderteekening 
van een der hoofüen van de minioteriële departe
menten; 

c. wanneer hij besch_ikkingeo neemt, of bevelen 

geeft, of bestnnnde beschikkingen of bevelen 1 

handhaaft, waardoor de bepalingen dezer wet of 

andere in de kolonie geldende wettelijke regelingen 1 
worden geschonden ; 

d. wanneer hij nalaat uitvoering te geven of 

te doen 11even aan de voorschriften van deze wet 1 

of nndere in de kolonie geldende wettelijke rege
lingen, of aan K?oinklijke besluiten en beschik
kingen, geene wettelijke regelingen zijnde, doch 
waarvan hem de uitvoering door den Minister 
van Koloniën is opgedragen. 

De handelingen , onder de litt. a, IJ en c, en 
de nalatigheid, onder letter d bedoeld, zijn alleen 
dan strafbaar, wanneer zij gepleegd zijn met opzet; 

c. indien hij zonder opzet de uitvoering, onder 
letter d omschreven, grovelijk verzuimt. 

De feiten in dit artikel vermeld worden be
echouwd als misdrijven. 

De feiten vermeld onder litt. a, b, c en d wor
den gestraft met de straf genoemd in art. 3óó, 
en het feit vermeld onder litt. c, met de straf 
genoemd in artikel 356 van het Nederlaodsch 
Wetboek van Strafrecht. 

23. De gouvernenr kan gedurende zijn bestnnr 
niet voor den strafregter in de kolonie betrokken, 
noch aldaar in burgerlijke gijzeling gebragt, noch 
zonder zijne toestemming als getuige in een regte
geding geroepen worden. 

Hij kan, zelf& na de nederlegging zijner waar-

-digheid, wegens feiten, gedurendé zijn beatnnr 

gepleegd, in de kolonie niet, tot straf vervolgd 
worden. 

24. Hij staat in Nederland, behalve wegens 
ambtsmisdrijven , te regt voor den regte1·, die 
volgen~ de in het Rijk geldende wetten bevoegd 
zou zijn geweest, naar gelang der tegen het feit 
bedrei~e straffen , daarvan kennis te nemen, 
ware het geplee11d in de gemeente, in welke de 
zetel der Nederlandsche Rege1'Ïilg gevestigd is. 

De straf, tegen het feit bedreigd , is die, welke 
daartegen bedreigd wordt bij het strafregt der 
plaats , waar het feit is begaan. 

25. Indien tegen den gonverneur, hetzij in 
het geval voorzien in art. 164 der Grond wet van 
het Koningrijk, hetzij ter zake van andere atraf
bare feiten, eeoe vervelging in Nederland wordt 
ingesteld, legt hij, op bevel des Konings, zijne 
waardigheid neder in handen van deogene, die 
door den Koning of volgens deze wet is aange
wezen om hem te vervangen. 

26. Wanneer de gonvernenr overeenkomstig 
art. 20 tijdelijk van de uitoefening zijner waar
digheid is ontheven, of wanneer hij bniten staat 
geraakt om haar uit te oefenen zonder in de 
gelegenheid te zijn om het dagelijksch beleid van 
zaken, overeenkomstig artikel 28 /Jia, aan den 
daorbedoeldeo persoon op te dragen, treedt als 
waarnemend gouverneur op de persoon, van 'a Ko

nings wege daartoe aangewezen, of, bij gebreke 
van zoodanige aanwijzing, gelijk mede wanneer 
en zoolang de aangewezen perBOOn niet kan optre

den, de ondervoorzitter van den Raad van Bestnnr. 
Hetzelfde geschiedt wanneer de gouverneur 

overlijdt, verlof erlangt of zijne betrekking neder• 
legt en zijn opvolger nog niet is aangewezen of 
nog niet kan optreden. 

27. Al wat in deze wet bepaald ia omtrent den 
gouverneur is toepasselijk op den waaroemenden 
gouverneur, met uitzondering der voorschriften 
in de artikelen 12, 18, ló en 19, en met dien 
verstande, dat de verbodsbepalingen van artikel 18 
niet gelden voor het deel dat de waarnemende 
gonveroenr in de daarbij bedoelde ondernemingen 
had vóórdat hij het bestnor aanvaardde. 

28. De waarnemende góuveroenr brengt zijne 
aanvaarding van het bestnur bij proclamatie ter 
kennis van de ingezetenen , en legt, zoo spoedig 
mogelijk, in eene daartoe te houden en zoo nooclig 
buitengewoon bijeen te roepen vergadering der 
Koloniale Staten , in honden van den voorzitter 
der vergadering , den eed ( of de belofte) af: 
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.Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 
in . de betrekking van waarnemend gouverneur te 
doen of te laten, van niemand hoegenaamd eenige 
beloften of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning en 
aan de Grondwet; dat ik de welvaart van de 
kolonie naar mijn vermogen bevorderen zal; dat 
ik het Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Suriname steeds zal onderhouden en 
doen onderhouden , en dat ik mij in alles zal 
gedragen, zoo als een braaf en eerlijk gouverneur 
betaamt. Zoo waarlijk helpe mij God Almagtigl" 
(.Dat beloof ik.") · 

28bis. Wanneer ziekte of korte afwezendheid 
van den gouverneur eene voorziening noodzakelijk 
maakt, draagt hij het dagelijksch beleid van zaken 
tijdelijk op aan den persoon, die volgens artikel 26 
in de bij dat artikel bedoelde gevallen als waar
nemend gouverneur zal moeten optreden. 

Zoodanige opdragt wordt door den gouverneur 
bij proclamatie ter kennis van de ingezetenen gebragt. 

TWBBDE Al'DEBLING, 

Yats zijne magt. 

29 . . De gouverneur beatnurt, met inachtneming . 
van de. voorschriften dezer wet, in naam en als 
vertegenwoordiger dea Konings de kolonie en is 
aldaar met de uitvoerende magt bekleed. 

30. De gonverneur heeft het opperbevel over 
de in de kolonie aanwezige krijgsmagt. 

Hij oefent dit over 's Rijke zee- en landmagt 
niet nit dan behoudens hare administrative be
trekkingen tot de departementen van algemeen 
bestuur in het Koningrijk en overeenkomstig met 
de bijzondere beschikkingen des Konings. 

Hij beschikt over hare strijdkrachten in oorlog 
en vrede , zoodanig als hem in het belang der · 
kolonie oirbaar dunkt, en heeft het regt hare 
bevelhebbers en officieren te schorsen. 

Hij geeft terstond van de eohorsing kennis aan 
den Koning. 

Zij is, zoolang zij niet door den Koning be
krachtigd is, slechts voorloopig. 

31. De gouverneur benoemt, schorst en ontslaat 
de benlhebbers, officieren en onderofficieren der 
koloniale gewapende ruagt, hoedanig deze zamen
geateld zij. 

32. H~ neeint, in geval van oorlog of opstand, 
alle maatregelen die hij in het belang van het 
Rijk of van de kolonie door den nood geboden acht. 

Hij heeft in dergelijke omstandigheden dé magt 

om de kolonie, geheel of ten deele, in staat van oorlog 
of beleg te verklaren, de bepalingen dezer wet en 
van alle andere in de kolonie geldende algemeene 
verordeningen te schorsen, en autoriteiten , zelfs. 
die zijn aangesteld door den Koning, tijdelijk op 
te heffen. 

Hij kan, in zoodanig geval, de burgerlijke of 
militaire gezaghebbers in de onderdeelen der kolo
nie magtigen tot het voorloopig nemen van maat
regelen van boven oms-chreven aard. 

Hij geeft van de maatregelen, door hem uit 
kracht dezer bepaling genomen, on verwijld kennii. 
aan den Koning. 

32bi.,, Onverminderd het geval, voorzien in 
artikel 32 , en behondens de bepalingen van dit 
reglement, is de gouverneur bevoegd om in drin
gende omstandigheden , voor de geheele kolonie 
of bepaalde gedeelten daar van , onder nadere be
krachtiging door de wet , wetten geheel of ge

deeltelijk te schorsen. 
Van deze handeling wordt door den Koning _ 

onverwijld kennis gegeven aan de Staten-Generaal. 
De gon verneur heeft ten aanzien van Konink

lijke bealuiten_ en koloniale verordeningen, als. 
vermeld onder 2°. van artikel 3, onder nadere 
goedkeuring des Konings, gelijke' bevoegdheid als. 
hem in het eerste lid van dit artikel is gegeven. 

33. Hij neemt àlle vereii.chte maatregelen tot 
bescherming van de eer vun den Staat en van de 
kolonie tegen aanranding van buiten. 

34. Hij kan, ~Is daarvoor dringende redenen 
bestaan·, voorloopige overeenkorilsten, de kolonie 
betreffende, met vreemde magten, onder voorbehoud 
van 's Konings goedkeming, aangaan. 

Hij brengt de aangegane overeenkomst terstond 
ter kennisse des Konings. 

Zij vervalt in ieder geval, wanneer zij niet 
binnen het jaar na hare dagteekening of den 
korteren daarin nitgedrnkten termijn door den 
Koning bekrachtigd. is. 

35. De gonverneur benoemt, schorst en ontslaat. 
alle ambtenaren in de kolonie, wier benoeming, 
schorsing of ontslag niet door den Koning aan 
zich voorbehouden of bij algemeene verordeningen. 
aan anderen opgedragen is. 

Hij voorziet, als de belangen der dienst dit 
vereisohen, in de tijdelijke waarneming van be
trekkingen, door den Koning te begeven. 

36. Hij kan, met inachtneming der voorschriften 
te dien aanzien bij algemeene verordeningen ge
geven, aan ambtenaren_ en officieren een · bi11nen-, 
landsch of bnitenlands-ch verlof ver)eenen. 
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37 . Hij he.eft het algemeen bestuur der koloniale 
geldmiddelen en domeinen en ia deswege verànt
woordelijk naar de bepalingen bij de wet te atellen, 

Hij brengt bezoldigingen , verloftraktementen , 
waehtgelden en pensioenen van olie openbare 
collegien, ambtenaren en bedienden in de kolonie, 
voor zooveel zij niet nit '• Rijke of andere kassen 
dan de koloniale gekweten worden, op de kolo
niale huishoudelijke begrooting. 

38. Hij regelt die bezoldigin11:en, voor zooverre 
dit niet door den Koning aan zich voorbehouden 
of bij algemeene verordeningen geschied_ ia. 

De verloftractementen , pensioenen en wacht
gelden , uit de kolo~iale kns te kwijten, worden 
gere11:eld bij koloniale verordeningen . . 

39. De gouverneur kan, na ingewonnen berigt 
van den regter door wien het vonnis gewezen 
ia, aan alle burgerlijke -of militaire veroordeelden 
gratie verleenen van stra:ffen, bij regterlijk vonnis 
in de kolonie opgelegd. 

Hij kan, tenzij k~achtens voorafgaande nitdrnk
kelijke magtiging des Konings, geene amnestie, 
abolitie of generaal pardon verleenen, dan in zeer 
drin11ende gevallen , na verhoor van den Raad 
van Bestuur en onder voorbehond van 's.Konings 
bekrachtiging. 

40 . Geen dispen6atie kan door den gouverneur 
verleend worden dan in de gevallen en op de · 
wijse, bij de algemeene verordening, waarvan 
dis.pensatie verleend wordt, omschreven. 

41. De gouv~rneur verleent, in naam des 
Konings en overeenkomstig met het deBSangaaude 
bij algemeene verordening bepaalde, zeebrieven 
aan schepen en vaartnigen, toebehoorende .aan 
inwo~ers der kolol)ie. 

42. De gonvernenr zorgt voor de afkondiging 
en de uitvoering der wetten en der Koninklijke 
beslniten, genomen in den vorm, bij de Grond
wet van het Koningrijk voorgeschreven voor_ al
gemeene maatregelen van bestuur, welke hem te 
dien ·einde van'• Konings wege worden toegezonden. 

43. Hij kan om gewi~ige redenen de heru 
bevolen afkondiging of nitvoering opschorten en 
geeft hiervan terstond kennis aan den Koning. 

Wanneer de afkondiging of uitvoering eener 
wet · door den gou vernenr is opgeschort, wordt 
hiervan door den Koning ten spoedigste mede
deeling gedaan aan de Staten-Generaal. 

Zoodra de gouvernenr verwittigd is, dat de 
Koning zijne handeling niet goedkeurt. gaat hij 
onverwij ld. tot de afkondiging of uitvoeriug over. 

44. De wetten en Koninklijke beslniten wor-

den afgekondigd door plaatsing in het GÖu.r1er11e-
111enta/Jlad. 

Het for111ulier van afkondiging lnidt : 
.In nanm ·de" Konings 1 

.De Gouverneur van Suriname, 

• Van '• Konings wege den last ontvangen 
hebbende tot afkondiging van onderstaande wet 
(onderstaand Koninklijk besloit); 

(Mededeeling der wet of van het Koninklijk 
beslnit.) 

.Heeft de 'opneming daarvan in het Gouver
nemmtsblad bevolen . 

• Gedaan te • • • . • .•. , den •••. 
(Onderteeken ing van den gon vernenr en van 

den gonverneioènts-secretaris.) 
45. Zoo geen andere termijn bepaald. is, hetzij 

io de verordening zelve, hetzij bij de afkondiging 
(in welk geval die bepaling aan het formulier wordt 
toegevoegd), werkt de afgekondigde verordening 
op den dertigaten dag na dien der uitgifte van 
het Gour1ernementablad, waarin zij geplaatst is. 

46. De gonvernenr stelt, na • verkregen goed
kenring der Koloniale Staten , koloniale ve~orde-
ningen vaat en zorgt voor hare afkondiging. 

Indien hij bezwaar heeft, kan hij de vaststelling 
in beraad honden. 

4 7. De koloniale verordeningen treden niet in 
regeling van hetgeen geregeld is bij de wet of 
bij Koninklijk bealuit, genomen in den vorm, 
bij de Grondwet van het Koningrijk voorgesohreven 
voor algemeene maatregelen van he&tunr, tenzij 
daartoe bij zoodanige wet of zoodanig beslnit 
vrijheid is toegelaten. 

48. Behoudens de regelingen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 114 en in de artikelen 148 
en 161, kan elk onderwerp , waarin volgena dit 
reglement bij koloniale verordening ie of kan 
worden voorzien, worden geregeld bij Koninklijk 
besluit, genomen in den vorm, bij de Grond~et 
van het Konin!!:fijk voorgeschreven voor alge
meene maatregelen van bestnnr. 

De koloniale verorclening, in wier onderwerp. 
wordt voorzien· bij de wet of bij een Koninklijk 
besluit, als bedoeld in het eerste Jid van dit artikel, 
vervalt op het oogenblik dat zoodanige wet of 
zoodanig Koninklijk beelnit in d~ kolonie begint 
te werken. 

49. De gon~ernenr zendt elke koloniale ver
ordening, door hem vastgesteld, onverwijld aan 
den Koning. 

De' Koning kan, na den Raad· van State van 
het Koningrijk te hebben gehoord, bij beslnit, 
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met redenen omkleed, eene koloniale verordening 
vernietigen wegens strijd met de wet , met een 
Koninklijk besluit, p;enomen in den vorm , bij 
de Grondwet van het Koningrijk voorgeschreven 
voor algemeene maatregelen van bestuur, of met 
het algemeen belang van het Rijk of van de 
kolonie. 

50. De gouverneur kondigt de koloniale ver
ordening , door hem vastgesteld, iu den regel 
niet af •vóór dat hij berigt ontvangen heeft, dot 
bij den Koning geen voornemen tot vernietiging 
bestaat, of vóór dRt, na de opzending aan den 
Koning, zes maanden verloopen zijn zonder dat 
de gonvernenr berigt ontvangen heeft, dat de 
vernietiging heeft plaats gehad of bij den Koning 
in overweging ie. 

Hij kan echter, indien naar zijn oordeel eu 
dat van de meerderheid van den Raad van Be

ttnnr spoed vereischt wordt, eene koloniale ver
ordening, door hem vast.gesteld, vroeger afkondigen 
en invoeren. 

51. Eene koloniale verordening, behoorlijk af
gekondigd , verbindt tot dat zij door eene ll!t.ere 
koloniale verordening afgeschaft of volgena art. 48 
dezer wet · vervallen of het Koninklijk besluit, 
houdende hare vernietiging, in de kolonie afge

kondigd én in werking getreden is. 
52. De afkondiging der koloniale verordening 

geschiedt door hare plaatsing in het Gouvern11-
1nmufllad. 

Het formulier van afkondiging luidt: 

.In naam des Konings! 
De Gou vernenr van Suriname , 

.In overweging genomen hebbende: 
(De beweegredenen der verordening.) 

•Heeft, den Raad van Bestuur gehoord , na 
verkregen goedkeuring der Koloniale Staten , 

• En in het geval. voorzien in het tweede lid 
van art. 50 dezer wet, met bijvoeging der woorden: 

(.En gelet op het t~eede lid van art. 50 van 
het regeringsreglement dezer kolonie), vastgesteld 
onderstaande verordening: 

(De verordening.) 
• Gegeven te •..•.... , den. • . . • . •. " 
(Ondertieekening van den gouverneur en van 

den gouvernements-secretaria.) 
53. Ten aanzien van de werking der afge

kondigde verordening geldt het bepaalde bij arti
kel 45. 

54. De gonvernenr ia bevoegd tot het uit
vaardigen van· besluiten, houdende olgemeene 
maatregelen en strekkende om uitvoering te geven 

hetzij nan wetten of Koninklijke b!!sloiten, ge
nomen in den vorm, bij de Grondwet van het 
Koningrijk voorgeschreven voor algemeene maat• 
regelen van bestuur, waarvan de uitvoering hem 
van 's Konings wege is opgedragen, hetzij aan 
koloniale verordeningen. 

De Raad van Bestuur wordt over het uit te 
vaurdigen besluit itehoord. 

55. Zoodanige beslniten worden op last des 
gouverneurs afgekondigd door hunne pla.àtsing 
in het Gouoernem,mufllad. 

Het formulier van afkondiging lnidt: 
.In naam des Konings 1 

.De Gon vernenr van Snriname, 

.Overw~nde, dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, hetKoninklijkbesluit 

of de koloniale verordening, tot wier uitvoering 
het besluit strekt.) 

.het noodig is, het navolgende vaat te st~llen; 

.Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, besloten: 

(Volgt het beslnit.) 

.Gegeven te • . . . . . . . , den • • . . . .. " 
(Onderteekening van den gouverneur en van 

den gouvernements-secretaris.) 
56. Indien in het besluit geen andere termijn 

bepaald js, werkt het op den dertigsten dug na 
dien der uitgifte van het Gouvernemen.tablad, 
waarin het geplaatst ia. 
, 57. De gouvernenr brengt het door hem ge

nomen bealnit onverwijld ter kennisae des Konings. 
Hij trekt het in of wijzigt het, zood ra hem 

dit van 'a Konings wege wordt bevolen. 

DERDE H O OF D S T U K. 

Van den Raad van Beatu·ur. 

EERSTE A:PDEELlNG • 

Yan 6fi•e zamtnslelling. 

58. De Raad van Bestnur bestaat uit den 

gouvernenr ale voorzitter, den ondervoorzitter .en 
drie leden. 

De ondervoorzitter en de leden worden door 
den Konini benoemd, geechorst en ontslagen . 

De rang der leden regelt zich naar den onderdóm 
van benoeming. · 

59. De . Koning kan buitengewone leden be
noemen, hen schonen en ontslaan. Zij zijn naar 
ouderdom van benoeming nis plaatsvervangers 
werkzaam._ 

60. De ondervoorzitter , leden en buitengewone 
leden leggen, alvorens hunne betrekking te aan• 
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vaarden, in handen nn den gouverneur den eai, 
(verklaring of belofte) af: 

.Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken nnam of wat voo:r
wendMll ook, tot het verkrijgen mijner benoeming. 
als ondervoorzitter (lid, bnitengewoon lid) van 
den Raad vnn Beatunr aan iemand, wie hij ook 
zij , ieta heb gegeven of beloofd , noch zal _geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen of te laten , vnn niemand 
hoegenaamd eenige belofte of geschenken aan
nemen zal, middellijk of onmiddellijk. 
• Ik zweer (beloof) tron w aan den Koning; dat 
ik het Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Suriname steeds zal helpen onderhond;n 
en het welzijn der kolonie naar mijn vermogen 
zal voorstaan. Zoo waarlijk helpe -mij God Al
mep;tig I" (.Dat verklaar en belo~f ik.") 

61 • De gon vernements-secretaris staat den Raad
van Bestuur Hls secretaris bij, ook al ia hij 
daarvan geen lid. 

62. Het reglement van orde voor den Raad 
van Bestnnr wordt door den Raad ontworpen 
en vastgesteld door den goovernenr. 

Het behoeft, even ala de daarin te brengen 
wijzigingen de goedkeuring des Konings. 

TWEEDE A1'DEELING, 

JTan :zif11~ werkzaaml,etkn. 

63. De Raad van Beatuur wordt door den gou-
verneur gehoord nopens : · 

1 °. alle koloniale verordeningen, die de gon
verneur aan de goedkenring der Koloniale Staten 
wil onderwerpen , of die de Koloniale Staten aan 
den gonvernenr ter vaststelling hebben aangeboden; 

2°. alle bealuiten tot uitvoering van algemeene 
verordeningen , die de gon vernenr wil nemen; 

3°. Alle aangelegenheden , ·waaromtrent dit is 
voorgeschreven bij deze wet of andere algemeene 
verordening, of den gonvernenr van 's Konings 
wege wordt bevolen; _ 

4°. alle andere zaken, waaromtrent de gouver. 
neur in het belang zijner verantwoordelijkheid 
het gevoelen van den Raad wenscht te kennen. 

64. De Raad mag niet weigeren , des gevraagd, 
zijn gevoelen schriftelijk aan den gouverneur 
mede te deelen. 

65. De gonvernenr kan officieren der zee- en 
landmagt, en ambtenaren, geene leden van d.en 
Raad zijnde, gelasten de vergadering bij te wonen 
tot het geven van inlichtingen. 

11102. 

66. De Raad van Bestnur kan, volgens regels 
bij koloniale verordening te stellen, regtamagt 
erlangen in geschillen van bestuur. 

67. Hij verrigt voorts alle andere werkzaam
heden, hem bij deze wet of andere algemeene 
verordeningen opgedragen . 

VIER D E HO OF D S 'l' U K. 

JTan de Komiak Staten. 

EERST& A'PD&ELING. 

Yan hunne :zamerutetli119 . 

68. De leden der Koloniale Staten worden 
door de kiezers regtstreeks gekozen in verhouding 
van één op . twee honderd kiezen, doch nimmer 
minder dan dertien of meer dan vijf en twintig. 

69. Om kiezer te zijn wordt vereischt: 
1°. ingezetenschap; 
Als ingezetenen worden aangemerkt : 
a. Nederlanders volgens de wet op het Neder• 

landerschap en het ingezetenschap, wanneer zij 
sinds lG. Januarij van het jaar, waarin de kiezers
lijst wordt vastgesteld, in de kolonie geveatigd 
geweest zijn ; 

6. vreemdelingen, wanneer zij gednrende de 
laatste vijf jaren, voorafgegaan aan 1 Jannarij 
van het jaar, Wlllll'in de kiezerslijst wordt vast
gesteld, in de kolonie gevestigd geweest zijn; 

2°. de volJe onderdom van vijf en twintig jaren; 
8°. het volle genot der burgerlijke regten; 
4°. of het betalen vao belasting over een jaar• 

Jijksch inkomen van / 1400 of meer, 
of het betalen in de gezamenlijke directe be

lastingen eener som, waarvan het jniate bedrag, 
mits niet beneden dat van f 20 noch boven dat . 
van/ 100, bij het kiesreglement wordt bepaald. 
· 70. Onbekwaam om te kie7.en of verkozen te' 
worden zijn, onverminderd het bepaalde in art. 23 
der wet van den 81ten Augnstos 1862 (Staata-

6lad n°. 164), houdende opheffing der slavernij 
in de kolonie Suriname, zij , wien dat regt ont
•egd ia bij regterlijk vonnis of die geregtelijken 
afstand van honne !(OOderen aan hunne schnld
eischers gedaan en dezen niet ten volle voldaan 
hebben. 

71. Verkiesbaar _zijn allen, die de vereischt.en be
,tîtten, opgenoemd in art. 69 onder nommers 1, 
2 en 3 dezer wet., en niet onbekwaam, noch nit• 
gesloten zijn. 

72. Uitgesloten zijn de gouverneur, de ooder
'oorzitter en de leden van den Raad van Bestuur, 

7 
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de gouvernements-secretaris en de krijgslieden van 
den Staat in werkelijke dien1t. 

73. Bloedverwe.ntachap of ZWll{lerschap tot en 
met den tweeden graad maiir niet beetaan tusschen 
de leden van de Koloniale Staten. 

Wanneer leden, elkander in den verboden graad 
bestaA.Dde, te gelijker tijd gekozen worden, wordt 
alleen toegelaten hij, die de meeste stemmen be• 
kwam, en, bij gelijk getal stemmen de oudste in 
jaren. 

Hij, die na zijne benoeming in den verboden 
graad van zwagerschap met een der andere leden 
geraakt, is niet verpligt af te treden vóór den 
afloop van zijnen tijd van zitting. 

De zwagerschap hondt op door den dood der 
vrouw, die haar veroorzaakte. 

74. ·De leden hebben zitting gedurende 1.es jaren. 
Om de twee jaren treedt een derde hunner af, 

\Jnet dien verstande dat, wanneer het getal der leden 
niet door drie deelbaar is, bij de eerste, of bij 
de eerste en tweede aftreding één lid meer aftreedt 
dan bij de volgende. 

De nitvallenden zijn dadelijk weder herkiesbaar. 
Na de eerde benoeming, evenals na eene ont

binding en na eene verandering van het getal 
leden, w-0rdt de rooster van aftreding door het 
lot geregeld. 

Hij, die ter vervulling eener tnssohentijds open• 
gevallene plaat■ gekozen ia, treedt af op het 
tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij ver• 
kozen i,, moest aftreden. 

76. Het kiesreglement wordt vastgesteld bij 
koloniale verordening. 

De eerste verkiezing geschiedt" binnen een jaar 
na de invoeri11g dezer wet, volgens een voorloopig 
kiesreglement , dat , krachtens art. 54 dezer wet, 
door ilen gonvernenr wordt V1111tgesteld, doch 
vooraf aan 's Konings goedkeuring wordt onder
worpen. 

76. De leden der Staten leggen v6ór het aan
vaarden hunner betrel.king in handen van den 
gouverneur den eed (verklaring of belofte) af: 

.Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken naam of wat voor• 
wendael ook, om tot lid der Koloniale Staten te 
worden benoemd, aan iemand, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe11,enaamd 
in deze betrekking te doen of te laten , van 
niemand hoegen11A1Dd eenige beloften of geschen• 
ken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk . 

Ik zweer (beloof) tronw aan ilen Koning ; dat 

ik het Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Suriname steede zal helpen onderbonden 
en het welsijn der kolonie naar mijn vermogen 
zal voorstaan. Zoo waarlijk helpe mij God 
!.lmagtig !" (.Dat verklaar en beloof ik.") 

77. De leden genieten geene schadeloosstelling. 
Vergoeding voor rei,- en verblij fkosten kan 

hun bij koloniale verordening worden toegekend. 
78. De leden zijn bevoegd ten allen tijde hnn 

ontalag te nemen.-
Zij zenden dit schriftelijk in aan den gouverneur. , 
Het lidmaatschap vervalt: 
1°. door het opgeven der vestiging in de kolonie; 
_2°. door het verlies van het volle genot _der 

burgerlijke regt.en; 
8°. door opkomende onbekwaamheid volgens 

· art. 70; 
4°. door het aannemen eener met het lidmaat

schap onvereenigbare betrekking. 

TWEEDE APDEELING. 

Yan Àvnne fJergadering. 

79. De vergadering der Staten wordt jaarlijks 
op den tweeden Dingadag der maand Mei te Para
maribo door of namens den gouverneur geopend. 

80. De voorzitter en de ondervoorzitter der 
Staten voor elke veiwidering worden nit hun 
midden benoemd door den gouverneur. 

81. De Staten benoemen hunnen griffier.buiten 
hun midden. 

82. De Staten onderzoeken de geloofsbrieven 
der nieuw ingekomen leden en beslieaen de ge
schillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de 
verkiezing zei ve oprijzen. 

83. De Staten stellen het reglement van orde 
voor hunne vergadering vaat. 

84. Zij vergader~n in het openbaar. 
De denren worden gesloten , als de voorzitter 

het noodig keurt of vier leden het vorderen. 
De vergadering beslist of met gesloten denren 

zal worden beraadslaagd. · 
Over à.e pnnten in besloten vergadering be

handeld kan daarin ook een besluit genomen 
worden. 

85. De leden der Staten stemmen naar eed , 
en geweten, zonder rnggesprank met hen die be
noemen. 

86. De Staten mogen niet beraadslagen noch 
besluiten, zoo niet meer dan de helft der leden 
tegenwoordig ia. 
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Alle besluiten wordeli door volstrekte meerder• 
heid der stemmende leden opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen vao 
een besluit tot eeoe volgende vergadering uit• 
gesteld. 

In deze, en even zoo in eeoe voltallige ver• 
gadering, wordt bij het staken van stemmen het 

· voorstel geacht niet te zijn ae.ogeoomen. 
87. Over alle zaken wordt mondeling en bij 

hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen 
ve.n keuzen of voordragten ve.o personen bij ge• 
,loten oogeteekeode briefje&. 

88. De leden der Sta.ten zijn, ier zake \'.aD 
hetgeen zij a1s zoode.oig gezegd eo gedne.o hebben, 
niet geregtelijk vervolgbaar; 

89. De gouverneur ke.o · in persoon of door 
een en geme.gtigde de beraadslagiogeo bij wonen en 
eeoe raadgevende stem uitbrengen. 

90. De gouverneur heeft het regt de vergadering 
der Staten te schorsen, te sluiten en buitengewoon 
bijeen te roepen. 

91 . Hij heeft het regt de Staten te ootbindeo. 
Het besluit tot ontbinding, waarop de Raad 

van Bestuur geàoord wordt, behelst de oitschrijvin11: 
ve.n de verkiezing voor nienwe Staten binnen zestÎ!I: 
de.gen en de bijeenroeping der . uien,.; gekozen 
Staten binnen drie maanden. 

Bij ontbinding sluit de gooveroeor tevens de 
vergadering der Staten. 

DERDE Al'DEELING, 

Pan Aunne magt. 

92. De Kolonie.Ie Staten maken het vertegen
woordigend ligchaam der kolonie uit. 

93. Zij onderzoeken de verordeningen , die 
hun door deo_ gouverneur ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

Het formulier vao aanbieding luidt : 
• De Gouverneur der kolonie Suriname biedt 

aan de Koloninle Staten ter goedkenrin11: aan eeue 
. verordening." 

(Vermeldin11: van den titel der verordenin11:.) 
(Dagteekeoing en onderteekeniog van den gou• 

vernenr.) 
94. Indien de Staten de verordening goed• 

keuren geven zij hiervan kennis aan den gouverneur. 
Het formulier dier kennisgeving luidt: 
.De Koloniale Staten keuren goed de hun door 

den Gouverneur der kolonie Suriname aangeboden 
verordening." 

(Vermelding van den titel der verordening.) 

(De.gteekening eo onderteekening vao den voor· 
zitter en den griffier.) 

95. Iudien de gouverneur de verordening, door 
de Koloniale Staten goedgekeurd, beeft vastgesteld, 
geeft hij daarvan oao hen kennis. 

Het formulier dier keooisgeving luidt: 
.De Gouverneur der kolonie Suriname heeft 

vastgesteld de verordening." 
(Vermelding van den titel der verordenin11:.) · 
(Dagteekening en onderteekening van den p;ou

vemeor .) 
96. Indien de gouverneur bezwaar heeft de 

vero rdening, door de Koloniale Staten goedgekeurd, 
vast te stellen , geeft hij daarvan aan hen kennis. 

Het formulier dier kennisgeving lnidt: 
.De Gouverneur van Suriname heeft bezwaar 

om vast te stellen de verordening." 
(Vermelding van den titel der verordening.) 
(Dagteekening en onderteekening van den gon• 

verneor.) 
97. Indien de Koloniale Staten de verordening 

niet goedkeuren, gi,ven zij hiervan · kennis aan 
gou verneor. 

Het.. formulier dier kennisgeving luidt: 
• De Koloniale Staten hebben bezwaar tegen de 

g<iedkeuring der aan hen door den Goo veruenr 
der kolonie Suriname aangeboden verordening." 

(Vermelding van den titel der verordeoiog.) 
(Dagteekeoiog eo onderteekeoing van den voor

zitter en den griffier.) 
98. De Koloniale Staten ht:bben het regt van 

wijziirin11:. 
Indien zij· daarvan !1:8bruik gemaakt hebben, 

luidt dat formulier der kennisgeving van hunne 
goedkeuring aldns : 

• De Koloniale Staten keuren goed, zoodanig 
als zij door hen is gewijzigd, de hnn door den 
Gouverneur der kolonie · Suriname aangeboden 
verordening." 

(Vermelding van den titel der verordeni_ng.) 
(De.gteekening en onderteekening van den voor

zitter en den grimer.) 
99. Indien de gonverneur zich met de ge· 

wijzigde verordening vereenigt, geeft hij hiervan 
aan de Staten kennie. 
• Het form alier dier kennisgeving luidt : 

.De Gouverneur der kolonie Suriname heeft 
vastgesteld, zoodanig als zij door Koloniale Staten 
gewijzigd i1, de verordening." 

(Vermelding van deo titel der verordening.) 
(Dagteekeniug en onaerteekeniog van den gou

verneur.) 
7• 
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100. Indien de itonvernenr 1.ich met de gewijzigde 
.-erordening niet veree11igt, g~eft hij hiervan aan 
. de Staten kennis. 

Het formnlier dier kennisgeving luidt: 
.De Gonvemeur der kolonie Sarinàme zich niet 

lrnnnende vereenigen met de wijzigingen door de 
Koloniale Staten gemaakt, heeft niet .-astgeeteld 
de verordening." 

(Vermelding van den titel der verordening.) 
(Dagteekeaiag en onderteekening van den gou

verneur.) 
10 1. De Koloniale Staten hebben het regt 

verordeningen aan den gouverneur voor te stellen. 
ZiJ zenden het ontwerp, zoodanig als het door 

hen goedgekeurd ie, aan den gouverneur. 
H~t formulier van toez~nding luidt: 
De Koloniale Staten verzoeken den Gouverneur 

'der kolonie Suriname vast te stellen de door hen 
in bijgaand ontwerp goedgekeurde verordening." 

(Vermelding van den titel der verordening.) 
(Dagteekening en onderteekening van den voor

zitter en den griffier.\ 
, 102. De ~uvemenr geeft van zijn besluit aan 
de Staten kennia. 

De_ formulieren van ·kennisgeving luiden: 
ingeval geen bezwaar bestaat tegen de vast

stelling. 
.De Gouverneur der kolonie Snrinome heeft, 

den Raad van Beatn nr gehoord, vastgesteld;" 
in het tegenoverp:eetelde ~vol , 
• De Gouverneur der kolonie Suriname heeft, 

den Raad van Bestuur gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de door de Koloniale Staten in ontwerp 
goedgekenrde en aan hem 11&11geboden verordening." 

(Vermelding van den titel der verordening.) 
(Dagteekening en onderteekening vo.n den gon-

vernenr.) · 
103. De Koloniale Staten zijn bevoegd de be

langen der kolonie voor te staan bij den Koning, 
bij de Staten-Generaal en bij den gouverneur. 

104. Zij onderzoeken de verzoekschriften, die 
met inachtneming der voorschriften van art. 9 
dezer wet aan hen gerigt worden. 

105. Zij kunnen den gouverneur uitnoodigen 
om wegens zaken , de kolonie betreffende, inlich
tingen aan hen te geven. 

106. De p:onverneur voldoet aan deze uitnoo
diging, wanneer hij vermeent dat het geschieden · 
lmn zonder schade voor de hem tuevertron wde 
belangen, en geeft de gevraagde inlichtingen mon
deling of schri~elijk, hetzij in persoon of bij 
gemagtigde. 

VIERDE APDEELlNG . 

r 41' tk /Jegtooting. 

107. Ten laste van 's Rijke scho.tkiet komen: 
a. de wedde en de verblijfkosten van den 

gouverneur; 
ll. de kosten van de Rijks ~- en lan.J.map:t, 

tot bescherming der kolonie gevorderd. 
108. De uitgaven ten behoeve der openbare 

dienst in de kolonie , welke niet ten l11Ste van 
'a Rijka BChatkist komen, en de middelen ter 
harer dekking worden aangewezen op de koloniale 
huishoudelijke begrooting. • 

109. De koloniale ' huishoudelijke begrooting 
wordt jaarlijks door den gonvernenr, no. den 

.Raad van Beatnur te hebben gehoord, ontworpen 
en aan de Koloniale Staten bij de opening hunner 
vergadering aangeboden. 

110. Zij wordt, zoodanig als zij door de Ko
loniale Staten goedgekeurd is, door den ~nver
nenr voorloopig vastg~teld en afgekondigd. 

111 . Zij wordt door hem terstond met de 
noodige toelichting toegezonden aan den KoniniJ. 

112. Zij wordt definitief vastgesteld door de 
wet: 

1°. indien tot aanvulling der koloniale mid
delen gevorderd wordt eene bijdrage uit 's Rijke 
schatkist; 

2°. indien de Koning de begrooting, zoodanig 
als zij door de Koloniale Staten aangenomen is, 
niet goedkeurt; 

S0 • indien de Koloniale Staten de begrooting 
niet hebben vastgesteld voor den 15den Julij van 
het jaar, waarin zij hun wordt aangeboden. 

Indien geen dezer p:evallen aanwezig ia, geldt 
de voorloopige vaststelling als definitive. 
· • 113. De uitgaven en heffingen, uit kracht der 

voorloopig vastgestelde begrooting gedaan voor 
dat de wet, houdende deflniti ve vaststelling dier 
begrooting, in de kolonie afgekondigd en in 
werkinp: getreden is, blij ven van waarde, voor 
zooveel zij geachied zijn met magtiging des Ko
nings of voor dat van den Koning berigt ont
vangen ie. 

In het geval , voorzien in het voorgaande ar
tikel onder n°. 3, atrokt voorloopig de begroo
ting voor het vorig dienstjaar tot grundalag der 
dienat , behoudens de daarin door den Koning 
bevolen wijzigingen. 

114. De verantwoording van de koloniale uit
gaven en ontvangsten over elk dienstjaar wordt 
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{onder overlegging van de rekening, goedgekeur!l 
door de . magt bij de wet of den Koning daar
toe nnngewezen) op last des Konings gedaan 
aan de wetgevende magt, ingeval de koloniale 
huishondelijke begrooting definitief is vastgesteld 
bij de wet, en in het andere geval door den gon• 
verneur aan de Koloniale Staten. 

Naar gelijke onderscheiding wordt het slot der 
rekening vnstgesteld , hetzij bij de wet, hetzij bij 
koloniale verordening. 

V IJ F D E H O OF D S T U K. 
Va" de inwendig/! tJerdeeling van liet grondgebied 

der kolonie. 

115. De verdeeling der kolonie in distriÖten 
en gemeenten, de oprigting en opheffing va)I. 
waterschappen, de zamenstelling, inrigting en 
bevoègdheid der district&-, plaatselijke en water
schapsbesturen , mitsgaders al hetgeen betreft de 
politie van land en stad, worden geregeld bij. 
koloniale verordening. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Van ket regt8toeun. 

EEJISTE AFDEELJNG. 

A/gem11ene tJOOr8ckriften. 

116. Er wordt in de kolonie Suriname regt 
gesproken in naam des Konings. 

117. Het burgerlijk regt, dot van koophandel 
en de burgerlijke rep;tsvordering, het strafregt en 
de strafvordering, ook ten opzigte der koloniale 
ge!îapende magt te land en te wat.er, de regts
pleging in zake van belastingen, het notarisambt, . 
de indnstr iële, letterkundige en kunsteigendom, 
en het stuk der maten en . gewigten worden, zoo
veel mogelijk overeenkomstig met de in Neder
land bestaande wetten, door koloniale verordeningen 
geregeld. 

118. Niemnnd kan van zijn eigendom ontzet 
worden, dan nadat bij koloniale verordening ver
klaard ia, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert, en tegen voorafgenoten of vooraf ver
zekerde schadeloosstelling. 

Op dit beginsel worden p;eene uitzonderingen 
toegelaten dnn krachtens algemeene regelen, bij 
koloniale verordening te stellen, en zonder dat 

. ooit het regt op . volledige schadeloosstelling den 
onteigende kan worden ontnomen. 

119. Ann de regterlijke magt behoort bij nit
sluiting de kennisneming von alle geschillen van 
burgerlijke?- aard. 

120. Geene vervolging tot straf kan pinots hebben. 
dan voor den regter, bij algemeene verordening 
aangewezen , en op de wijze, bij algemeene ver
ordening bepaald. 

121. De burgerlijke dood of de verbeurd ver
klaring van al de goederen des veroordeelden kan 
niet als straf of als gevolg van straf worden bedreigd. 

122. Geschillen over kiearegt en andere burger
regten staan ter kennisneming van de regterlijke 
magt, wanneer geen andere regter bij algemeene 
verordening aangewezen is. · 

123. Alle vonnissen behelzen de gronden, waarop 
zij zijn gewezen, en in strafzaken de aanwijzing 
der artikelen van de wettelijke regeliugen, waarop 
de veroordeeling rust. · 

Zij worden met open deuren uitgesproken. 
De teregtzittingen zijn openbaar, behoudens d~ 

uitzonderingen, in het belang der openbare orde' 
en zedelijkheid bij algemeene verordeningen vast 
te stellen. 

124. Niemand kan tegen zijnen wil worden 
afgetrokken van zijnen wettigen regter. 

Algemeene verordeningen regelen de wijze, waarop 
: geschillen over bevoegdheid tnsschen de regterlijke 

en andere magten beslist worden. 
125. Behalve in de gevallen, bij. algemeene 

verordeningen voorzien , mag niemand in hechtenis 
genomen worden dan op regterlijk bevel, houdende 
de redenen der inhechtenisneming. 

Zoodanig bevel moet aan dengene, tegen wien 
het gerigt is, bij of zoo spoedig mop;elijk na zijne 
aanhouding worden beteekend. 

De vorm van het bevel en de tijd, binnen 
welken alle in hechtenis genomen personen moeten 
worden verhoord, worden bij aljl;emeene verorde
iling bepaald. 

126. In niemands woning ineg tegen zijn' wil 
worden binnengetreden dan op laat eener magt, 
ot het p;even van zoodanigen laat bij algemeene 

verordening bevoegd verklaard, en met inacht
neming der vormen , bij algemeene verordening 
voorgesehreven. 

127. Het geheim der aan de post of andere 
openbare instelling van vervoer toevertrouwde 
briëven is onschendbaar, beha! ve op last van den 
iegter en in de gevallen, bij algemeene verorde-

iug voorzien . 

TWEEDE APDEl!:LING. 

Van de zamffl8tetling der regterlijfte ma!lt. 

128. De regtsrnagt vo,n den Hoogen Raad der 
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Nederlanden in koloniale zaken wordt geregeld 
door den Koning. 

Bij het in werking treden van zoodanig Ko• 
ninklijk besluit vervalt, voor zooveel de kolonie 
Swriname aangaat, de wet van 4 April 1869 
(Jtaat16lad n°. 86). 

129. Er ia, onder de benaming van het bof 
van j n1titie, een opperate geregtahof over de 
ganscbe kolonie. 

Het houdt toesigt op de geregelde afdoening 
van alle regtsgedingen en de behoorlijke vervol• 
ging van alle misdrijven. 

De voorzitter, de leden en de griffier van het 
hof van justitie worden door den Koning benoemd, 
de voorzit-tèr en de leden voor het leven , de 
griffier tot wederopzeggens toe. 

130. Het openbáar ministerie bij het bof van 
justitie wor~t nitpefend door of namens den 
proourenr-generaal . · 

131. De procureur-generaal wordt door den 
Koning benoemd en ontalage·n. 

132. Hij i■ het hoofd van het openbaar minis
terie en van de regterlijke en administrative politie 
in de gansche kolonie. 

Hij vertegenwoordigt den Staat, de Regering 
of de kolonie in re['ten. 

133. Behalve i u het geval van verklaarden 
staat van oorlog of belOI(, wordt geen doodvonniii 
ten uitvoer gelegd, dan op laat of met voorkennis 
van den procureur-generaal en na verkregen mag
tiging van den gouverneur. · 

De gouverneur verleent die magtiging niet dan 
na den hoogsten militairen of burgerlijken regter 
in de kolonie te hebben geboord. 

134. De voorzitter en de leden van het hof 
van justitie knnnen tegen hnn wil door den Koning 
worden ontslagen: 

1 °. bij gebleken OD[tllSCbiktbeid door meer dan 
r.estip:jarigen ouderdom, of door aanb_oudende ziels
of ligchaamsziekte ; 

2°. wanneer zij onder curatele zijn gesteld; 
3°. bij gebleken wangedrag of onzedelijkheid, 

of bij gebleken grove achteloosheid in de waar• 
nemiog van hun ambt. 

In de beide eerste gevallen wordt het ontslag 
eervol verleend. 

In het eerste geval wordt voor de aanspraak 
op pensioen geen nader bewijs van de oorzaak 
der ongeschiktheid gevorderd. 

135. Won~eer de gouverneur oordeelt, dat 
eene der redenen van ontslag, in het voorgaand 
artikel opgenoemd, aanwezig is, draagt hij, na 

fl.en Raad van Bestuur te hebben gehoord en met 
, ~:r.ending van al de stukken op de zaak betrek• 

lijk, het ontslag van den betrokken ambtenaar 
llàn den Koning voor. 

Hij stelt den betrokken ambtenaar, door mede-
• 

1eeling zijner . voordragt, · in de gelegenheid. om 
zijn verweerschrift bij de stokken te voegen. 

Hij ia bevoegd den betrokken ambtenaar, in 
afwachting van 's Koning bealiBBing, te schorsen 
.en in de waarneming van het ambt tijdelijk te 
voorzien. 

De betrokken ambtenaar gl!Diet gedurende de 
schorsing zijn_e volle bezoldiging. 

~ij kan, op zijn verzoek, in de gelegenheid 
om zich in Nederland te gaan verantwoorden 
gesteld worden door toekenning van verloftrac• 
tement en vrijen overtogt. 

De Koning beslist· over het ontslag. 
136. De voorzitter en de leden van het hof 

van jnatitie kunnen door den Hoogen Raad der 
Nederlanden, in raadkamer bij een met reQnen 
omkleed arreat, nit hno ambt worden ontzet: 

1 °. wanneer zij veroordeeld zijn tot gevangenis
straf; de gevangeniB&traf welke geldboete vervangt 
daaronder niet begrepen; 

2°. wanneer zij verklaard zijn te zijn in staat 
van kennelijk onvermogen of wegens schulden 
zijn gegijzeld. 

De procurenr-g-eneraal zendt de stukken,, op de 
zaak betrekkelijk, ter vervolging aan den procureur
generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Hij geeft bierv_an aan den betrokken nm btenaar 
onmiddellijk kennis en stelt dezen in 1taat .een 

• verweersc.hrift bij den Hoogen Raad in te dienen. 
In het Yon11:i1, wurbij een regterlijkambtenaar, 

niet vallende in de boveustaande bep111ingen , tot 
gevangenisstraf (die, welke geldboete_ vervangt, 
daaronder niet begrepen) veroordeeld wordt, wordt 
tevens zijne afzetting _uitgesproken. 

137. Elk lid der regterlij ke magt, tegen wien, 
hetzij dagvaarding in peraoon of bevel van ge• 
vangennemi~, hetzij magtiging tot opneming in 
een huis van bewaring of geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen, ie verlef'ud, of op wien lijfs
dwang is ten uitvoer gelegd, wordt daardoor . in 
zijne bediening geschorst. Schorsing in de be• 
diening brengt geene schoning mede in het genot 
der bezoldiging. 

138. De verdere bepalingen nopens de inrigting 
en de zamenstelling der regterlijke magt in de 
kolonie worden vnatgeateld bij koloniale verordening. 

139. De regterlijke magt wordt alleen nitge• 
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oefend door de regters, welke door algemeene 
verordeningen zijn aangewezen. 

Tusschcnkomst van de Regering in regt1zaken 
ia verboden. 

140. Vonnissen door den regter in Nederland 
of Nederlandsche kolonien of ber.ittingen gewezen, 
en bevelen door hen nitgevaardigd, mitagaden 
gT0888n van authentieke akten aldaar verleden, 
kunnen in de kolonie Suriname ten uitvoer 
worden gelegd. 

Vonnissen en bevelen, door den rtgter in de 
kolonie Snriname gewezen of uitgevaardigd, mits
gaders grossen van aut.hentieke akten aldaar ver
leden, knnnen in N ederlnnd worden ten uitvoer 
gelegd. 

Z E V E N DE H O O F D STUK. 

Yan tk god8diemt. 

141. Ieder belijdt zijne godsd ienatige meeningen 
met volkomen nijheid, behouden■ de be&0herming 
der maatschappij en van hare leden tegen de 
overtreding der 1trafwet. 

142. In de kolonie wordt gelijke bescherming 
verleend aan alle erkende kerkgeµootechappen. 

143. De gonvernenr waakt dat alle kerkge
nootschappen zic_h honden binnen de palen van 
de gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen 
en de gestelde magten in de kolonie. 

144. De belijders der onderscheidene goda
dienatige meeningen genieten allen dezelfde burger
lijke en burgerregten en hebben gelijke aanspraak 
op het bekleeden van waardigheden , ambten en 
bedieningen. 

145. De openbare eeredienat en godsdienst
oefening ia aan geene andere beperkingen onder
worpen dan die, welke in het belang der openbare 
orde, rust en zedelijkheid bij koloniale verorde
ningen worden bevolen. 

A C H T S TE H O O F D S T U K. 

Yan de financiën. 

146. Het beleid der koloniale geldmiddelen 
en het beheer der domeinen ie onder het opper
toezigt van den gouverneur, opgedragen aan eenen 
hoofdambtenaar, die door den Koning wordt 
benoemd en ontslagen , en wiens in1trnctien en 
jaarwedde door den Koning worden vutgesteld. 

14 7. Het muntstelsel wordt bij de wet ge
regeld. 

148. Geene belastingen worden in de kolonie 
geheven dan uit kracht en volgentt de voor
schriften eener wet of koloniale verordening. 

149. Geen privilegie in het stok van bela1ting 
mag worden verleend. 

150. Geene koloniale belastingen mogen strekken 
om den vrijen handel met Nederland en Neder
landsche kolonien of bezittingen te belemmeren, 
of om den handel, de nijverheid of den land
bonw der kolonie te be voorregten boven den 
handel, de nijverheid of den landbouw van Neder
land of de N ederlandsche kolonien en bezit
tingen. 

De baken-, looda-, haven- en andere soortgelijke 
scheepsongelden en de bepalingen omtrent de 
groote scheepvaart zijn dezelfde voor alle vlaggen. 

151 . Geldleeningen ten laste der kolonie knnnen 
niet worden aangegaan dan uit kracht van de 
wet of van koloniale verordeningen, goedgekeurd 
bij de wet. 

152. Al wat betreft de uitgifte in eigendom 
of pacht en het beheer • der domaniale gronden 
en bosachen of de nitoefening van andere domaniale 
regt~n wordt geregeld bij de wet en, bij gebreke 
van deze, bij koloniale verordening, 

153. De wet regelt de wijze van beheer en 
verantwoording der koloniale geldmiddelen. 

N E GE N D E H O O F D S T U K. 

Van de gewapende ,nagt. 

154. Alle weerbare ingezetenen der · kolonie 
zijn gehouden, ingeval de kolonie door eenen 
buiten- of binnenlandschen vijand bedreigd wordt 
tot hare verdediging, en, in tijd van vrede, tot 
bewaring der inwendige rW!t mede te werken. 

Zij kunnen te dien einde vereenigd worden in 
schntterijen. 

De sterkte en inrigting dier schutterijen worden 
alsdan bij koloniale verordening geregeld. 

155. Krachtens koloniale verordening kan worden 
opgerigt eene gewapende politie, 

156. In geval van dringcnden nood, wanneer 
de gouverneur met de Rijks zee. en landmagt, 
te zijner beschikking staande, ondersteund door 
de koloniale gewapende magt, niet voorzien kan 
in de behoorlijke verdediging, is hij bevoegd, 
voor zoover de hem ten dienste ■taande hulp
middelen het gedoogen, vrijwilligera en zelf■ 

vreemde hnlptroepen tijdelijk ·in soldij te nemen. 
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TIENDE HOOFDSTUK. 

Yan het onderwij.J, de open/Jare gezondheid en 

het armbeatuur. 

1 5 7. De verspreiding van verlichting en bescha
ving en de aanmoediging van knnsten en weten
schappen wordt door de Regering aanhoudend 
behartigd. 

158. Het geven van onderwijs staat vrij aan 
een iegelijk_. die voldoende bewijzen van be
kwaamheid en zedelijkheid levert. 

159. Zooveel de middelen gedoogen, zorgt de 
overheid, dat het lager onderwijs de verkrijging 
der allereerste knndigheden onder het bereik 
brenge ook der onvermogenden . 

Zij doet dit door onderstenning van bijzondere 
of oprigting van openbare scholen. 

160. De regeling van het onderwijs op deze 
grondslagen geschiedt bij koloniale verordening. 

161. Het toezigt van overheidswege uit te 
oefenen over den toestand der openbare gezond
heid en al wat betreft de nitoefening der genees-, 
heel-, verlos- en artsenijmengkunst wordt bij kolo
niale verordeningen geregeld. 

162. Het aanmoedigen van arbeidszin en het 
weren van lniheid en lediggang bij de onver
mogende bevolking is een onderwerp van aan
hQ11dende zorg der Regering. 

Het toezigt over het armwezen en de noodige . 
voorzieningen daaromtrent worden bij koloniale 
vorordeningen geregeld. 

Daarbij wordt in acht genomen het beginsel, 
dat de bijzondere en kerkelijke liefdadigheid vrij
gelaten en zooveel mogelijk bevorderd wordt. 

ELFDE HOOFDSTUK. 

Yan de 1Jollu11lijt. 

163. De 11:onvernenr moedigt alle takken van 
volksvlijt, zooveel in zijn vermogen is, aan en 
oloet aan den Koning en aan de Koloniale Staten 
alle daart-0e strekkende voordragten. 

Bij koloniale verordening kunnen kamers van 
koophandel en fabrieken en commissien van land
bouw opgerigt en haar werkkring geregeld worden. 

164. Tot de oprifl:tin, van circulatiebanken, 
credietvereenigingen en verzekeringsmlllltschappijen 
kan bij koloniale verordening vergunning worden 
verleend. 

165. De Regering legt zich met al de haar 

ten dienste staande krachten op de verbetering 
der middelen van gemeenschap toe. 

Het toezigt, van overheidswege op de middelen 
van gemeenschap te land en te water te houden, 
wordt bij koloniale verordening geregeld. 

166. De gonverneur kan volgens regels, bij 
koloniale verordeningen te stellen , vergunning 
verleenen voor mijnbouwondernemingen en voor 
den aanleg van werken en de oprigting van onder
nemingen van openbaar nnt. 

Slotbepalingen. 

167. Het tegenwoordig reglement wordt in de 
kolonie Suriname afgekondigd op de wijze bij art. 44 
dezer wet bepaald. 

Het treedt in werking op het tijdstip door den 
Koning aan te wijzen. 

168. De onderwerpen , bij artt. 117 en 138 
vermeld , worden voor de eerste maal bij Konink
lijk besluit geregeld. 

Op deze regelingen is artikd 47 van dit regle
ment niet van toepassing. 

169. Alle verbindende verordeningen, die er 
zijn op het tijdstip dat dit reglement in werking 
treedt, blijven van kracht, tot dat zij door 
andere , volgens de voorschriften dezer wet, ver
vangen zijn. 

Overgangsbepalingen. 

De leden van de Koloniale Staten , door den 
gouverneur benoemd , treden af op den dag, 
waarop deze wet in werking treedt. 

T ndien er dan door de kiezers gekozen leden 
zijn, die volgens artikel 72 van het Regeerings
reglement , zooals het luidt volgens artikel 21 
dezer wet, (1) zijn uitgesloten , treden deze even
eens af. 

De verkiezing van leden in de plaats van de 
afgetredenen geschiedt binnen den termijn, bij 
het kiesreglement voo~ de vervulling van tusschen
tijd• open vallende plaatsen voorgeschreven. 

Na 11:fl.oop vau deze verkiezing wordt de rooster 
van aftreding, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 7 4 van het Regeeringsreglement op nieuw 
door het lot geregeld. 

De eerste aftreding heeft plaats op het einde 
van het zittingjaar, volgende op dat, waarin de 
nieuwe rooster vau aftreding is vastgesteld. 

(1) De wet van 2 Februari 11101 (Staatsblad 
n•. 55). (Oj/ic. aant.) 
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Vretmdelingen, wier namen bij het in werking 
treding treden dezer wet op de kiezerslijst voor
komen,' worden ten aanzien van het kiesrecht als 
ingezetenen a&ngemerkt. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 25 Fe
broari 1902 (Staatabf.ad n•. 37). 

Mij bekend, 

De Minuter uaii Oorlog, tijdelijk belast met !,et 

lJeheer 11an het Departement r,a,s Kolo11iëii, 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

25 FelJruari 1902. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst der wet van SI Mei 1865 
(StaatslJlad n°. 56) hondende vaststellinp: van 
het rep;lement op het beleid der rein-erinp: 
in de kolonie Curaçao, zooals die door latere 
wetten is gewijzigd en aangevuld. S. 38. 

W11 WILHELMINA., ENZ. 

Op dl\ voordracht van Onzen Minister ,von 
Oorlop:, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën v•n 21 Febrnari 1902, 
La. B, n°. 43; 

Gelet op de wetten van 31 Mei 1865 (Staat8• 

lJlad n°. 56), 26 April 1884 (StaaûlJlatl n°. 91), 
2 Februari 1901 (Staaf.slJlad n•. 56) en 30 De
cember 1901 (StaatalJlad n•. 289); 

Hebben p;oedge'Tonden en verstaan: 
Den tekst der wet van 31 Mei 1865 (Staata

lJlad n°. 56), houdende vaststelling van het re• 
glement op het beleid der n,geering in de kolonie 
Curaçao, zooala die ia gewijzigd en aangevuld bij 
de wetten van 26 April 1884 (Staatabladn°. 91), 
2 Februari 19()1 (Staatablad n°. 56) en 80 De
cember 1901 (StaatslJlad n°. 289), algemeen be
kend te maken door bijvo~np: van dien gewij
zigden en aangevnlden tekst in zijn geheel , bij 
dit beelnit. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoerin~ van dit besluit, hetwelk in het Staata• 
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 25sten Febr~ari 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mi.niater uan Oorlog, tijdelijk bekut met het 
beheer l'an het Departement 1Jat1 Koloniën, 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 26 Maart 1902.) 

TEKST DER WET van den Blaten Mei 1865, 
houdende fJa.rtatelling 11an het regleme,,t 

op het beleid der &geering in de kolonie 
Curaçao (Staatsblad n°. 56), zoo au die 

ia gewijzigd en aangetJUld bij de wett11n 
fJaii 26 ..J.pril 1884 tStaatsblad n•. 91) 
2 Februari 1901 (Staatsblad n°. 56) en 

30 DecentHr 1901 \Staatsblad n°. 289). 

REGLEMENT op het beleid der &geri11g 

in de kolonie Curaçao. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de kolonie en Aare inwonera. 

Art. 1. Het grondgebied der kolonie Curaçao 
omvat de eilanden Curaçao, Bonaire, Arnba, 
St. Martin (voor zooveel het aan Nederland be
hoort), St. Enatatius en Saba, met hunne onder
hoorigheden. 

Verdragen betreffende den afstand of ruiling 
van grondgebied of de regeling der grensscheiding 
behoeven de goedkenrinp: der Staten-Generaal. 

2. Allen, die zich in de kolonie bevinden, 
zijn eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd aan 
de Regering en onderworpen aan de wettelijke 
1·egelingen. 

3. De wettelijke rep:elingen, in de kolonie 
geldig, zijn : 

1 °. de verdragen. met vreemde mogendheden 
door den Staat aangegaan, voor zooverre zij in 
de kolonie van toepassing zijn; 

2°. de algemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan , 

a. de wetten, die, volgens de bepalingen der -
Grondwet van het Koningrijk, voor de kolonie 
gemaakt, of voor haar toepasselijk verklaard zijn; 

b. ne besluiten des Konings, p:enomen in den 
vorm, bij de Grondwet van het Koningrijk voor
geschreven voor algemeene maatregelen vnn bestuur; 

c. de koloniale verordeningen, vastgesteld door 
den gouverneur met goedkeuring van den Kolo
nialen Raad; 

3°. de besluiten, hondende algemeene maat• 
regelen , door den p;on vernenr, den Raad van 
Bestuur gehoord, binnen de grenzen zijner be

. voegdheid uitgevaardigd ; 
'O'I' 

4°. de keuren en reglementen door de in. de 
artikelen 129 en 186 bedoelde collegiën en be
storen binnen de grenzen hunner bevoegdheid 
uitgeva'ard igd. 
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4. Slavernij wordt in de kolonie niet geduld. 
Allen , die zich op haar grondgebied bevinden, 

hebben gelijke aanapraak op bescherming van 
per1oon en goederen. 

5. Uitlevering van vreemdelingen geschiedt niet 
dan krachtens verdrage11, waarbij, voorzoover de 
kolonie betreft, de regelen zijn in acht genomen, 
welke, zooveel mogelijk, in overeenstemming met 
Je daaromtrent . voor Nederland ~ldende wette
lijke bepalin~n , bij Koninklijk besluit worden 
vastgesteld. 

6. De regelen nopens de toelating en de uit• 
zetting van personen, die in verschillende eilanden 
der kolonie noch geveatigd, noch daarheen van 
Rijksweite gezonden zijn, worden bij koloniale 
verordening of bij plaatselijke keur vastgesteld. 

7. Tot openbare bedieningen, door den Koning 
op te dragen, 1ijn benoembaar Nederlanders vol
gens de wet op het Nederlandenchap en het ing&
z.,tenschap, en zij, die in eene der West-Indische 
kolonien van den Staat nit ouders, aldaar ge• 
vestigd , geboren zijn. 

De benoembaarheid tot andere openbare bedie
ningen wordt bij koloniale verordening geregeld. 

8. Niemand heeft voorafgaand verlof noodig 
om door de drukpers gedachten of gevoelen, te 
openbaren. 

De verantwoordelijkheid van schrijvers, ni~e
vers, drukkers en verspreiden en de wsarborgen 
in het belang der openbare orde en zedelijkheid 
tegen het misbruik van de vrijheid van drnkpers 
te nemen worden Fegeld bij koloniale veror• 
dening. 

Bepalingen, waardoor de toelating in de kolonie 
van in Nederland gedrukte stokken belemmerd 
wordt, behoeven bekrachtiging bij de wet. 

9. Ieder heeft het regt verzoekschriften in te 
dienen bij de bevoegde magi, zoowel in Nederland 
als in de kolonie. 

Verzoekschriften moeten persoonlijk en mogen 
niet uit naam van meer worden onderteekend, tenzij 
dit geschiede door of vanwege ligehamen, wettig 
zamengesteld of erkend , en in dit laatate geval 
niet anders dan over onderwerpen tot hunnen _ 
bepaalden werkkring behoorende. 

Echter mogen personen, die niet achrijven kun• 
nen, verzoek1chriften indienen door toaschenkomst 
van zoodanige ambtenaren, als hiertoe bij kolo• 
niale verordeoiug zijn bevoegd verklaard. 

10. De uitoefening van het regt van vereeni• 
ging of vergadering kan , in het belang der open• 
bare o_rde, zedelijkheid of gezon<lheid, aan regeling 

. en beperking bij koloniale verordening of bij 
plaatselijke keur onderworpen worden. 

T W E E DE H O O l<' D S T U K. 

Van den Gouverne14r. 

EERSTE Al"DKELll!G, 

1T a,, :zijr,e /Jenoemü,g en nhlag en i-an :zijM 
1Jerantt1JO<>rdelijklieid. 

11. De gouverneur wordt door den Koning 
benoemd en ontslagen. 

12. Hij moet den ouderdom van dertig jaren 
vervuld hebben. 

13. Hij legt in handen des Konings, of van 
de autoriteit of den persoon door den Koning 
hiertoe aangewezen, den eed (verklaring of be
lofte) af: 

.Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken naam of voorwendsel 
ook, t.ot het verkrijgen mijner benoeming tot 
gouverneur, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb 
gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen of te laten, van niemand 
hoegenaamd eenige beloften of geschenken aan• 
nemen zal, middellijk ~f onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning en 
aan de Grondwet; dat ik de welvaa,t van de 
kolonie naar miju vermo~en bevorderen zal; dat 
ik het Reglement op het beleid der regering in de 
kolonie Coraçao 1teeds zal onderbonden en doen 
onderbonden , en dat ik mij in alles zal gedragen, 
zoo al, een braaf en. eerlijk gouverneur betaamt. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almogtigl" (.Dat 
verklaar en beloof ik.'') 

14. Indien de benoeming van den gouverneur 
verv~t ia iu een geheim en verzegeld stuk, behelet 
dit atnk tevens de aanwijzing van de autoriteit 
of den persoon, in wier of wiens handen de be
noemde den voorgeschreven am bteeed moet af• 
leggen. . 

Zoodanig stuk wordt geopend in eene verga
dering van den Raad van Bestuur. 

Het wordt, nu door al de Bilnwezige leden te 
zijn gewaarmerkt, in het archief van den Raad 
nedergelegd. 

1 5. De gouvo:rnenr aanvaardt het bestuur door 
overlegging in eene plegtige zitting van den Ko
lonialen Raad van een afschrift zijner akte · van 
benoeming en van het proces-verbaal zijner eeds
aflegging, en brengt zijne aanvaarding van het 
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bestuur bij proclamatie ter keuuisse deringezeteuen. 
16. Hij is verpligt zijne waardigheid te blijven 

bekleeden tot dat hij het bestuur aau zijnen op

volger heb be overgegeven, tenzij hem vau 's Ko
nings wege gelast of vergund worde zijne waar
digheid vroeger neder te leggen. 

17. Hij mag zonder verlof des Konings de 
kolonie niet verlaten. 

18. Hij mag geen handeldrijven en geen deel 
hebben, regtstreeks of zijdelings, in dien van 
anderen, noch in eenige concessie of onderneming 
van welken aard ook op de kolonie betrekking 
hebbende of daarbinnen gevestigd. 

Hij meg geene schuldvorderingen ten laste der 
kolonie koopen. 

Hij mag noch regtstreeks, noch zijdelings deel 
nemen in eeuige overeenkomst, waarin de Staat 

of de kolonie partij is, noch zich voor de uit
voering van zoodauige overeenkomst geheel , of 
gedeeltelijk borg stellen. 

Van bovenstaande bepalingen kan, mitsdaartoe 
bijzondere termen aanwezig zijn, door den Koning 
vrijstelling verleend worden bij besluit, dat met 
-redenen wordt omkleed en w11.Brop de Raad van 
State van het Koningrijk gehoord is. 

19. Bloed verwantschap of zwagerschap, tot 
den derden graad ingealoten , mag niet bestaan 
tnsschen den gouverneur eeuerzijds en den onder
voorzitter of de leden van den Raad van Bestnnr, 
den gou vernements-secretaris, den proenrenr-gene
raal of een der hoofdambtenaren met het beleid 
cener bijzondere afdeeling van algemeen bestuur 
door den Koning belast, anderzijds. 

Hij, die na zijne benoeming in den verboden 
gma.d van zwagenohap geraakt, behoudt zijne 
bediening niet dan met vergunning des Konings. 

De zwagerschap houdt op door den dood der 
vrouw, die haar veroorzaakte. 

20. Wanneer er vermoeden bestaat dat de 

gouverneur krankzinnig is , belegt de ondervoor-
2itter van den Rand van Bestuur eene vergade
ring van dien t'llad ; opdat de gegrondheid van 
het vermoeden onderzocht worde. 

De Road van Bestuur , oordeelende dat daartoe 
termen beate.an , beveelt het instellen van een 
geneesknndiic onderzoek aan eene commïssie, te 
zamen gesteld uit de twee hoogst in rang aan
wezige officieren van gewndheid der zee- of land
magt en twee burgerlijke genee~heeren. 

Deze commissie is bevoegd den gewonen ge
neesheer des gouverneur. in haar midden te roepen 
en dient den Raad van Resto nr van berigt. 

Van het in den Raad van Bestuur verhandelde 

worden naanwkeurige processen-verhaal in dubbel 
opgemaakt en door den ondervoorzitter, de leden 
en den secretaris onderteekend. 

Als de Raad van Bestnnr oordeelt, dat het 
berigt der commissie het bestaande vermoeden 
bevestigt, wordt onverwijld een der dubbelen van 
de proeeSBen-verbaal gezond.en aan den Koning, 

, en belegt de ondervoorzitter van den Raad van 
Bestuur eene zitting van den Kolonialen Raad. 

De zitting wordt gehouden met gesloten deuren. 
De vergadering verklaart, na de · personen, die 
inliohtingen geven kunnen, onder eede gehoord 
te hebben, en bij volstrekte meerderheid van 
stemmen der aanwezige leden, of er termen be
staan om den gouverneur tot de uitoefening zijner 
waardigheid niet in staat te achten. 

De verklaring, · dat zoodanige termen bestaan, 
ontheft, zoolang zij niet, na gelijk onderzoek, op 
gelijke wijze is ingetrokken en in afwachting van 
de beslissing des Konings, den gonvernenr van 
de uitoefening zijner waardigheid.. 

Van het in den Kolonialen Raad ve1·handelde wordt 
een naanwkenrig proces-verbMl in dobbel opgemaa.kt 
en door al de leden en den griffier onderteekeud. 

Een der dobbelen wordt onverwijld gezonden 
aan den Koning. 

Wanneer de gon verneur door een plotselingen 
ziektetoestand buiten stoat is geraakt om zijne 
waardigheid nit te oefenen en om overeenkomatig 
artikel 28 6ia het dagelijksch beleid van zaken 
aan een ander op te dragen , worden de in dit 
artikel opgenomen bepalingen eveneens to~paat, 
met dien verstande echter, dat de gouverneur, 
nadat hij voldoende hersteld is, het bestuur weder 
op zich neemt en daarvan bij proclamatie aan 
de ingezetenen kennis geeft. 

21. De gouverneur oefent zijne waardigheid 

uit met stipte inachtneming van '• Konings be
velen, éu is aan den Koning wegens zijn doen 
en laten verantwoordelijk. 

Art. 164 der Grondwet van het Koningrijk 
ia op hem van toepassing. 

22. De gon verneur ia naar de bepalingen , 
vervat in de wet van 22 April 1856 (Staat86lad' 
n°. 33), houdende regeling der verantwoorde
lijkheid van· de hoofden der ministeriële departe
menten , tot straf vervolgbaar : 

a. wanneer hij uitvoering geeft of doet ge.-en 
aan Koninklijke besluiten of beschikkingen. waar• 
van hem de uitvoering niet is opgedragen door 
den Minister rnn Koloniën; 
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6. wanneer hij nitvoering geeft of doet geven ' 
aan Koninklijke besluiten of beschikkingen, niet 
voorzien van de vereisch te medeonderteekening : 
van een der hoofden van de ministeriële depar• 
tementen; 

c. wanneer hij beschikkingen neemt, of bevelen 
geeft, of bestaande beschikkingen en bevelen hand
haaft, waardoor de bepalingen dezer wet of andere 
in de kolonie geldende wettelijke regelingen wor
den geschonden ; 

d. wanneer hij nalaat nitvoering te geven of 
te doen geven aan de voorschriften von deze wet 
of andere in de kolonie geldende wettelijke rege- . 
Jingen, of aan Koninklijke beslniten en beschik
kingen, geene wettelijke regelingen zijnde, doch 
waarvan hem de uitvoering door den Minister 
van Koloniën is opgedragen. 

De handelingen, onder de Jitl. a, IJ en c, en 
, de nalatigheid onder litt. d bedoeld, zijn alleen 
dan strafbaar, wanneer zij gepleegd zijn met opzet ; 

e. indien hij zonder opzet de nitvoering, onder 
litt. d omschreven , grovelijk verzuimt. 

De feiten in dit artikel vermeld worden be
schon wd als misdrijven. 

De feiten , vermeld onder Jitt. a, IJ, c en d, 
worden gestraft met de straf genoemd in artikel 366, 
en het feit , vermeld onder litt. e, met de straf 
genoemd in artikel 356 .van het Nederlandsch 
Wetb~k van Strafrecht. 

23. De gouverneur kan, gedurende zijn bestniïr 
niet voor den straf~ter in de kolonie betrokken, 
noch aldaar in burgerlijke gijzeling gebragt, noch 
zonder zijne toestemming ale getuige in een regie
geding geroepen worden. 

Hij kkn, ztlfe na de nederl~ing zijner waar
digheid, wegens feiten, gedlll'ende zijn bestuur 
gepleegd , in de kolonie niet tot straf vervolgd 
worden. 

24. Hij staat in Nederland, behalve wegens 
ambtsmisdrijven, te regt voor den regter, die 
volgens de in het Rijk geldende wetten bevoegd 
zon zijn geweest, naar gelanit der t"lt"n het feit 
bedreigde strnffen, daarvan kennis te nemen, ware 
het gepleegd in ,le gemeente, in welke de zetel 
der Nederlandsche ~ring geveetigd is. 

De straf tegen het feit bedreigd, ia die, welke 
daartegen bedreigd wordt bij het strafregt der 
plaats, waar het feit is be~n. 

25. Indien tegen den gouverneur, hetzij in het 
geval voorzien in art. 164 der_ Grond wet van het 
Koningrijk, hetzij ter zake van andere strafbare 
feiten, eene vervolging in Nederland wordt inge-

steld, legt hij, op bevel des Konings, zijne waar
digheid neder in handen van dengene, die door 
den Koning of volgens deze wet is aangewezen 
om hem te vervangen. 

26 . Wanneer de gon verneur overeenkomstig 
11rtik~l 20 tijdelijk van de uitoefening zijner waar• 
digheid is ontheven, of wanneer hij buiten Btaat 
geraakt om haar nit te oefenen zonder in de ge
legenheid te zijn om het dagelijksch beleid van 
zaken overeenkomstig art. 286i.,, aan den daar
bedoelden persoon op te dragen , treedt als waar
nemend gonvernenr op de persoon, van 's Konings 
wege daartoe aangewezen, of bij gebreke van zoo
danige aan wijzing, gelijk mede wanneer en zoo
lang de uangewezen persoon niet kan optreden 

de ondervoorzitter van den Raad van Bestunr. 
Hetzelfde geschiedt wanneer de gouverneur over

lijdt, verlof erlangt of zijne betrekking nederlegt 
en zijn opvolger nog niet is aangewezen of nog 
niet kan optreden. 

27. Al wat in deze wet bepaald ie omtrent 
den gouverneur is toepasselijk op den waarnemenden 
gon vernenr met uitzondering der voorschriften 
in de artt. 12, 13, 15 en 19, en met dien ver
stande dat de verbodebepalingen van artikel 18 
niet gelden voor het deel dat de waarnemende 
gouverneur in de daarbij bedoelde ondernemingen 
had vóór dat hij het bestuur aanvaardde. 

28. De waarnemende gouverneur brengt zijne 
aanvaarding van het bestuur bij proclamatie tP-r 
kennie van de ingezetenen , en legt, zoo epoedig 
moge) ijk, in eene daartoe te houden en zoo noodig 
buitengewoon bijeen te roepen vergadering van 
den Kolonialen Raad , in handen van den voor
zitter der vergadering, den eed (of de belofte) af: 

.Il: zweer (beloof), dat ik, om iets hoege
naamd in de betrekking van waarnemend gou
verneur te doen of te laten van niemand hoege
naamd eenige beloften of gesohenken aannemen 
zal, middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning; dat 
ik de wel vaart van de kolonie naar mijn ver• 
mogen zal bevorderen ; ~at ik het Reglement op 
het beleid der regering in de kolonie Curaçao 
steeds zal onderbonden en doen onderhouden, en 
dat ik inij in alles zal gedragen, zooals een braaf 
en eerlijk gou vernenr betaamt. Zoo waulijk helpe 
mij God Almagtig l" (.Dat beloof ik.") 

28bi.r. Wanneer ziekte of korte afwezendheid 
van den gouverneur eene voorziening noodzakelijk 
mnakt, draagt hij het dagelijksch beleid van zaken 
tijdelijk op aan den persoon, die volgene arti-
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kei 26 in de bij dat artikel bedoelde gevallen nis 
waarnemend gouverneur zal moeten optreden. 

Zoodani11;e opdragt wordt door den gonverneur 
bij proclamatie ter kennis van de ingezetenen 
gebrngt. 

TWBEDE AFDEBLING. 

y an zu·•~ magt . 

29. De gouverneur bestuurt, met inachtneming 
van de voorschriften dezer wet, in naam en als 
vertegenwoordiger des Konings de kolonie en is 
aldaar met de uitvoerende magt bekleed. 

30. De gouverneur heeft het opperbevel over 
de in de kolon.ie aanwezige krijgsmagt. 

Hij oefent dit over 's Rijke zee- en landmagt 
niet uit dan behoudens hare administrati ve be
trekkingen tot de departementen van algemeen 
bestuur in het ·Koningrijk en overeenkomstig met 
de bijzondere beschikkingen des Konings. 

Hij beschikt over hare strijdkrachten in oorlog 
en vrede, zoodanig sla hem in het belang der 
kolonie oirbaar dunkt, en heeft het regt hare 
bevelhebbers en officieren te schorsen. 

Hij geeft terstond van de schorsing kennis aan 
den Koning. 

Zij is , zoolang zij niet door den Koning be
krachtigd is, slechts voorloopig. 

31 . De gon vernenr benoemt, schorst en ont
slaat de bevelhebbers, officieren en· onderofficieren 
der koloniale gewapende magt, hoedanig deze 
zamengesteld zij. 

32. Hij neemt, in geval van oorlogofopstand, 
alle maatregelen die hij in het belang van het 
Rijk of van de kolonie door den nood geboden acht. 

Hij heeft in dergelijke omstandigheden de magt 
om de kolonie, geheel of ten deele , in staah•an 
oorlog of beleg te verklaren, de bepalingen dezer 
wet en van alle andere in de kolonie geldende 
algemeene verordeningen te !K'horsen, en autori
teiten, zelfs die zijn nangesteld door den Koning 
tijdelijk op te heffen. 

Hij kan, in zoodanig geval , de burgerlijke of 
militaire gezaghebbers in de onderdeelen der kolonie 
magtigen tot het voorloopig nemen van maat• 
regelen van boven omschreven aard. 

Hij geeft van de maatregelen , door hem uit 
kracht dezer bepaling genomen, onverwijld kennis 
aan den Koning. 

32bis. Onverminderd het geval , voorzien in 
artikel 32, en behoudens de bepalingen van dit 
reglement, is de gouverneur bevoegd om in -drin• 

gen de omstandigheden , voor de geheele kolonie 
of bepaalde gedeelten daarvan , onder nadere be
krachtiging dóor de wet, wetten geheel of ge
deeltelijk te schorsen. 

Van deze handeling wordt. door den Koning 
onverwijld kennis gegeven aan de Staten-Generaal. 

De gouverneur heeft ten aanzien van Konink
lijke besluiten en koloniale verorde~ingen, als 
vermeld onder 2°. van artikel 3 , onder nadere 
goedkeuring des Konings, gelijke bevoegdheid als 
hem in het eerste Jid van dit artikel is gegevenr 

33. Hij neemt alle vereiachte maatregelen tot 
bescherming van de eer van den Staat en van de 
kolonie tegen aanranding van buiten. 

34. Hij kan, als daarvoor dringende rede11en 
bestaan, voorloopige overeenkomsten , de kolonie 
betreffende, met vreemde magten, onder voorbe
houd van 's Konings goedkeuring, aangaan. 

Hij brengt de aangegane overeenkomst terstond 
ter kennisse des Konings. 

Zij vervalt in ieder geval, wanneer zij niet 
binnen het jaar na hare dagteekening of den korteren 
daarin uitgedrukten termijn door den Koning be-
krachtigd is. · 

35. De gouverneur benoemt, schorst en ontslaat 
alle ambtenaren in de kolonie, wier benoeming, 
schorsing of ontslag niet door den Koning aan 
zich voorbehouden of bij alge~eene verordening 
aan anderen opgedragen is. 

Hij voorziet, als de belangen der dienst dit 
vereischen, in de tijdelijke waarnemingen van 
betrekkingen , door den Koning te begeven. 

36. Hij kan met inachtneming der voorschriften, 
te dien aanzien bij algemeene verordeningen ge
geven , aan ambtenaren en officieren een binnen• 
Jandsch of buitenlandsch verlof verleenen. 

37. Hij heeft het algemeen bestuur der koloniale 
geldmiddelen en domeinen en is deswi,ge verant• 
woordelijk naar de bepalingen bij de wet te stellen. 

Hij brengt de bezoldigingen, verloftractementen, 
wachtgelden en pensioenen van alle open bare col
JegiëJi, ambtenaren en bedienden in de kolonie, 
voor zooveel zij niet uit 's Rijke of andere kassen 
dan de koloniale gekweten worden, op de koloniale 
huishoudelijke begrooting. 

38. Hij regelt die bezoldigingen, voor zooverre 
dit niet door den Koning aan zich voorbebonden 
of bij algemeene verordeningen gesc-hied is. 

De verloftractementen, pensioenen .en wacht
gelden , n it de kolo~iale kas te kwijten , worden 
geregeld bij koloniale verordeningen . 

39. De gonvemenr kan, na ingewonnen berigl: 
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ve.n den regter door wien het vonnis gewezen 
ia, aan alle burgerlijke of militaire veroordeelden 
gratie verleenen van straffen, bij regterlijk vonnis 
in de kolonie opgelegd. 

Hij ke.n, tenzij krachtens voorafgaande nitdruk
kelijke me.gtiging dea Konings, geene amnesti~, 
abolitie of generaal pardon verleenen dan in zeer 
dringende gevallen, na verhoor van ·den Raad 
ve.n Bestuur en onder voorbehoud van 's Konings 
bekrachtiging. 

40. Geene dispenaatic ke.n door den ~u vcmenr 
verleend worden de.n in de gevallen en op de 
wijze, bij de iugemeene verordeningen, waarvan 
dispensatie verleend wordt, omschreven. 

41 . De gouverneur verleent, in naam des 
Konings en overeenkomstig 1net het desaangaande 
bij algemtiene verordeningen bepe.iude, zeebrieven 
aan schepen en vaartuigen, toebehoorende aan 
inwonen der ~olonie. 

42. De gouverneur zorgt voor de afkondiging 
en de nitvoering der wetten en der Koninklijke . 
beslniten, genomen in den vorm, bij deGrondwet 
van het Koningrijk voorgeschreven voor al~meene 
maatregelen van beetuur, welke hem te dien einde 
van 's Konings wege worden toege10nden. 

43. Hij kan om gewigtige redenen de hem 
bevolen afkondiging of nitvoering opschorten en 
geeft hiervan terst?nd kennis aan den Koning. 

Wanneer de afkondiging of uitvoering eener 
wet door den gouverneur ie opgeschort, wordt 
hiervan door den Koning ten spoedigste mede
deeling gedaan aan de Staten-Genera&!. 

Zoodre. de gou vemeur verwittigd is, dat de 
Koning zijne handeling niet goedkeurt, gaat hij 
onverwijld tot de afkondiging of de uitvoering over. 

44. De wetten en Koninklijke besluiten worden 
afgekondigd door plliatsing in het Publicatieblad. 

Het formulier van afkondiging luidt : 
.In naam des Ko.Ringel 

• De Gouverneur van Curaçao, 
• Van 's Konings wege den laat ontvangen heb

bende tot afkondiging van onderstaande wet (onder

staand Koninklijk besluit); 
(Mededeelinit djlr wet of van het Koninklijk 

besluit.) 
,Heeft de opneming daarvan in het Publicatie

blad bevolen. 
.Gedaan te ..•••. • . , den •.•..• . " 
(Onderteekening van den gonvernenr en van 

den gouvernementssecretaris.) 
45. Zoo geen andere termijn bepaald iil , hetzij·_ 

in de verordening zelve, hetzij bij de afkondiging 

J(in welk geval die bepaling ae.n het fo;m ulie1· 
wordt toegevoegd), werkt de afgekondigde ver
,ordening op den dertigsten dag na dien der 
1uitgilte ve.n het Publicatieblad, waarin zij ge-
plaatst is. 

46. De gouverneur stelt, na verkregen goed
keuring ve.n den Kolonialen Raad, koloniale ver
·ordeningen vast en zorgt voor he.re afkondiging. 
Indien hij bezwaar heeft, kan hij de vaststelling 
in beraad houden. 

4 7. De kolonie.Ie verordeningen treden niet in 
regeling van hetgeen -~re~ld ia bij de wet of 
bij een Koninklijk beslnit, genomen· in den vorm • 
bij de Grondwet van het Koningrijk voorgeschreven 
voor algemeene maatregelen van bestnur, tenz:ij 
daartoe bij zoodanige wet of zoodanig besluit. 
vrijheid is gele.ten. 

48. Bebonden& de regelingen , bedoeld in het. 
tweede lid van artikel 106 en in de artikelen 161> 
en 172 , kan elk onderwerp , waarin volgens dit 
reglement bij kolonie.Ie verordenjng of plae.tselijke 
keur ia of kan worden voorzien , worden geregeld 
bij Koninklijk besluit, genomen in den vorm, 
bij de Grondwet van het Koningrijk voorgeschreven 
voor e.lgemeene maatregelen ve.n bestnnr. 

De kolonie.Ie verordening of plaatselijke kenr 
in wier onderwerp wordt voorzien bij de wet of 
bij een Koninklijk bealuit als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, vervalt op het oogenblik 
dat zoodanige wet of .Îoodanig Koninklijk bealnit. 
in de kolonie begint te werken. 

49. De gouverneur zendt elke kolonie.Ie ver
ordening, door hem vaatgesteld, onverwijld aan 
den Koning. 

De Koning ke.n, no. den R.le.d van State van 
het Koningrijk te hebben gehoord, bij besluit. 
met redenen omkleed , eene koloniiue verordening 
vernietigen wegens strijd met de wet, met een 
Koninklijk beelnit, genomen in den vorm, b:ij 
de Grondwet van het Koningrijk voorgeschrenn. 
voor algemeene maatregelen van bestuur, of met. 
het algemeen belang van het Rijk of va.n d& 
kolonie. 

50. De gonv~meur kondigt de koloniale ver
ordening, door hem ve.atgesteld, in den regel 
niet af vóór dat hij berigt .ontvangen heeft , de.t 
bij den Koning geen voornemen tot vernietiging 
bestaat, of v66r dat, na de opzending e.an den 
Koning, zes maanden verloopen zijn zonder dat. 
de gouverneur berittt ontvangen heeft, dat de 
vernietiging heeft plv.e.ta ~had of bij den Koning 
in overweging is. 
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Hij kan echter, indien naar zijn oordeel en 
dat van de meerderheid ·van den Raad nn Be- . 

stuur spoed vereischt wordt, eene koloniale ver• 
ordening, door hem vastgesteld, vroeger afkondigen 
en in voeren. 

51. Eene koloniale verordening, behoorlijk . af-
. gekondigd, verbindt tot dat zij door eene latere 

koloniale verordening afgeschaft of volgens art. 48 
dezer wet vervallen of het Koninklijk beslnit, 
hondende hare vernietiging, in de kolonie afge• 
kondigd en in werking getreden ie. 

52. De afkondiging der koloniale verordening 
geschiedt door hare plaatsing in het Publicatieblad. 

Het formnlier van afkondiJl,'Îng lnidt: 
.In naam des Konings 1 

• De Gonvemenr van Cnraçao, 
• In overweging genomen hebbende: 
(De beweegredenen der verordening.) 
•Heeft, na verkregen goedkenring van den 

Kolonialen Raad , 
(En in het gevrtl, voorzien in het tweede Jid 

van art. 50 dezer wet, met bij voeging der woorden : 
.En gelet op de tweede zinsnede van art. 50 

van het regeringsreglement dezer kolonie), vut
gesteld onderstaande verordening. 

(De verordening.) 

.Gegeven te •....•. , den • . • . . . . " 
(Onderteekening vau den gonvernenr en van den 

gon veroementssecretaris,) 
53. Ten aanzien van de werking der afgekon• 

digde verordening geldt het bepaalde bij artikel 45. 
54. De gonvernenr is bevoegd tot het nit· 

vaardigen van beslniten, houdende algemeene 
maatregelen en strekkende om uitvoering te geven 
hetzij aan wetten of Koninklijke beslniten , ge• 
nomen in den vorm, bij de Grondwet van hAt 
Koningrijk voorgeschreven voor algemeene maat• 
regelen van bestuur, waarvan de uitvoering hem 
van 's Konings wege is opgedragen, hetzij aan 

koloniale verordeningen. 
De Raad van Beatnur wordt over het uit te 

vaardigen bealnit gehoord. 
55 . Zoodanige besluiten worden op last des 

gonvernenrs afgekondigd door hunne plaatsing 
in het Publicatiehlad, 

Het formnlier van afkondiging luidt: 
• Ia naam des Konings 1 

.De Gonvemenr van Curaçao, 

.Overwegende , dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, het Koninklijk besl~it 

of de koloniale verordening , tot wier uitvoering 
het besluit strekt), 

.het noodig is, het oavolgeode vaat te stelle11: 

.Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, be-
sloten: 

(Volgt het bealnit.) 
.Gegeven te •.•..•. , den .... 
(Ünderteekening van den gouvernenr en den 

gonvernements-secretarie,) 

56. Indien in het besluit geeue andere termij'n 
bepaald is, werkt het op den dertigsteu dag na 
dien der uitgifte van het Publicatieblad waarin 

het geplaatat is. 
57. De gouvernenr brengt het door hem ge• 

nomen besluit onverwijld ter kennisse des Konings. 

Hij trekt het in of wijzigt het, zoodra hem 
dit van 's Konings wege wordt bevolen . 

D E R D E H O O F D S T U K . 

Van den Baad t1an Be.tuur. 

EERSTE Al'DEJilLING. 

JT an zijne zamemtelling, 

58, De Raad van Bestuur bestaat nit den gou• . 
verneur als voorzitter , den ondervoorzitter en 
drie leden. 

De ondervoorzitter en de leden worden door 
den Koning benoemd, geschorst en ontslagen. 

De rang der leden regelt zich naar den oader• 
dom van benoeming. 

59. De ondervoorzitter en de leden leggen, 
alvorens hnnne betrekking te aanvaarden, in 
handen van den gon vemenr den eed ( verklaring 
of belofte) af: · 

• lk zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken naam of wat voor
wendsel ook, tot het verkrijgen mijner benoeming 
als ondervoorzitter (lid) van den Raad van Bestuur 
aan iemand, wie hij ook zij , iets heb gegeven of 
beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen ofte laten, van niemand 

hoegenaamd eenige beloften of geschenken aan
nemen zal, middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) tronw aan den Koning; dat 
ik het Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Caraçao steeds zal helpen onderbonden 
en het welzijn der kolonie naar mijn vermogen 
zal voorstaan. Zoo waarlijk helpe mij God Al-. 
magtigl" (.Dat verklaar en beloof ik.") 

60. De gouvememente-secretaris st-aat den Raad 
van Bestuur als secretaris bij , ook al is hij 
daarvan geen lid. 

61. Het reglement van orde voor den Raad 
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van Beatnur wordt, door den Raad ontworpen, 
vastgesteld door den gouverneur. 

Het behoeft, even 11ls de daarin te brengen 
wijzigingen , de goedkeuring des Konings. 

TWBEDE AFDEBLINO. 

JTa11 zijne werkzaamlleden. 

62. De Raad van Bestnur wordt door den 
gouverneur gehoord nopens: 

1°. alle bealniten tot uitvoering van algemeene 
verordeningen, die de gouverneur wil nemen; 

2°. alle plaatselijke keuren, die door de gezag
hebbers der verschillende eilanden aan de be
krachtiJring van den gouvernenr worden onder• 
worpen; . 

3°. alle aanp;elegenheden, waaromtrent dit is 
voorges~hreven bij deze wet of andere algemeene 
verordening, of den gouverneur van 'a Konings 
wege bevolen ; 

4°. alle andere zaken, \\aaromtreot de gouver

neur in het belnog zijner verantwoordelijkheid 
het gevoelen van den Raad wenacht te kenoeµ. 

63. De Raad mag niet weigeren, desge,raagd, 
zijn gevoelen schriftelijk aan den gouverneur mede 
te deelen. 

64. De gouverneur kan officieren der zee• en 
landmagt en am btenareo , geeoe leden van den 
nwd zijnde, gelasten de vergadering bij te wonen 
tot het geven· van inlichtingen. 

65. De Road van Beato ur kan , vo !geus regels 
bij koloniale verordening te atellen, regtsmogt 
erlangen in geschillen v110 beatonr. · 

66. Hij verrigt voorts alle andere werkzaam
heden , hem bij deze wet of andere algemeene 
verordeningen opgedragen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van den Kolonialeti Raad. 

EEKSTB AFDll:BLINO. 

Yan zpe zameiutellifffl. 

67. De Koloniale Raad ia zameogesteld uit 
dertien leden door den Koning te benoemen. 

Om tot lid benoembaar te zijn wordt vereischt: 
l•. inp;ezetenschap ; 
Als ingezetenen worden aangemerkt : 
a. Nederlanders volgens de wet op het Neder• 

lnnderschap en het ingezetenschap, wanneer zij 
gedurende de jongste zes maanden, aan de be
noeming voorafgegaan, in de kolonie gevestigd 
gew-t zijn; 

/J. vreemdelingen, wanneer zij gednrende de 

jongste drie jaren, aan de benoeming vooraf!!9" 
gaan, in de kolonie gevestigd geweest zijn ; 

2°. de volle ouderdom van vijf en twintig jaren ; 
3°. het volle genot der burgerlijke regten; 
4°. noch onbekwaam, noch uitgesloten te zijn. 
69. Onbekwaam om benoemd te worden zijn 

zij, wien dat regt ontzegt ia bij regterlijk vonnia · 
of die geregtelijken afstand van hunne goederen 
aan bonne sch uldeischers p;edaan en dezen niet 
ten volle voldaan hebben. 

70. Uitgesloten zijn de gouverneur, de onder• 
voorzitter en de leden van . den Raad van Be

stuur, de gonvernements-secretaria en de krijgslieden 
van den Staat in werkelijke dienst.. 

71. Bloed verwantschap of zwagerschap tot en 
met den tweeden graad mag niet bestaan tnsachen 
de leden van den Kolonialen . Raad. 

Hij , die na zijne benoeming in den verboden 
graad van ~wagerschap met een der andere leden 
geraakt, is niet verpligt af te treden vóór den 
r.fioop van zijnen tijd van zitting. 

De zwagerschap houdt op door den dood der 
vronw, die haar veroorzaakte. 

72. De leden hebben zitting gedurende vier 
jaren. In het eente jaar treden vier hnnner af, 
en in de drie andere jaren telkens drie. 

De uitvallenden zijn dadelijk V.:eder benoembaar. 
Na de eerate benoemiop; wordt de l'OO!lter van 

aftreding door het lot ger~ld. 

Hij , die ter vervulling eener tusschentijds 
opengevallen plaats benoemd is, treedt af op het 
tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij be
noemd is, moest aftreden. 

73. De Koloniale Raad dient voor elke open• 
gevallen plaats onder de leden eeoe aaubeveli og 

van twee personen aan den Koning in. 
De eerste benoeming geschiedt zonder aanbe

veling en binnen zes maanden na de in voering 
dezer wd. 

74. De leden van den Kolonialen Raad leggen 
vóór het aanvaarden hnnner betrekking in handen 
van den gon vernenr den eed (verklaring of be
lofte) af: 

» Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk , onder welken naam of wat voor
wendsel ook, om tot lid van den Kolonialen Raad 
te worden benoemd, aan niemand wie hij ook zij , 
iets te· hebben gegeven of beloofd, noch zal p;even. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 
in · deze betrekking te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd eenip;e beloften of geschenken 
zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. 
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Ik zweer \beloof) trouw ann den Koning; dat 

ik hef Reglement op het beleid der regering in 
de kolonie Curaçao steeds zal helpen onderhouden 
en het welzijn der kolonie naar mijn vermogen 
zal voorataao. Zoo waarlijk helpe mij God Al• 
magtig t" (. Dat verk1118J' eu beloof ik.") 

75. De leden genieten geen 1chadeloosstelling. 
Vergoeding van reis- en verblijfkosten kan hun 

bij koloniale verordeuinp: worden toegekend. 
76. De leden zijn bevoegd ten allen tijde bnn 

ontslag te nemen. 
Zij zeuden dit schriftelijk in aan den gouverneur. 

Het lidmaatschap ve1·vali: 
1 °. door het opgeven der vestiging iu de kolonie; 
2°, door het verlies van het volle genot der 

burgerlijke regten; 
3°. door opkomende oobekwuamheid volj!eDB 

art. 69; 
4°. door het aannemen eeoer met het lidmaat

eehap onvereenigbare betrekking. 

TW&EDE AFDEELING, 

Van zijne fJergaderi.ng . 

77 . De ve~deriog van den Kolonialen Raad 
wordt jaarlijks op den tweeden Dingsdag der 
maand Mei te Willemstad op het eiland Curaçao 
door of namens den gouverneur geopend. 

78. De voorzitter en de ondervoorzitter van 
den Raad worden voor elke vergadering uit zijn 
midden benoemd door den Koning. 

79. De go11vernements-seeretaris staat de ver
gadering vao den Kolonialen Raad als griffier bij. 

80. De Koloniale Raad ~telt het reglement 
van orde voor zijue vergadering vast. 

81 . Hij vergadert in het open baar. 

De deuren worden gesloten , nis de voorzitter 
het noodig keurt of vier leden het vorderen. 

:Óe vergndering beslist of met gesloten deuren 
zal worden beraadslaagd. 

Over de punten, in be81otên ve~deriug be
handeld , knn daarin ook een besluit geuomen 

worden. 
82. De leden van den Kolonialen Raad stemmen 

naar eed en geweten, zoodani1t nis het belang 
der kolonie medebrengt. 

83. De Koloniale Raad ma!f niet beraadslagen 
nog besluiten, zoo niet meer dan de helft der 
leden tegenwoordi1t ia. 

Alle besluiten wol'den door volstrekte meerder
heid der ,tcmmende leden opgemaakt. 

Bij st11\:in)! van stemmen wordt het nemen van 
11102. 

een besluit tot eeoe volgende vergadering uitge
steld. In deze, en evenzoo in eeoe voltallige ver
gadering , heeft, bij 1takiug vnn stemmen , de 
voorzitter eene beslissende stem. 

84. Over alle zaken wordt mondeling en bij 
hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen 
van kenzen of voordragten van personen bij be· 
sloten en oogeteekende briefjes. . 

85. De leden van den Kolonialen Raad lijn , 
ter zake van hetgeen zij als zoodauig gezegd en 
gedaan hebben, niet geregtelijk vervolgbaar. 

85 /Ju. De gouverneur kan in penoou of door 
eenen gemagtigde de beraadslagingen bijwonen en 
eene raadgevende stem uitbrengen. 

86. De gonvernenr heeft het regt de v'er• 
gadering van den Kolonialen Raad te schorsen, 
te &lniten en bnitengewoon bijeen te roepen. 

DERDE AFDEELING. 

Van zi:fne magt. · 

87. De Koloniale Raad beraadslaagt over de 
verordeningen ·, die hem door den gouverneur 
worden aangeboden. 

88. Indien de Koloniale Raad de v~rordeniog 
goedkeurt, stelt de gon verneor haar vast. 

Indien de gouverneur bezwaar heeft de gped· 
gekeurde ver'ordeninit vast te stellen, geeft hij 
daarvan aan den Koninp; en nan den Kolonialen 

Raad kennis. 
89 Indien de Koloniale Raad de verordening 

niet goedkeort, brengt de gouverneur dit ter 
kennisse des Konings. 

90. De Koloniale Raad heeft het regt van wij• 
ziging. 

91 . Indien de Koloniale Raad de verordening 
beeft gewijzigd en de gouvernenr zich met die 
wijziging vereenigt, stelt hij de verordening , zoo· 
danig al, zij door den Kolonialen Rand ie goed
gekeurd, vast. 

92. Indien de gouverneur zich met de wijzi• 
gingen, door den Kolonialr.o Raad in de veror- . 
deoing gebragt, niet vereenigt, geeR hij hiervan 
kennis aan den Koning en aan den Kolonialen 

Raad. 
93. De Koloniale Raad beslist of bij eeue ver• 

ordening in overweging zal nemen , die hem door 
een zijner leden wordt voorgestela. 

94. Indien de Koloniale Raad eeoe verorde• 
ning, h~m door een zijner leden voorgesteld, in 
overweging genomen en met of zonder wijzigingen 
goedgekeurd beeft, en de gouverneur zich met 

8 
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de goedgekeurde verordening vereenigt, stelt hij 
haar vaat. 

Indien de gon vernenr zich met zoodanige ver
ordening niet vereenigt, brengt hij dit tet· ken
nisse des Konings en van den Kolonialen Raad, 

95 . De Koloniale Raad is bevoegd de bela~gen 
der kolonie voor te staan bij den Koning, bij 
de Staten-Generaal en bij den gouverneur. 

96. Hij onderzoekt de voorschriften dii:, met 
innehtueming der voorschriften van art. 9 dezer 
wet, aan hem gerigt worden. 

97. Hij knn den gouvernenr nitnoodigen om 
wegens zaken , de kolonie betreffende, mondeling 
of schriftelijk inlichtingen aan hem te "geven. 

98. De gonvernenr voldoet aan deze nitnoo
diging, wanneer hij vermeent , dat het geschieden 
kan zonder schade voor de aan hem toe vertron wde 
belangen. 

VIERDE APDEELING . 

Van de begrootiug. 

99. Ten laste van 's Rijke schatkist komen : 
a. de wedde en de verblijfkosten van den gou

verneur; 
IJ. d!' koeten van de Rijke zee- en landmagt, . 

tot bescherming der kolonie gevorderd. 
100. De uitgaven ten behoeve· der openbare 

dienst in de kolonie, welke niet ten laaie van 
•s Rijke schatkist komen, en de middelen ter 
harer dekking worden aangewezen op de koloni
ale huishoudelijke begrooting. 

101. De koloniale huishoudelijke begrooting 
wordt jaarlijks door den gon verneur, na den 
Raad van Bestuur te hebben gehoord, ontworpen· 
en aan den Kolonialen Raad, bij de opening 
zijner vergadering, aangeboden. 

102. Zij wordt., zoodanig als zij door den 
Kolonialen Raad goedgekeurd is, door den gou
verneur voorloopig vastgesteld en afgekondigd. 

103. Zij wordt door hem met de noodige toe
lichtingen gezonden aan den Koning. 

104. Zij wordt definitief vastgesteld door de wet·, 
1°. indien tot aanvnlling der koloniale mid

delen gevorderd wordt eene bijdrage nit 's Rijke 
schatkist; 

2°. indien de Koning de begrootin)l, zoodanig 
als zij door den Kolonialen Raad aangenomen is, 
niet goedkeurt ; 

8°. indien de Koloniale Raad de begrooting 
niet heert vastgesteld vó6r den 15den Julij van 
het jaar, waarin zij hem wordt aangeboden. 

. Indien geen dezer gevallen aanweûg is, [éeldt 
iai, voorloopige vaststelling als definitive. 

105. De uitgaven en heffingen, nit kracht der 
Lfborloopig vastgestelde begrooting gedaan vóór 
-dat de wet, houdende definiti ve vaststelling der 
begrooting, in de kolonie afgekondigd en in wer
king getreden i,, blij ven van waarde, voor zoo-
eel ~ ~schied zijn met mn.gtiging des Konings 

of vó6r dat van den Koning berigt ontvangen is. 
In het geval , voorzien in het voorgaande artikel 

onder n°. S , ,trekt voorloopig de begrooting van 
het vorig dienstjaar tot grondslag der dienst, behou
dens de daarin door den Koning bevolen wijziging. 

106. De verantwoording van de koloniale uit- . 
1111ven en ontvangsten v?<'r elk dienstjaar wordt, 
onder overlegging van de rekening, goedgekeurd door 
<de magt bij de wet of den Koning daartoe aan
gewezen, op last des Konings gedaan aan de wet
gevende magt, ingeval de koloniale huiijhoudelijke 
begrooting definitie( is vastgesteld bij de wet, en 
in het andere geval door den gon verneur aan den 
Kolonialen Raad. 

Naar gelijke onderscheiding wordt het slot der 
rekening vastgesteld, hetzij bij de wet, hetzij 
lbij koloniale verordening. 

V IJ F D E H O O F D S T U K. 

Y an !,et /Je1taur der 11er1cl,illende eilattden. 

EERSTE Al'DBELING. 

Van de gezagk/J/Jers. 

107. De verschillende eilanden der kolonie, 
behalve het eilan_d Curaçao, worden bestuurd 
door gezaghebbers. 

108. De gezaghebbers worden door den Koning 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Hunne wedden en inetr\lctien worden door den 
Koning vastgesteld. 

109. Ingeval voor zoodanigen maatregel drin~ 
gende reden bestaat, kan de gouverneur, na ver
hoor van den Raad van Bestuur, eeneu gezag

hebber, in afwachting van 's Koning& beslissing, 
voorloopig schonen. 

De gon vemenr geeft van de voorloopige schor
sing onverwijld kennis aan den Koning. 

110. De gezaghebber lep;t voor de aanvaarding 
zijner bediening, in handen van den .gouverneur, 
den eed (verklaring of belofte) af: 

.n zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk, onder welken naam of voorwendsel 
ook, tot. het verkrijgen mijner benoeming tot 
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gezaghebber van het eiland .. • •.. ,, .•• aan 
iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of be
loofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om ieta hoegenaamd 
in. deze betrekking , te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
zal Mnnemen, middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) tronw aan den Koning en 
gehoorzaamheid aon den gou verneo r; dat ik de 
welvaart van het eiland . • . • . • ••.. naar 
~ijn vermogen bevorderen zal; dat ik de wette
lijke regelingen zal onderhouden en doen onder
houden, en dat ik mij in allee zal gedragen, zoo 
als een braaf en eerlijk gez11gbebber betaamt. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almagtig I" (.Dat verklaar 

en beloof ik."} 1 
111. De geza11;hebber voert het beatnnr, over• 

eenkomstig met zijne instructie en met stipte 
inachtneming van de bevelen dea gouverneurs. · \ 

Hij mag zonder verlof van den gouverneur 
he.t eiland niet langer dan vijf dagen verlaten. 

112. Hij ia verpligt zijne bediening te blijven 
bekleeden tot dat bij het bestuur aan zijnen op• 
volger heb be overgegeven, tenzij hem van 'e Ko• 
nings wege gelast of verp;nnd worde zijne be· 
diening vroeger neder te leggen of hij daarin ge• 
schorat worde. 

113. Allen , die zich op het eiland of zijne 
onderhoorigheden bevinden , zijn nan den gezag• 
hebber eerbied en gehoorzaamheid verschnld.igd. 

Alle beambten staan onder zijne bevelen. 
114. De gezaghebber is verantwoordelijk voor 

de bewaring .der inwendige ruet, orde en veilig• 
heid , en waakt tegen aanrandin11; van buiten. 

Hij heeft het bevel over de aanwezige gewa
pende magt, politie en schnttérij. 

115. Hij zorgt voor de getrouwe uitvoering 
en handhaving der wettelijke regelingen, met 
wier uitvoering en handhaving hij door den gou
verneur ia belast. 

116. De gezaghebber wordt, zoo noodig, ver
vangen door een der land_raden naar · rang van 
ouderdom. 

Oudate landraad ia degene, die het eent aan 
de beurt van aftreding ligt. 

TWEEDE APDRJ!LING. 

Yan de Landraden. 

117. De gemghebber wordt in de U:itóefening van 
het dagelijkscb beatour bijgestaan door twee 
landraden. 

118. De landraden worden door de •~mge
regtigde ingezetenen v11n het eiland voor 't'iel' 
jaren gekozen. 

De vereiechten om stemgeregtigd of om tot 
landraad beuo,mbaar te zijn, en lll wat v~rder · 
de verkiezing der landraden betreft, worden voor 
elk eiland bij koloniale verordening ge~eld. 

119. Om de twee jaren treeat een der land· 
rodeo af. 

De aftredende ia oanatonds herkieabaar. 
Hij , die ter vervulling eener tn_s;,chentijds 

opengevallen plaats gekozen ia, treedt af op bet 
tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij ver
kozen is, moest aftreden. 

De eerste rooster van aftreding wordt door 
het lot bepaald. 

120. De landraden leggen vóór de aanvaarding 
hunner bediening, in handen van den gezaghebber , 
den eed (verklaring of belofte) af: 

.Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch 
onmiddellijk , onder welken naam of voorwendsel 
ook, om tot landraad te worden benoemd, aan 
iemand, wie htj ook zij , ietli heb gegeven of be
loofd, noch zal geven. 
. Ik zwee1· (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd 

in deze betrekking te doen of te laten , voo 
niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning; dat 
ik de wettelijke regelingen ateeds zal helpen onder
houden en het welzijn van het eiland naar mijn 
vermogen zal voorstaan. Zoo waarlijk helpe mij 
God Almagtig I" (. Dat verklaar en beloof ik."} 

DERDE APDB&LING. 

Yan den Raad van Politie. 

121. De Raad van Politie bestaat uit den 
gezaghebber en de landraden van het eiland. 

122. De gezaghebber is voo'rzitter en roept 
den raad bijeen, zoo ilikwijl1 hij dit noodig acht 
of de beide lanilraden het hem schriftelijk verzoeken. 

123. De reglementen van orde voor de ver• 
gaderingen der Raden van Politie van de ver
schillende eilanden worden bij koloniale verorde
ningen vas~esteld. 

124. De Rand van Politie dient wegens alle 
zaken, het eiland betreffende , den gonvernenr 
van berigt en raad. 

125. Hij ia bevoegd de' belangen van het eiland 
bij den Koning, de Staten-Generaal, den gon v11r• 
neor en den Koloniolen Raad voor te staan. 

s• 
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126. Hij drijft schonw over alle wegen, stroteu, 
wateren , bruggen, dijkeo , waterleidingen en andere 
openbare werken des eilands. 

127. Hij heeft het oppertoezigt over het arm
wezen en laat zich door heu, die openbare 
armenkll8Sen beheeren, jaarlijks rekening en ver
antwoording van hnn beheer doen. 

128. Hij houdt toezigt over het onderwijs en 
zijne leden hebben den vrijen toegang tot alle 
openbare en bijzondere scholen. 

129. Hij ia bevoegd plaatselijke kenren te 
ruakeu nopens 111le onderwerpen, de hnishondin~ 
des eiland& betreffende, en da:irbij de noodig~ 
voorschriften te geven in het belang der open· 
bare orde, zedelijkheid en gezondheid. 

De soort en de maat der straf, door de over• 
tredera dier kenren te beloopen, wordt bij kolonisle 
verordening bepaald. 

130. De plaatselijke kenr, door den Raad vnn 
Poli te Yastgesteld, wordt door den gezaghebber 
onderworpen aan de bekrachtiging van den gon• 
vernenr. 

131 . Indien de gouverneur, na verhoor van 
den Raad van Bestuur, de pl&&tselijke keur be
krachtigt, wordt zij , op de wijÛ bij koloniale 
verordeo ing voorgeschreven, door deo gezaghebber 
afgekondigd, en verbindt allen, die zich op 1'1ft 
eilaod en zijne ooderhoorigheden bevinden. 

132. Indien de gouverneur, na verhoor van 
deo Raad van Bestunr, de plaatselijke keur niet 
bekrachtigt blijft de afkondiging achterwege. 

lodien echter, naar het oorde~l van den Raad 
van Politie, een spoedvereischencl geval aan• 
wezig ia, kan de plaatselijke keur, in af1vachting 
van de beslissing dea gouverneors inmiddels door 
den gezaghebber worden afgekondigd eo verbindt 
alsdan, tot dat zij weder ie ingetrokken. 

133. De Raad van Politie belaat een of meer 
zijner leden met de waarneming der betrekking 
van ambtenaar van den bo.rgerlijken stand en 
met het houden der bevolkingsregisters. 

134. Hij verrigt voorts alle werkzaamheden, 
hem bij algemeene verordening opgedragen. 

135. De bevoegdheid tot het maken van plaatae4 • 

lijke keuren voor het eiland Cnnç.ao en onder
hoorigheden behoort aan den Kolonilllen Raad. 

Op zoodanige keuren zijn van toepassing de 
vormen, voor koloniale verordeningen voorge,. 
schreven. De overige werkzaamheden vnn den 
Raad van Politie worden op het eiland Curaçao 
verrigt door de oollegien of ambtenaren, daai,. 
mede bij algemeene verordening be laat. 

• _, 136. De onderverdeeliog der onderscheiden 
eilanden iu districten, gemeenten of wijken en 
~e zamenstelling, inrigtiog en bevoegdheid der 
cliatrich•, gemeente- en wijkbeatnren, mitsgaders 
'al hetgeen betreft de politie in land en atnd, 
worden bij koloniale t"erordening geregeld. 

Aan de in het vorig lid bedoelde besturen 
jan , met afwijking van de artikelen 129 en 135, 
de bevoegdheid worden verleend om, voor het 
gebied waarvoor zij zijn ingesteld, kenren nit te, 
vaardigen. 

Zoodanige kenr wordt aan de bekraêhtiging van 
den gonvernenr onderworpen. 

Indien de goo vernenr, na verhoor van den 
Raad van Beetunr, de kenr bekrachtigt, wordt 
zij afgekondigd, op de wijze bij de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde koloniale verordening 
te bepalen, en verbindt allen, die zich op het 

. deel van het eiland bevinden , waarvoor de keur 
gemaakt ie. 

Indien de ~nvernenr, na verhoor van den 
· Raad van Be1tnnr, de kenr niet bekrachtigt, 

blijft de afkondiging achterwege. 
lodien echter, naar het oordeel van het. be· 

trokken coli~ of bestnur een spoedeischend 
.geval aanwezig is, kan de kenr, in afwachting 
van de besliBBing des gouverneur~, inmiddels worden 
afgekondigd en verbindt aladan, totdat zij weder 
is in~trokken. 

Z ES D E H O O F D S T U K. 

Yan ket regt811Jezen. 

EERSTE Al'DEELING. 

.dlge111.eeae fJOOrsckriften. 

137. Er wordt in de kolonie Curaçao regt ge• 
sproken in naam des Koninge. 

138. Het bnrgerlijk regt, dat van koophandel 
en de burgerlijke regtsvordering, het strafregt 
en de atrafvorderiog, ook ten opzigte der koloniale 
gewapende magt, de. regtspleging in zake van 
belastingen, het notarisambt, de indmtriële·, 
letterkundige en kunsteigendom, en het stuk der 
maten eo gewipn worden, voor zooveel mogelijk 
overeenkomstig met de in Nederland bestaande 
wetten, door koloniale verordeningen geregeld. 

139. Niemaod kan van zijn eigendom ontzet 
worden, dan nadat bij koloniale verordening ver
klaard i1, dat het algemeen oot de onteigening 
vordert, en tegen vooraf genoten of vooraf ver• 
zekerde schadeloJsstelling. 
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Op dit beginsel worden geene uitzontleringeo 
toegelaten dan krachtens ·algemeeoe regelen , bij 
koloniale verordening te stelleu , eo zonder da 
ooit het regt op volledige sche.delooHtelliog den 
onteigende ke.o worden ootoomeo. 

140. Ae.o de rei?terlijke magt behoort bij uit,. 
sluiting de keooisneming vao alle geschillen van 
borgerregtelijkeo aard. 
· 141 . Geeoe vervolging tot 1traf kan plaats heb• 
ben dan voor den regter, bij algemeeoe verordening 
aangewezen , eo op de wijze, bij àlgemeene ver• 
ordening bepaald. 

142. De burgerlij ke dood of de verbeurd ver• 
klaring vao al de goederen dee veroordeelden ka~ 
niet als straf of gevolg van straf worden bedreigd. 

143. Geschillen over burgerregt staan ter kennis
neming van de regterlijke magt, wanneer geen 
andere regter bij algemeene verordening aange
wezen ia. 

144. Alle vonnissen behelzen de gronden, waarop 
zij zijn gewezen , en in strafzaken de aao wijzioit 
der artikelen van de wettelijke regelingen waarop 
de veroordeeling rost. 

Zij worden met open deuren nitge~proken. 
De teregt&ittiogen zijn openbaar, behoudens 

uitzonderingen , in het belang der openbare orde 
eo zedelijkheid bij algemeene verordening vast . 
te stellen. 

145. Niemand kan tegen zijnen wil worden 
afgetrokken vao zijnen wettigen regter. · 

Algemeeoe verordeningen regelen de wijze, woorop 
geschillen over bevoegdheid tuaachen de regterlijke 
eo andere magten beslist worden. 

146. Behalve in de gevallen, bij algemeeoe 
verordeningen voorzien, mng niemand in hechtenis 
genomen worden dan op regterlijk bevel , hon• 
dende de redenen der inhechtenisneming. 

Zoodanig bevel moet aan dengene, tegen wien 
·het gerigt is, bij of zoo spoedig mogelijk nazijne 
aanhouding worden beteekend. 

De vorm van het bevel en de tijd , binnen 
welken alle in beèbteois genomen personen moeten 
worden verhoord , worden bij algemeene verorde
ningen bepaald. 

147. Jn niemands woninit mag tegen zijnen 
wil worden biooeogetreden dan op lost eener 
magt, tot het geven van zoodaoigen last bij 
algemeeoe verordening bevoegd verklaard, eo met 
ioacbtoemiog der vormen, bij de algemeene ver
ordening voorgeschreven. 

148. Het geheim der aan de post of andere 
openbare iostelliog van vervoer toevertrouwde 

brieve_n is onschendbaar, behalve op last van den 
regter en io de gevallen , bij algemeene verorde
ning voorzien, 

TWEEDE A1'Dll:ELING. 

Yan de zam=telling der regterli,jke magt. 

149. De regtsmagt van den Hoogen Raad der 
Nederlanden in koloniale zaken wordt geregeld 
door deo Koning. 

Bij het in werking treden van Z<10danig Konink• 
lijk besluit vervalt, voor zooveel de kolonie Ou
raçao aangaat, de wet van 4 April 18611 (St~t8-

olad n°. 86 ). 
150. Er ia, onder de benaming van bof van 

j nstitie, een oppente geregtshof voor de ganeche 
· kolonie. 

Het houdt toezigt op de. geregelde afdoening · 
van alle regtsgediogen en de behoorlijke vervol
ging van 11lle misdrij. veo. 

De voorzitter, de gegradueerde leden en de 
griffier van het bof van justitie worden door den 
Koning benoemd, de voorzitter en de leden voor 
het leven , de griffier tot wederopzeggens toe. 

151. Het openbaar 01iniaterie bij het hof van 
justitie wordt uitgeoefend door of namens den 
procnrenr-generaal. 

1_ 52. De procurenr•genemal wordt door den 
.Koning benoemd en ontslagen. 

153. Hij is het hoofd van het openbaar mini■• 

terie en van de regterlijke en administrati ve 
politie in de ganache kolonie. 

Hij vertegenwoordigt den Staat , de ~ring 
of de 'kolonie io regten. 

154. Behalve in het geval van verklaarden 
staat vao oorlog of beleg, wordt geen dood· 
vonnis ten uitvoer gele{td dan op last of met 
voorkennis van den "(lrocnrenr-generaal en na ver• 
kregen mop;tiging van den gouverneur. 

De gon veroenr verleent die magtiging ofot dan 
na den hoogsten militairen of bnrgerlijken regter 
in de kolonie te hebben geboord . 

. 155. De voorzitter en de gegradueerde leden 
yon het bof van justitie kunnen tegen bonnen 
wil door den Koning worden oot.lagen: .· 
' 1°. bij gebleken ongeschiktheid door meer dan 

sesti{tjarigen 011derdom , of door aaohondeode ziele
of ligchaamaziekte; 

2°. wanneer zij onder curatele 1ijn gesteld; 
8°. bij gebleken wangedrag of onzedelijkheid. 

of bij gebleken grove achteloosheid in de waar
oemiog vao bun ambt. 
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In de beide ee1"1te gevallen wordt het ontalag 
eervol verleend. 

In het eerste geval wordt voor de wmspraak 
op penaioen geen nader bewija van de oorzaak 
der ongeschiktheid gevorderd. 

156. Wanneer de gouverneur oordeelt, d11t 
eene der 1·edenen van ontslag, in het voorgaande 
artikel genoemd, aanwezig ia, droagt hij , na den 
Raad van Bestuur te hebben gehoord en met 
toezending van al de stukken op de Z11&k betrek
kelijk, bet ont■la~ van den betrokken nmbtenaar 
aan den Koning voor. 

Hij stelt den betrokken ambten11Br door mede
deeling zijner voo:drogt in de gelegenheid om 
1ijn verweerschrift bij de atnkken te voegen, 

Hij ia bevoegd den betrokken ambtenaar, in 
afwachting van 's KoninKS bealiSBing, te schor- · 
sen en in de waarneming van het ambt tijdelijk 
te voorzien. 

De betrokken ambtenaar geniet gedurende de 
schoning zij_ne volle bezoldiging 

Hij klln, op zijn verzoek, in de gelegenheid 
om zich in Nederland te g•an verantwoorden 
geeteld worden door toekenning van verloftracte
ment en vrijen overtogt. 

De Koning beslist over het ontslag. 
15 7. De voorzitter en de gegradueerde leden 

van het hof van joatitie kunnen door den Hoogen 
Raad der Nederlanden in raadkamer, bij een met 
redenen omkleed arreat, uit hno ambt worden 
ontzet: 

1°. wanneer zij veroordeeld zijn totgevangen is
atraf ; de gevangenisstraf welke geldboete ver• 
vangt daaronder niet begrepen; 

2°. wnnneer zij verklaard zijn te zijn in staat 
van kennelijk onvermogen of wegens schulden 
zijn gegijzeld. 

De procureur-generaal zendt de stukken, op 
de zaak betrekkelijk , ter vervolging aan den pro• 
cureor-gener1111l bij den Hoogen Raad der Neder• 
landen. 

Hij geeft hiervan aan den betrokken ambtenaar 
onmiddellijk kennis en stelt dezen in ataat een 
verweerschrift bij den Hoogen Raad in te dienen. 

In het vonnis, waarbij een regterlijk ambtenaar, 
niet vallende in de bovenataande bepalingen , tot 
gevangenisstraf (die, welke geldboete vervangt, 
daaronder niet begrepen) veroordeeld wordt, word~ 
tevens zijne afzetting uitgesproken. . 

158. Elk lid der regterlijke magt, tegen wieo, 
hetzij dagvaarding in penooo of bevel van gevangen• 
neming, hetzij magtigiog tot opneming in eeû 

Jrnis van bewaring of _geneeskundig gesticht voor 
lcraokziooigen, ia verleend, of op wien lijfsdwang 
is ten uitvoer gelegd, wordt daardoor in zijne 
bediening geschorst. 

Schorsing in de bediening brengt geene schor• 
'lling mede in het genot der bezoldiging. 

159. De verdere bepalingen nopens d~ inrig
ting en de zameostellii.g der regterlijke magt in 
de kolonie worden v1<1tgeeteld bij koloniale ver-
ordening. • 

160. De regterlijke magt wordt alleen nitge• 
oefeod door de regters, welke door algemeene 
verordenir.gen zijn aangewezen. 

Tusscbenkomst van de Regering in regtszaken 
is verboden. 

161. Vooni-n, door den ~er in Neder
land of Nederlaodsche kolonien en bezittingen 
gewezen, en bevelen door hem uitgevaardigd , 
mitsgaderb grosaen van authentieke akten aldaar 
verleden, kunnen in de kolonie Curaçao worden • 
ten uitvoer gelegd. 

Vooni-n en bevelen, door den regter in de 
kolonie Coraçao gewezen of uitgevaardigd, mits
gaders groS&en van authentieke akten aldaar ver
leden, kunnen in Nederlnnd worden ten nitvoer 

gelegd. 

ZE V E N D E H O OF D S T U K. 

Yan de god.rdietut. 

162. Ieder belijdt zijne godsdienstige meeniogen 
met volkomen vrijheid, behondena de bescber• 
miog der maatschappij en van hare leden .tegen 
de overtreding der atrafwet. 

163. In de kolonie wordt gelijke bescherming 
verleend aan alle erkende kerlrgenoohchappeo . 

164. De gouverneur waakt dat alle kerkgenoot
schappen zich houden binnen de palen van de 
gehoorzanmheid aan de wettelijke regelingen en 
de gestelde magten i o de kolonie. 

165. De belijdersderonderscheideoegodedieostige 
meeoingen genieten alle dezelfde burgerlijke en 
bnrgerregteo en hebben gelijke naospraak op het 
bekleeden van waardigheden, ambten en bedie
ningen. 

166. De openbare eeredienat en godsdienst
oefening ia aan geeoe andere beperkingen onder
worpen dan die, welke in het belang; der openbare 
orde, ruit en zedelijkheid bij koloniale verorde
ningen en plutaelijke keoreo worden bevolen. 
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ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van de financiën. 

167. Het beleid der koloniale geldmiddelen en 

het beheer der domeinen is, onder oppertoezigt 
van den gou verncur, opgedragen aan eenen hoofd. 
ambtenaar, die door den Koning wordt benoemd 
en ontslagen en wiens instrnctie en jaarwedde 
door den Koning worden vastgesteld. 

168. Het muntstelsel wordt bij de wet geregeld. 
169. Geene belastingen worden in de kolonie 

geheven dan nit kraoht en volgens de voorschriften 
eener wet of koloniale verordening. 

170. Geen privilegie in het stok van belastingen 
mag worden verleend. 

171 . Geene koloniale belastingen m~n strekken 
om den vrijen handel met Nederland en Neder• 
)andsche kolonien of bezitt.ingen te belemmeren 

of om den hnndel, de nijverheid of den land
bouw der kolonie te bevoorregten boven den 
handel, de nijverheid of den landbouw van Neder• 
land of de Nederlandsche kolonien en bezittingen. 

De baken•, loods-, have~- en andere soortge
lijke scheepsongelden en de bepalingen omtrent 
do groote scheepvaart zijn dezelfde voor all; vlaggen. 

172. Geldleeningen teti. leste der kolonie knnnen 
niet worden aangegaan dan nit kracht van de 
wet of van . koloniale nrordeningen ,,.goedgekenrd 
bij de wet. 

173. Al wat betreft de nitgifte in eigendom 
of pacht en het beheer der domaniale gronden en 
bo!IBCben of de uitoefening van andere domaniale 

regten wordt geregeld hij de wet en , hij gebreke 
van deze, hij koloniale verordening. 

1 7 4. De wet regelt de wijze vo n beheer en 
verantwoording der koloniale geldmiddelen. 

N EG E N D E HO O F D S T U K. 

Yan de ge1Dapende magt. 

175. Alle weerbare ingezetenen der kolonie zijn 
gehonden, ingevol de kolonie door eenen buiten
of binnenlandschen vijnod bedreigd wordt, tot 
hare verded iging en , in tijd van vrede, tot be
waring der inwendige rust mede te ,rerken. Zij 
kunnen te dien einde op de verschillende eilanden 
vereenigd worden in schutterijen. 

De sterkte en inrigting dier schutterijen worden 
alsdan bij koloniale verordening geregeld. 

176. Krachtens koloniale verordenin11:kan worden 
opgerigt eene gewapende politie. 

177. In geval van di-ingenden nood, wànneer de 
gonverneur met de Rijks zee. en lonilmogt, ter 
zijner beschikking ataande, onderstennd door de 
koloniale gewapende magt, niet voonien kan in 

. de behoor.lijke v.erdediging, is hij bevoegd, voor 
zoover de hem ten dienste staande hulpmiddelen 
het gedoogen, vrijwilligers en zelis vreemde hulp
troepen tijdelijk in BOldij te nemen. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van !,et onde111Jija , de openbare gezondheid en 

het arm!Je3tuur. 

178. De verspreiding von verlichting en be. 
schaving, en de aanmoediging .Yan kunsten en 
wetenschappen wordt door de Regering aanhon• 
dend behartigd. 

179. Het geven van onderwijs slaat vrij aan 

een iegelijk, die voldoende bewijzen van bekwaam-
heid en zedelijkheid levert. • 

180. Zooveel de middelen gedoogen, zorgt de 
overheid, dat het lager onderwijs de verkrijging 
der allereerste kundigheden onder het bereik brenge 
ook der onvermogenden. 

Zij doet dit door ondersteuning van bijzondere 
of oprigting van openbare scholen. 

181 . De regeling von het onderwijs op deze 
grondslagen geschiedt bij koloniale . verordeningen 
en plaatselijke keuren. 

182. Het toezigt van overheidswege nit te 
oefenen over den toestand der openbare gezond
heid en 111 wat betreft de nitoefeniug der genees-, 
heel-, verlos• en artsenijmengkunst wordt bij kolo
niale verordeningen gerej(eld. 

183. Het aanmoedigen van arbeidzin en het 
weren van luiheid en lediggang bij de onver• 

mogende bevolkinp: ia een onderwerp van aan
houdende zorg der Regering. 

Het toezigt over het arm wezen en de noodige 
voorzieningen daaromtrent worden bij koloniale 
verordeningen en plaatselijke keuren geregeld. 

Daarbij wordt in acht genomen het beginsel, 
dat de bijiondere en kerkelijke liefdadigheid vrij• 
gelaten en , zooveel mogelijk, bevorde.rd wordt. 

E L F D E H O O F D S r U K. 

Yan de Polknljjt. 

184. De gouverneur moedigt alle takken van 
volksvlijt, zooveel in zijn verrn~n is, aan en 
doet aan den Konintt en aan den Koloniolen Raad 
e.lle daartoe strekkende voordrap:ten. 
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Bij koloniale verordening kunnen kamen van 
koophandel en fabrieken en commiBBien van land
bouw opgerigt en haar werkkring geregeld worden. 

185. Tot de oprigtiµg vnn circulatiebanken, 
. eredietvereenigingen en verzekeringemaatschappijen . 
kan bij koloniale verordenin~n verg11nning wor
den verleend. 

186. De ~ring legt zich met al de haar 
ten dienste staande krachten op de verbetering 
der middelen van gemeenschap toe. 

Het toezigt van overheidswege op de middelen 
van ~meenschap te land en te water te honden, 
wordt bij koloniale verordeningen en plaatselijke 
keuren geregeld. 

187 . De gonverneur kan, volgens regels bij 
koloniale verordening te stellen, vergunning ver
leenen voor mijnbo11wondernemingen en voor den 
aanleg van werken en de oprigting van onder
nemingen van openbaar nut. 

Slotbepalingen. 

188. Het tegenwoordig reglement wordt in de 
kolonie C111e.çao afgekondigd op de wijze bij art. 44 
dezer wet bepaald. 

Het treedt in werking op het tijdstip door den 
Koning aan t.e wijzen. 

189. De onderwerpen bij artt. 188 en 159 
vermeld, worden voor de eerste maal bij Konink• 
lijk besluit geregeld. 

Op deze regelingen is artikel 4,7 van dit regl11• 
ment niet van toepassing. 

190. Alle verbindende verordeningen, die er zijn• 
op het tijdstip dat dit reglement in werking
t.reodt, blij ven van kracht, tot dat zij door andere, 
volgens de voorschriften dezer wet, vervangen zijn. 

ODergang,oepaling. 

De leden van den Kolonialen Raad, die bij 
artikel 70 zijn uitgeslot.en, treden af op door 
den Koning te bepalen dag. 

Na de benoeming van de leden van den Kolo
nialen Raad ter ve"angiog van de leden van den 
Raad van Besta nr, wordt de rooster van aftreding, 
bedoeld in l;,.et derde lid van artikel 72, opnie111r 
door het lot geregeld. 

Behoort bij !!et Koninklijk besluit van 25 Fe
bruari 1902 ( Staatsblad n°. 88 ). 

Mij bekend, 
De Minuter oan Oorlog, tijtklijk belast met liet 

/J(Jl,eer flan Aet Depar"1m111tt flan Kolonië• , 
(get.) J. W. BERGANSIUB, 

i25 Fe/Jraari 1902. M1BBm;: van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan 
de Gedep11teerde Stat.en van de provinciën , 
betreffende het berijden der Rijkswegen met 
motorrijtuigen . 

Niet-nakoming der voorwuarden, waaronde1• 
krachtens artikel 9 van het Koninklijk besluit 
van 19 Jannari 1898 (Staat,/Jlad n°. 26) ver• 
gunning wordt verleend tot het berijden der Rijks
wegen met motorrijtnigen, (1) kan niet altijd bij 

(1) Deze voorwaarden lniden: 
VOORWAARDEN toaarontkr flergunning 

'IQOrdt rJerlemd tot liet /Jeri,jrk,, rJan de 
Wt!Qt!ll, ontkr 6elieer van Mt Rijk, •et 
een •otorrij taig. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, 

· Gezien een adres van • . • • . • • . • • . . . • 
.• . . . •. . .. te ·, .... daarbij vergunning 
verzoekende tot het berijden van de Rijkswegen 
met een motorrijtuig; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 19 Janu
ari 1898 (Staau/Jlad n". 25) ; 

Heeft goedgevonden: · 
aan den adressant tot wetkropzegging ver

gunning te verleenen tot het berijden van de 
wegen , ouder beheer van het Rijk, met een 
motomjtuig, (ingeschreven in het register van 
vergunningen onder volgnnmmer . • . . . . • . ) , 
waarvan de grootste lengte • . . • , • M. en de 
grootste breedte • . • . . • . • . M. bedraagt en 
welks motor ~reven wordt met . . •. . . .... 
onder de volgende voorwaarden : 

1°. Aan het rijtuig moet aan de voor- en aan 

de achterzijde in ;;:. Arabisr.he cijfers op 

•=~~~~ grond het bovengenoemde volgnummer 
duidelijk zichtbaar zijn aan~braeht. De cijfers 
moeten lang en breed zijn resp. ten minste 12 
en 6 cM. TlliSChen zonsondergang en zonsopgang 
moet het nummer aan de voorzijde helder ver
licht zijn. 

2°. Wederzijda het rijtnig moet tusscbeu zons
ondergang en zonsopgang een helderlichtgevende 
lantaarn zijn aangebracht, waarvan het licht vooruit. 
en zijwaarts goed zichtbaar is. 

8°. Het rijtuig moet voorzien zijn vau eene 
inrichting, waaronder het zoo noodig elk oogenblik 
.van volle vaart binnen een afstand van l O M. 
tot stilstand kan worden gebracht. 

4,0 , Het rijtuig moet voorzien zijn van een bel 
of hoorn, waarmede een tot op een afstand van 
100 M. goed hoorbaar geluidsignaal kan worden 
gegeven. 

5°. J)e snelheid mag nimmer meer bedragen 
dan twintig K.M. in het uur, behoudens het 
navolgende. 

Bij het afgaan van hellingen , nabij of in 
bochten, nabij bebouwde kommen, bij het kruisen 
of oversteken van wegen , over brnggen of langa 
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proces-verbaal geconstateerd worden of, geschiedt 
het en heeft dit ,·erzuim veroordeeling tot geld
boete door den kantonrechter ten gevolgt, dan 
BOhijnt die veroordeeliug niet altijd het doel te 
bereiken, namelijk dat voortaan de voorwaarden 
behoorlijk worden nagekomen. 

Aangezien evenwel deze vergunningen tot weder• 
opzeggens worden verleend en bij het verleenen 
daarvan aan den aanvrager nadrukkelijk wordt 
betuigd dat, wanneer ten aanzien van het rijden 
met het motorrijtuig klachten inkomen , daanan 
voorloopige intrekking het gevolg zal 1ijn en, 
worden de klachten gegrond bevonden, die in
trekking onvermijdelijk ml worden gehandhaafd, 

gebouwen, welke onmiddellijk ann den wegsban, 
mag met geen grootere snelheid worden gen,den 
dan acht K.M. in het uur. 

Bij mist mag laatstgenoemde snelheid op geen 
· wegvak overschreden worden. 

0 verigens moet naarmate van de omstandig
heden drl snelheid worden verminderd telkens als 
de veiligheid van het verkeer znlks vordert. 

6°, Bij het ontmoeten of inhalen van paarden 
of lan,:1 den weg gedreven of geleid vee moet 
de be11tnnrder van het rijtuig de snelheid ver• 
minderen of stoppen, zoodra hij · bemerkt dat de 
dieren onrnetig worden of de geleider of bestuurder 
der dieren een Wl\llrschu wend teeken geeft. 

Voorts behoort alles te worden vermeden wat 
het BObi-ikken der dit,reu tot gevolg zon kunnen 
hebben. 

7°. De bestuurder van het rijtnig is verplicht 
tijdig met de bei of den hoorn een duidelijk 
signaal te ge ven : 

bij het achteroprijden van rijtnigen of personen, 
van losse, aangespannen · of bereden paarden of 
vau vee; . 

bij het naderen van krniH-overwegen, bij bochten 
of br~n; · · 

in het algemeen telkens wanneer dit in het 
belang der veiligheid nn het verkeer langa den 
weg gevorderd wordt. 

'8°. Voor het overige moeten bij het rijden de 
voor het gewone verkeer bestaande bepalingen of 
geldende gebruiken worden gevolgd. 

9°. Het rijtuig mag niet gebezigd worden tot 
het trekkeu van andere rij- of voertuigen. 

10°. De voorwaarden van deze beschikking, 
welke steeds in het rijtuig aanwezig moet zijn, 
kunnen te allen tijde worden gewijzi~ of aangevuld. 

Wanneer de vergunning moet worden inl(etrokken, 
gewijzi~d of aangevuld, is de honder der ver
gunning verplicht deze beschikking op eerste 
aan@chrijving }linnen vier dagen aan het Depar
tement van Waterstaat, Handel en Nij verheid 
terug te zenden. 

Zoodra het rijtnig door verkoop of op andere 
wijze aan een ander overgaat , ia de houder tot 
onmiddellijke terugzending van deie beschikking 
verplicht.· 

zoo doet deze maatregel een doeltreffend middel 
aan de hand om overtreding der voorwaarden en· 
in het algemeen roekeloosheid en onvoorzichtig
heid bij het rijdeJJ. t'e beteugelen. 

Het belang van het gewone verkeer vordert, dit 
middel, waar noodig en mogelijk toe te passen, opdat 
aan de telkens herhaalde en daaronder zeer .ernstige 
klachten in deze kunne worden tegemoet gekomen. 

Terwijl de vraag, hoever in deze kan worden 
gegaan, in elk bijzonder geval te mijner beeliHing 
staat wat betreft de Rijksvergnnniugen, roep ik 
de medewerkinir van Uwe Co_llegee in, en ver
zoek ik U, die ook aan de plaatselijke besturen 
te vragen, opdat de Regeering van gegrond voor
komende klachten telkens zoo spoedig mogelijk 
op de hoogte worde gesteld. 

Het •preekt van zelf dat overtreding van voor• 
waarden der Rijkevergnnniugen alleen kan plaah 
hebben bij het. berijden der Ri,ik1wegen waarvoor 
vergunning ia verleend. Zoodanige overtreding 
kan er 1:venwel ook zijn waar niet eene bepaling 
van het Rijksgezag, maar waar de .bepaling van 
de eene of andere pror.illeiale of plaat111li,ilte Ter
ordening, betrekking hebbende op de veiligheid 
en vrij beid der openbare wegen, al of niet tevens 
speciaal ingericht voor het rijden met motorrijtuigen 
niet wordt nagekomen, zoo11ls ten aanzien van 
het gewone verkeer, welke bepaling immers veelal 
bij die verordeningen ook 011 Rijkswegen van toe
paseia,t sijn. verklaard. Volgens punt 8 a"er 
bovenbedoelde voorwaarden moeten dan ook bij 
het rijden de voor het gewone verkeer bestaande 
bepalingen of geldende gebruiken worden gevolgd, 
zoodat er ook eene overtreding der voorwaarden 
ia, wanneer provinciale of plaatselijke bepalingen 
of gebruiken ni~ zijn in acht genomen op de,a 
Ri,ilmo,g. 

Een andere vraag ie, of intrekking der Rijkaver
gnnning kan ge8chiedeu, waar roekeloos of on voor• 
zichtig wordt gereden op andere dan Rijkswegen. 

Het antwoord daarop zal eerst bij elk te mijner 
kennis gekomen geval van dien aard met juist
heid te geven sijn. lu het algemeen ia zoodanige 
intrekking niet nitge11loten, omdat, waar klachten 
over het rijden met een motorrijtuig op andere 
wegen gerezen zijn , er gegronde vrees beataat 
dat ze evenmin ontbreken zullen bij het rijden 
over deu Rijksweg, de vergunning in ieder geval 
,lecht1 tot wederopzegging wordt verleend en die 
opzegging in het openbaar belang niet aan be
perking onderhevig ie. 

Het zal mij dns aangenaam zijn door Uwe 
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tusachenkomst ook mededeeling te ontvangen van 

gegrond voorkomende klachten, welke omtrent 

het rijden met motorrjjtnigen, waarvoor door het 
Rijk vergunning ia verleend, ter kennis van Uw 

College of van de plaataelijke besturen zijn ge
komen met betrekking tot het daarmede berijden 

van andn-6 dan Rijkswegen. · 

De Hin. 1Jan ffTater8toat, HatUiel en Nij1Jerkei.d, 
(get.) DE MAREZ 0n:N8. 

26 Fe6nu,ri 1902. BESLUIT, hondende nadere 

wijziging van het Reglement voor de Konink• 

lijke Militaire Academie. S. 39. 
WIJ WTLHELMIN A, BNz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Koloniën van den 27 sten Deceru• 
ber 1901, ITde Afd., n°. 94, en van 4 1:mn• · 

ari 11102, Litt. C, n°. 24; 
Den Raad van State gehoord (advies van 11 Fe

bruari 1902, n•. 111); 

Geiien het nader rapport van O_nzen Minister 

van Oorlog, als r.oodanig en tevens als tijdelijk 

belast met het beheer van het Departement van 

Koloniën van 19 Febroari 1902, Ilde Afd., n°. 9, 
en van 20 Febrnari 1902, Litt. C, n,. 44; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepolen: 

Art. 1. Het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie, vastgesteld bij het Konink
lijk beslnit van 6 April 1895 (Staat16lad n°. 40) 
en gewijzigd bij het Koninklijk beslnit van 5 De

-0embei- 1898 (Staat86lad n•. 285), wordt nader 
gewijûgd als volgt: 

1 °. Het slot van het 4de lid van nrtikel 7 
wordt ttelezen : 

.heeft dat nader examen, sooveel mogelijk plaats 

vóór den aanvang van het nienwe leerjaar." 
2o. Het derde en het vierde lid van artikel 8 

worden gelt'Zen : 

• De cadetten worden gedetacheerd , in den 
regel: 

.a. die van het eerste studiejaar: 
• in den graad van korporaal-titulair of korporaal; 
.6. die van het tweede studiejaar, 

.in den graad° van se~nt-titulair of aergeant.' 

. De titulnire graden worden in den regel toe-· 
gekend gedurende de overgangsexamens der ca
detten van de infünterie en van de cavalerie, d" 
{ll"aden zelf na aftoop van de overgangsexamens 
der cadetten van de artillerie en van de genie, 
met dien verstande, dat laatstgenoemde graden_ 

niet worden verleend aan hen, die aan de eiechen 
van het overgangsexamen niet hebben voldaan, 

pf het nader examen bedoeld bij art. 7 moeten 

tft~n." 
·s•. Het laatste lid van artikel 8 wordt ver

.vangen door, 

• Ten aanzien van hen , die om de een of andere 
reden niet zijn bevorderd tot de onder a en 6 
·bedoelde gniden, worden door den Minister van 

Oorlog, zoo noodig, bijzondere maatregelen p:e
-tro1fen". 

4°. In het geatelde in den tweeden volzin van 

artikel 10 onder a worden tnsschen de woorden 

• wordt" en .daarna" ingelaacht de woordeu : 
• voor zooveel noodig". 

5°. Het laatate lid van artikel 19 wordt gelezen , 

.Het onderwijs in de Maleische taal en de 

land- en volkenkunde van Nederland,ck-Indië ia 
opgedragen aan een of meer officieren of leeraren, 
die voor dat onderwijs niet ressorteeren onder de 

hiervoren genoemde hoofden van onderwijs, en · 

wier verdere werkkring, zoo noodig, door den 
Minister van Oorlog wordt bepaald". 

6°. In artikel 20 wordt achter .de algemeeue 

wetten, reglementen en dienstvoorschriften" in• 
gelucht: 

.met uitzondering van het voorschrift op den 
velddienst". 

7°. De laatste alinea van artikel 35 wordt ver-
vangen door: • 

• Bedoelde akten worden, voor zoov_eel betreft 
de cadetten afkomstig van de Cadettenschool , 

door den directeur ~ezer inrichting nan den gou

verneur der Koninklijke Militaire Academie toe

gezonden. 

• Ten aanzien van de jongelieden bedoeld bij 

art. 30 der wet wordt het model van de in de 
eerste zinsnede bedoelde authentieke akte door 

dien f!OUVemeur aan b~langhebbenden toegezonden; 
daarvan moet door hen een eerste grosse in ese
cutorialen vorm aan dieD gouverneur worden 

ingediend". 

8°. Het bepaalde in artikel 40 snb d wordt 
gelezen: 

.d. ouders o( voogden langer dan zes maanden 
in gebreke blijven de bepaalde bijdrage te voldoen;" 

9°. Het geatelde sub 6 vnn 11rtikel 41 wordt 
vervangen door: 

.6. wanneer blijkt, dat hij wegens gemis van 
aanleg of ijver de studiën niet kan volgen". 

10°. Het geatelde in artikel 49 aub a en d 
wordt respectievelijk gelezen: 

•"· afzonderlijke berisping door den betrokken 
compagnies-commandant of door den eerste-officier" ; 
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.d. arr,st iu een der leerzaleu op Zou- eu feest

dagen of op andere dagen;" 
11°. Het gestelde sub 1°. van artikel 57 wordt 

gelezen: 
1°. 10 à 12 dagen waaronder de Kerstdagen 

en den Nieuwjaarsdag." 
] 2°. In artikel 62 wordt het geatelde ouder 

Lid eo voorzitter ~lezen : 
.de eerste-officier der Koninklijke Militaire 

Academie, of een hoofd van onderwijs ala bedoeld 
in art. lil, of een hoofdofficier van het l~r ;" 

13°. H~t gestelde in artikel 66 wordt ver
vangen door : 

• Het programma voor het toelatingsexamen 
omvat het navolgende: 

.a. R.el:en- e11 lltelkutu1I. 

.In deze vakken behoort .de adspirant vol

doende kennis en oefening te bezitten, om met 
vaardigheid · en oordeel de onderscheidene leer
wijzen toe te passen op vraagstukken , die zonder 

zoogenaamde kunatgrepen knnnen worden opgelost. 
.Hij behoort verder eene, bij voork.eur de door 

hem toegepaste, leerwijze · te knnnen verklaren 
eo met ~mak logarithmen te knnoeo gebruiken . 

• De reken- en meetkundige reeksen, doch niet 
die van hooger orde, de onbepaalde en de expo• 

· nentieele vergelijkingen, alsmede het binomium 
van NEWTON voor geheele exponenten worden 
geacht tot de gewone stelkuoat te bebooren. 

,b. Meetkunde. 

1°. de vlaUe meetkunde: 

.Meetkundige constrnctiëo van stelknostige 
vormen; oplossingen van vraagstukken, ook met 

toepassing van de stel kunst, benevena de theorie, 
waarop een eo ander bernat. 

.De kennis van de leer der transversalen en 
der harmonische snijdiop; wordt niet gevorderd. 

2°. de meetkunde in de roimte: 

• De leer van de ligging en snijding van lijnen 
en vlakken; de eigenschappen tau de drie- en 
de veelvlakkenhoeken; de ei~nschappen en de 
berekening van de oppervlakken eo de inhouden 
van veelvlakkige lichamen, van den cylioder, 
den kegel en den bol, zoomede van sommige 
deelen dier lichamen, benevens de meetkundige 
eigenschappen van den boldriehoek. 

.c. Gonio- en trigonometrit1. 

• De voornaamste goniometrische form nles; 
inrichting en gebruik von goniometrische tafels; 

oploesing van eenvoudige goniometrische verge
lijkingen; bçrekeoing va.n recht- eu scheefhoekige 

driehoeken, met toepassing op eenvoudige vraag
stukken uit de werkdadige meetknnst; inhouds
bepaling van sommige vlakke tignre~. 

.d. Begi,ue/en van d" be•drijve,u;Je 111eetkunde. 

• Werkstukken betrelfüude de rechte lijn, het 
platte vlak en den drievlakken hoek; het pro
jecteeren van lichamen, door platte vlakken 

begrensd. 

.e. Beginselen van de tlteoretiaclie en toegepa4te 

mecltanica • 

.Samenstelling, ontbinding en evenwicht van 
krachten, die op één pont werken; evenwicht 
van krachten in een plat vlak en in de ruimte; 
theorie der zwaartepunten; evenwicht bij enkel
voudige en enkele samengestelde werktuigen , met 
inachtneming der wrijving; wetten der eenparige 
en der eenparig veranderlijke beweging, van de 
pamboliache en cirkel vormil!e beweging; de leer 
tan het behoud van arbeidsvermogen ; de wetten 
van den slinger en de botaiog. 

.f. Natuurkunde e1t nare 11oornaamste toepasliyen . 

• De proefondervindelijke oa.tnurknnde, omvat
tende, met inbegrip van hare belangrijkste toepas
singen in het dagelijkseh leven : 

.de algemeeoe eip;ensohappen van lichamen ; 
de zwaartekracht eo hare verschijnselen eo wetten 
bij vaste licli.amen , v loeistotfen en gaBBCD ; de 
warmte; de ma,neetkracht ; de electriciteit; het 
geluid en het licht. 

• Toepassing van d1; wiskundige uitdrukking 
der natuurwetten op eenvondige vraagstukken. 

.Inzonderheid wordt rueer gewieht gehecht aan 
een juist ~ip van het verband, dat tusschen 
de verscliillende groepen van verschijnselen be
staat, dun ano eeoe uitvoerige kennis van bij
zonderheden. 

.g. &kei/runde en hare voornaam8'e toepu•ingen. 

.Kennis van de beginselen der anorganische, 
en van de hoofdpunten der organische scheikun~e. 

.h. BegiMe/1:n der coamograpllilJ. 

.De gedaante eo de afmetingen der aarde, 
zoomade de wijse, waarop deze bepaald worden ; 
de plaatsbepaling op de oppervlakte der aarde 
en nan den hemel; d~ verschijnselen , onbtaa.nile 
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door de asbeweging der aarde; door de beweging, 
zoowel van de aarde alt van de pla!1eten om de 
zon en door de bewéging · van de wachters; de 
bewegingswetten en de a)~QJeene aantrekkings-
kracht. · 

.,i. Gronden van de gemeeiate-, de pro~iuciale
en staatnt1ricAting van Nederland. 

0 Eenige kennis van de inrichtin,11; van het be
stuur van den staat, de provinciën en de gemeenten 
en van de onderlinge verhonding der onderscheidene 
staatsmachten in Nederland. 

.k. StaatkuisAoudlcunde 611 statistiek, inzonder-
1,,eid van Nederland 611 zijne kolonii11 en /Je. 

zittingen in ander, werelddeele,,. 

.I>e hoofdbegineelen der leer van de voort
brenging, den omloop, de verdeeling en het 
verbrnik van de maatschappelijke goederen. 

.Eenige kennis van dehnlpbronnen derstatisUek, 
voornamelijk betreffende Nederland en zij oe kolo
niën en bezittingen in andere werelddeelen. 

,.1. Àardrifl:aku,,de. 

• Overzicht ,van de natnnrkondige en de staat
kundige indeeling der werelddeelen ; voor Neder• 
laad, zijne koloniën en bezittingen meer nitvoerig. 

"Eenige kennis van lncht- en zeeatroomen, in 
verband met hnnneu invloed op het klimaat, 
alsmede van eenige belangrijke handelsproducten en 
van de ethnographische verdeeling der menschheid. 

• m. GescAiedenis. 

,De vaderlandsche ~schiedenis, meer in het 
bijzonder sedert 1 öOO ; 

.de algemeene ge11Chiedenis sedert de Fransche 
omwenteling, met eene inleiding sedert 1713, 
en van de vr~re perioden uitsluitend datgene, 
,Yat noodii;,; is tot een . juist begrip van de i;te· 

schiedenia des vaderlands. 

.n. Nederlandscke taal- 611 letterkunde. 

• Voldoende kennis van de Nederlandsche taal, 
om zich joiat en vaanlig dnarin uit te drnkkeu 
en de voornaamste voortbren,11;selen der letterknnde 
te vers toa u. 

.De hoofdtrekken ven de geschiedenis der letter
kunde sedert het begin der 17 de een w en de 
kennis van enkele van hare voornaamste v~rt
brengselen in de 17 de , 18de en , meer in het 
bijzonder, in de J llde en 20ste eeuw. 

,.o • . Fra,ucl,,e, Hoogduitscl,,e e11 Engel&cl,,e taal• 
en letterkunde. 

• Voldoende kennis van deze talen, om een 
stuk proza of gemakkelijke poëzie te verstaan, 
en vaardigheid om zich in deze talen redelijk 
goed te knnnen uitdrukken. 

• Het ondenoek in de letterknnde, dat uit
sluitend bij de mondeling te honden examens wordt 

· ingesteld, blijft beperkt tot één of twee hoofd
tijdvakken, door den adspirant meer in het bij
zonder beoefend, en tot enkele belangrijke voort
brengselen daaruit, door hem met zorg gelezen, 

• p. Ha11d- en rechtlijnig tee/renen. 

• Vaardigheid in het teekenen van eene niet te 
ingewikkelde vlakversiering naar plaat; in het 
scheteen en schaduwen naar de natnur van een
vondige voorwerpen of van een eenvoudig relief
ornament benevens het zniver in teekeoing brengen 
van een eeovondig voorwerp 'of van eene opgegeven 

. meetknndige constrnctie . 
• De adspiranten kunnen behoorlijk gewaar

merkte teekeningen, onder toezicht vnn hnnnen 
leeraar gemaakt, bij het examen vertoonen." 

14°. Het laatste gedeelte van hetgeatelde snb 1°. 
v11n artikel 7 5 , na de woorden .of ,·an wie", 
wordt gelezen: .hoewel het zooeven bedoelde 
eindcijfer in een of meer der vermelde groepen 
minder dan öO mocht bedrogen, door de com
mi88ie het eumen evenwel als ,·oldoende wordt 
aangemerkt" . 

15°. Aan het slot van artikel 76 wordt de 
-volgende alinea toegevoegd: 

,. De besli88ingen worden genomen bij meerder
heid van stemmen. Bij atakini;,; van &temmen 
wordt de 11itslag van het examen als onvoldoende 
beschouwd". 

16°. Het gestelde Ïn artikel 76 na de woorden: 
.ol, eindcijfer 50 of meer pnnten hebben" wordt 
vervan~u door: •behaald, zoowel in de bij art. 70 

onder .J. bedoelde groep, als in elk der onder
staande, tot die groep behoorende vakken: 

.a. de reken- en stelknnde; 

.ll. de meetknnde; 

.c. de gonio• en tri,1P;Onometrie". 
17°. In artikel 84 sub b bij 1°. wordttnssehen 

de woorden .onderwijs" -en .en" ingelascht: 
.de kapitein, bedoeld bij art. 20". 
18°. Het gestelde in artikel 85 bij .J. onder c 

wordt gelezen als volgt: 
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.c. Tactiel:. 

.De tactiek der verschillende wapens afzonder
lijk en in onderling verhaud; het voorsehrift op 
den velddienst; toepassin!!'ln op de kaart". 

19°. Aan het gestelde in artikel 85 bij: .d. 
onder i bij 2°., B onder l bij 2°., B onder k 
bij 2•. en F onder m bij 2°. wordt achter dienst-
voorschriften toegevoegd: . 

• , met nihondering van het voorschrift op 
den velddiénat ,". 

20°. Het gestelde in artikel 85 bij B onder IJ 
wordt geleien: 

.b. Land- en uolkenhnde uan Nederlandsch• 
Indië. 

1°. De Slaat.inrichting van Nederia11d,cl,.Jr,dië . . 
2°. De bevolking van Nederlan<hcl,-Jndië." 
21°. Op het gestelde onder IJ ala bedoeld snb 20°. 

te doen volgen: 

• b•. Militaire aardrijluhnde ~an Neder
landsch-Indië. 

.1 °. De militair geographische toeatanden in 
Nederland,cn-J,ulii en hnn invlóed op organisatie, 
uitrnsting, verpleging en legering van het Neder
landscb-Indiache leger. 

.De )and- en zeemacht in Nederlamkclt-Jndië . 
• 2°. Algemeen overzicht van de militaire en 

de politieke toestanden in de den Nederlnndsch-In 

dischen Archipel omringende rijken en koloniën. 
.3'1. De verdediging van. Netkrlan<hcl,-Jndië." 
22°. Het gestelde in ani kei 86 bij .E onder c 

wordt vervangen door: 
.c. Strategie en Oo1t-I11di.Jclte krijg4ge4chie

deni1. 
• Aard en doel van den oorlog; verklaring der 

meest gebrnikelijke knnsttermen der strategie; 
hoofdbegrippen omtrent het strategisch gebrnik 
der strijdkrachten en strijdmiddelen tot bereiking 

van het oorlogsdoel, voldoende kennis der Oost• 
Indische krijgsgeschiedenis, om de theorie der 
oorlogvoering door voorbeelden te knnnen toe
lichten". 

23°. Het gestelde in het snb 22°. genoemde 
artikel bij B onder d wordt gelezen: 

.d.. Tactiek. 

.De tactiek der verschillende wapens nfzon• 
derlijk en in onderling vei-band. Hoofd begrippen 
-0mtrent de toepasaing der tactische bey:inselen 
-0p Indische terreinen en tegen inlandsehe vijanden. 

.Het voorschrift op den n)ddienst. 

~Toepauingen op de kaart". 

24°. Het gestelde in artikel 85 bij F onder 

c wordt vervangen door: 

c. Strategie en Oo8t-Indi.Jclte A:rij'g,guc!,iedeni,. 

.Ale bij E onder c doch minder uitgebreid, 
wat de voorbeelden betreft". 

25•. Het gePtelde in artikel 85 bij F onder d 
. wordt gelezen : 

.d. Tactiel:. 

• AJa bij E onder d." 
26°. Het gestelde in artikel 85 bij G onder 6 

wordt vervangen door : _ 

.e. Strategie en Oo,t-Indiaclte krijg1guc!,iedeai1. 

.Ala bij F onder c." 
27°. Het gestelde in artikel 85 bij G onder / 

wordt gelezen, 

..f. Tactiek. 

.Algemeene 'begrippen omtrent de tactiek der 
verschillende wapens, a&onderlijk en in onder
ling verband, met enkele eenvoudige toepassingen 
op de kaart. 

.Hoofdbegrippen omtrent de toepassing der 
tactische beginselen op Indische terreinen en tegen 
inlandache vijanden". 

28°. Het gestelde in artikel 85 H onder / 
· wordt vervangen door: 

.f. Strategie en Oolt-Induclte krijg1ge1ehiedeni1. 

• Ale bij F onder c." 
29". Het gestelde in artikel 85 bij H onder g 

wordt gelezen : 

.Ala bij G onder/" • 
30°. Het gestelde in artikel 85 bij H ondero, 

snh S0
• wordt gelezen: 

.s•. Indische burgerlijke 'bouwkunde: 
• bonwstoft'en, werklieden , gereedschappen en 

hulpmiddelen ; onderdeelen van gebouwen." 
31•. De aanhef van artikel 86 alsmede het 

gestelde snb a van dit artikel worden vervangen 

door: 
.Het eindexamen wordt afgenomen : 
•"· geheel of ten deele mondeling of ecbrif

telijk in: de dienst- en exercitiereglementen, de 
dienstvoorschriften en de militaire wetten;" 

82°. In- de tabel behoorende bij voornoemd 
reglement wordt het gestelde onder: .Bijzndere 
b6P4ling111, bij c, voor zooveel den eersten vomn 
betreft, gelezen als volgt: 

• De Gouverneur, de eerste-officier en de paarden• 
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art, zijn gerechtigd tot het honden van één dienst
paard; 

.de officieren bij de Academie werkzaa~ en 
behoorende tot een bereden w,pen of dienstvak, 
alsmede officieren, aan de inrichting verbonden 
voor het onderwijs in paardrijden , zijn gerechtigd 
tot het houden van zooveel dienstpoarden als 
voor de officieren van hunnen rang bij bedoeld 
wapen of dienstvak ia vastgesteld ." 

88•. In het gestelde onder d van de sub s2ó. 
bedoelde bijzondere bepalingen wordt het woord 
• bw:gerleeraren" venangen door: • 

• bnrgerleeraren , benevens het aantal paarden, 
hiervoren vermeld bij o ;" 

84o0
• In de 111b 32°. bedoelde tabel bij: 

C. 0NdenoijU1Ul perWM,I,. Leeraren in de 
militaire en aanverwante vallen worden in de 
tweede kolom achter genie gesteld, de noten: 
.(1) (8)." . 

2. Het bepaalde in de voorlaahte nlinea vnn 
het nader gewijzigde art, 86 ie niet van toepaa
aing op de cadetten, die op den datum van het 
in werking treden van dit beelnit tot de Cadetten
aohool zijn toegelaten. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dng na de dagteekening van het Staatsblad en de 
Staat1coura11t waarin het ie geplantit. 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit beeluit, hetwelk in het 
Staat,bl4d en 11;elijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

'1 Gravenhage, den 26sten Febr nar i 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. i,a,s Oorhg, (get.) J. W. fü:RGANSrus . 

D6 Mi11ûter i,a,s Oorlog. tiidelijk /Jela6' met !,et 
belieer i,an ket Departement i,an Kolo11iën , 

(g,t.) J. W. BERGANSIUS, 

(Uitgeg . 21 Haart 1902.) 

1 ,Vaart 1902. BKSLUIT, tot wijziging van het 
bij Koninklijk beelnit van 28 Mei 1892 
(St44t.1Jlad n°. 118) vutgestelde bijzonder 
reglement van politie voor slnÏ7.en en beweeg
bare brnggen, onder het beheer van het Rijk, 
in de provincie Friellad. S. 40. 

Wu WILHELMINA, nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 3 Febru
ari 1902, La. N., afdeeling Waterstaat A ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat1-

1Jlad n°. 69); . 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

18 Februari 1902, n°. 27); 
Gelet op de nadere •oordracht van Onzen voor

noemden Minister van 25 Februari 1902, n•. 222, 
afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
het bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 

(Staat,blad n°. 118)° vastgesteld bijzonder regle
ment van politie voor sluizen en beweegbare 
bruggen, onder beheer van het Rijk, in de pro
vincie Fm1la11d, wordt gewijzigd ale volgt: in 
artikel l, sub 8, wordt gelezen voor .De schot
en nitwateringssluis de &lwterzi,l in Tl' ut,tel

lingtDerf" : .De echot- en nitwateringeslnie de 
Solioterzjjl in Lem1terland". 

Onze Minister van W:lterstaat, Handel en Nij
verheid ia belast met de uitvoering van dit beelnit, 
dat in het Staat,blad geplaatst en in afachrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den !sten Murt 1902. 
(g,t .) W IL HE L M I N A. 

lJe Mi,ci,tw i,a,s 'flTater,taat, Halldel m NijtJerlleid, 

(get.) DE MABEZ On:Ns. 

(Uitgeg. 16 Maart 190i.) 

8 Maart 1902, BESLUIT, tot aanvulliilg van 
het reglement voor de acheepvaart, ter be
veiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
en de stadsbrug te Zutpllen, over de rivier 
dm IJ,sel, vastgesteld bij Koninklijk beslni~ 
van 22 Juni 1878 (Staat,IJ/ad n°, 96), ge
wijzifld bij Koninklijk besluit van 6 Mei 
1899 (Staat1blad n°. 114). S. 41. 

Wu WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 Janu
ari 1902, IJ'. M., afdeeling Spoorwegen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Juni 
1878 (Staat,blad n• . . 96J en Ons besluit van 
6 Mei 1899 (St04u6/ad n°. 114); 

Den Raad Vlln State gehoord (ad vies van 11 Fe
brnari 1902, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februari 1902, n°. 207, 
afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan artikel S van het reglement voor de scheep• 

vaari, ter beveiliging van de beweegbare- spoor
wegbrnggen en de stadsbrug te Z.tplln over de 
rivier dm IJ11el, vaet.geateld bij Koninklijk be-
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slnit v11n 22 J nni 187·8 (Staatsbkrd n°. 96) en 

gewijzigd bij One besluit van 6 Mei 1899 (Staats• 
blad n°. 114), toe te voegen . t:en tweede lid 
lnidende: 

» Baitendien wordt te Katerven /Jij ,uzcl,,t het 
uiteinde van elk vast ftedeelte der brug bij de 

doorvaartopeuing aangegeven door een groen licht 
gekeerd naar de zijden van de scheepvaart." 

Ouze Minister van Watentaat, Handel en Nijver
heid is belast 111et de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat1/Jlad geplaatst, en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 3den Maart 1902. 
(,n.) W IL H EL MI N A. 

De Min, van Waterstaat, Handel en Nijflerheid, 
• (get.) DIi: MARll:Z ÛYll:!IS. 

{ Uifgeg. 19 Maart 1902.) 

6 ~[aart 1902. BssLUIT, hoodende vaststelling 
der eischen van practische en theoretische 
bekwaau:iheid, bedoeld in artikel 141 der 
Militiewet 1901. S. 42. 

Wr.;r WILHELMINA, uz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Marine van den_ 3den Maart 1902, Bureau SfB, 
n°. 55; 

Gelet op artikel 141 der Militiewet 1901 
(Staat1/Jlad n°. 212 van 1901) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de na volgende eischen van 

practische en theoretische bekwaamheid , in ge• 
noemd artikel bedoeld : 

I. .A.lgemeene euclaim. 

a. Kennis van de rangen en onderscheidings• 
teekenen. 

/J. Kennis van de grondslagen van de krijgs
tucht, de plichten eu rechten van den militair. 

II. Bijzondere ei,cl,en, 

1°. Zeemilicien-matroos. 
a. Algemeen begrip van de in;ichtingder achter

laad vnnrmonden en der snel varende kanons van 
grooter kaliber dan 3. 7 c,M. , waarbij hij als ge

schutbediende op kan treden, 
/J . Kennis van die onderdeelen der atfotage van 

de au b a bedoelde kanons, waarvan de kennis bij 
de exercitiën onmisbaar is. 

c. Voldoende bekendheid met de gereedschappen 
tot bediening dier ..-nnrmondeo, hunne projectielen, 
ladingen, wrij viogspijpjes en buizen. 

d. Het kuno,en optreden op de minder belang-

rijke posten als_ geschntbediende bij de genoe111de 
vnnrmonden. 

e. Behoorlijke uitvoering van hetgeen volgens 
hoofdstnk II van het voor de Zeemacht gewijzigde 
Reglement op de exercitiën der Infanterie, Eente 
Gedeelte, N.l., wordt onderwezen. 

/. Het uiteennemen, ineenzetten en onderh011den 
van het geweer. 

!I• Eenige vertrouwdheid met het geweer als 
vnnrwapen, blijkende uit het feit, dat hij daar
mede minstens 20 schoten naar de schijf heeft 
gedaan. 

!. Behoorlijke uitvoering van de handgrepen 
met de sabel. 

i. Voldoende bedrevenheid in h~t roeien en pa· 
gaaien, ook bij ruw weer. 

j, Het brnikbaar zijn bij de bemanning van eene 
zeilsloep, bij het nitbrengen en lichten vnn werpen 
en het werken met trossen. 

Ir. Bedrevenheid in het splitsen en· knoopen, 
voorzoover zal ks aan boord der defensie&ehepen 
kan voorkomen. 

2°. Zeemilicien-kostwachter. 
a. Behoorlijke uitvoering van hetgeen volgens 

het 1 • en 3• onderdeel van hoofdstuk II van het 
voor de Zeemacht gewijzigde Reglement op de 
e:rercitiën der Infanterie, Eerste Gedeelte, N.J., 
wordt onderwezen, met inachtneming van het 
feit, dat hij niet met geweer is gewapend. 

/J. Bedrevenheid in de exercitie Diet de revolver
~n in het uiteennemen , ineenzetten en onder• 
houden van dat wapen. 

c. Eenige vertroo wdheid met het schieten met 
de revolver, blijkende nit het feit, dat hij daar• 
mede minstens 24. schoten naar de schijf heeft 
gedaan. 

d . . Bedrevenheid in het gebrnik van alle dag
en nacht-seinmiddelen bij de Zeemacht bestaande, 
en van het internationale seinboek. 

3o. Zeemilicien-torpedist, 
a, Als 1°. sub e. 
IJ. Als 1 °. snb f, 
c. Als 1°. snb g. 
d. Algemeen begrip van inrichting , doel en ge

bruik van het aan boord der torpedobooten voor
komende ~orpedomaterieel; voorzoover zulks den 
torpediat aangaat. ' 

~- Bekenilheid met d~ algemeene iorichtine: van 
de aan boord der torpedobooten voorkomende 
snelvnrende kanonnen en het e:ebruik daarvan. 

/. Voldoende bedrevenheid in het roeien, wrik
ken , pagaaien , uitbrengen van trossen en werpen, 
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stnren, looden, slaggaardateken en mntroieowerk, 
vool'IOOver· zulks van hel!!' aan boord der torpedo
booten wordt gevergd. 

!I· Voldoende kennis van het kompns. 
4°. Zeemilicieo-stoker. 

a. !Is 2°. snb a. 
ll.· Bedrevenheid in de e:rercitie met de sabel, 

alsmede eeniite bedrevenheid in het sabelschermen. 
c. Ale 2°. snb ll. 
d. Als 2°. sub c. 
e. Voldoende bedrevenheid in het kolentremmen 

en het stoken der voren in de ketels vao het 
&ehip of vaartuig, waarop hij geoefend wordt. 

5°. Zeemilicien-hul pmachinist. 
a. Als 2°. snb a. 
ll. Als 4°. sob ll. 
c. Als 2°. snb /J. 
d. Als 2°. sub c. 
e. Eenige bedrevenheid in het stoken der vuren 

op die sèhepen , waarop hij geoefend ia; eenig 
algemeen begrip van de hoofd- en hnlpwerktnigen 
der defensieschepen, waarop hij gedieoil. heeft, en 
eenige kennis vao hunne practische behRndeling . 

6°. Zeemilicien-hofmeester. 
a. Als 1°. snb e. 
ll. Als 1°. snb /. 
c. Als 1°. snb g. 
d. Eenige kennis van en prnctisehe ervaring 

in het hofmeestersvak. 
7°. Zeemilicien-kok. 

a. Als 1°. sub e. 
ll. Als 1°. sub/. 
c. Als 1 °. snb !I· 
d. Voldoende bekwaamheid om als kok in de 

eeheepskombnis dienst te kunnen doen. 
8°. Zeemilicien-ziekenverpleger. 

a. Als 2°. sab a. 
/J, Voldoende kennis van het verbandmnteriëel, 

het aanleggen en afnemen vao de meest voor• 
komende verbanden eu het bloedstelpen door 
viu11:erdrnk eo elastische omsnoering. Bekendheid 
met het ,erleeoen van eerate hulp bij drenkelingen, 
het uit- en aankleeden en het vervoer van ge
wonden; algemeen begrip van de antiseptiek. 

Onze Minister vao. Marine ia belast met de 
uitvoering vao dit besluit, dat in het [,taat8blad 
zal worden geplaatst. 

'• Gravenhage, den 6den Maart rno·2. 
($et.) W IL HEL M I N A. 

De Minufer ttan Jfarit1e, (get.) K1mYS; 
( Uitgeg. 20 Maart 1902.) 

Jl Maart 1902. BKSLUIT, houdende mnchti!!;ing 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens 
de wet vao 5 December 1881 (Staat86iad 
n°. 185). S. 43. 

6 Maart 1902. BESLUIT, waarbij , met haod
haYing vao het besluit van· Gedeputeerde 
Staten van Lia/nirg van 23 Anguatua 1901, 
late afdeeling, .La. 5915/N ., ia beslist, dat 
F. H. J. RouLIIAU terecht niet als lid van 
den gemeenteraad van Roermo11d is toege• 
laten. S. 44. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
F. H. J. RoULBAu,teRoermond,tegeohetbeslnit 
van Gedeputeerde Staten van Limllurg, d.d. 23 Au
gustus 1901, late afdeeling, L•.11915/N, waarbij 
het besluit van den gemeenteraad van Roermond, 
om hem niet als raadslid toe te lnten , is ge
handhaafd; 

Den Raad van State, Afdeeliog. voor tle ge• 
schillen · van bestuur, gehoord (adviezen van 
6 November 1901, 11°. 209 en 111 Januari 1902, 
11°. 209/5); 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Maart 1902, n°.1020, 
afdeeliog Binoenlaodsch Bestuur; 

Overwegende dat de gemeenteraad van Roer• 
mot1d, bij besluit. van 10 Aogoatna 11101 beeft 
p;eweigerd F. H. J. RoULEAU nis lid van dien 
raad toe te laten , op grond dat nit het door 
RoULkAU overgelegd gewaarmerkt afschrift van 
het proces-verbaal van c~ndidaatstelliog blijkt, dat 
de inlevering der opgave, waorbij hij op 25 Juni 
1901 ia caodiduat gesteld, niet ia geschied door . 
een of meer der personen , die haar hebben onder
teekend - (de opgave der cnndidnatatelling was 
niet Joor RoULBAU zelf onderteekend) - maar 
door RouLEA.U zelf; weshalve die inlevering niet 
op de b:ij artikel 52, late lid. der kieswet be• 
paalde wijze heeft plaats gehad ; zoodat RoULEA u's 
candidlllltatelliog en de naar aanleiding daarvan 
gebonden stemming en hentemmiop; onwettig zijn; 

da.t RouLBAU van dit besluit van den gemeente• 
raad van Roermond bij Gedeputeerde Staten vnn 
Limburg in beroep is gekomen; 

dnt Gedeputeerde Stoten bij hnn aan hoofde 
dezes ~ermelde besluit het bestreden bealoit van 
den gemeenteraad vnn Roermond hebben gehand
haafd, op de door dien rand aangevoerde gronden; 

dat RoULBAU ~nn dit besluit van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
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.aanvoerende, dat _artikel 62, late lid, der Kies
wet eên voorschrift van administratieven aa~d 
bevat, val! welk■. ver;ulling de wet.gever niet de· 
geldigheid der te honden verkiezing heeft willen 
laten afhangen, dat ook de wet, Óp deze infor
~•liteit, niet de stJ'llf van nietigheid der inge
leverde opgaaf heeft geateld., zooals zij dit wel 
deed voor het gemis van het vereiachte aantal 
onderteekeningen, dat dit duidelijk blijkt nit het 
bepaalde bij artikel 63 der Kieswet, waatbij de 
burgemeester onbevoegd wordt verklaard om wegens 
de hier gepleegde informaliteit de o~f te wei
geren , daar toch niet is aa)! te nemen, dat de 
wetgever het honden eener atemming zon hebben 
voorgeschreven over candidaten, van wie a priori · 
reeds vaststond , dat zij, gekozen sijnde, niet 
zouden knnnen worden toegelaten ; dat ook door 
de gepleegde informaliteit geen inbreuk gemaakt 

· wordt op de vrijheid der verkiezing, en dat wan
neer de meerderheid der stemmende kiezers on
dubbelzinnig hare kenze heeft verklas.rd , zooals 
in casu , geen reden kan bestaan om de verkie
zing nietig te verklaren ; dat veeleer integendeel, 
wanneer wegens de hier gepleegde overtrecl ing 
de nietigheid der verkiezing zou bestaan, de gel• 
digheid eener verkiezing zou afha"ngen van wille
keurige handelingen van niet verantwoordelijk~ 

personen ; 
Overwegend_e: 

dat tot de grondslagen van het hier te lande 
geldende kiesstelsel be boort, dat niemand kan 
worden verklaard benoemd ~ zijn, die niet vooraf 
op wettige wijze was candidaat gesteld ; 

dat tot eene wettige candidaatstellin13t vereischt 
wordt de inlevering eener opgave overeenkomstig 
de voonchriften van de artikelen 61 en 52 der 

Kieswet ; 
dat in deze de dusdanige inlevering van eene 

opgave niet heeft plaats gehad ; 
dat wel is waar door F. H. J . RoULKAU aan 

den bnrgemeester is ter hand gesteld een form n
lier, als in artikel 61 bedoeld , te zijnen name 
ingevuld en onderleekend door een voldoend 
aantal kiezen , doch dat deze aan biP.cling niet kon 
worden beschouwd als de inlevering van eene 
opgave , overeenkomstig de wet ; 

. dat toch , wanneer de wet een persoon of per
sonen aanwijst, die zij uitsluitend bevoegd ver
klaart tot eene handeling, waaraan zij een rechta
gevolg verbindt, hieruit tevena volgt , dat• die 
handeling niet met dat rechtsgevolg door een 
ander kan worden verricht ; 

1902. 

dat derhalve, waar de wet in artikel 62 be
paalt, dat de inlevering van de opgaven per
soonlijk geschiedt door een of meerdere personen, 
'die haar hebben onderteekend, de aanbieding 
van een formnlier door een niet onder dfl ooder
teekenaren voorkomend persoon, hetzij de -daarin 
als candidaat l(enoemde, hetzij een auder, niet ia 
de bij de wet gevorderde wilsverklaring van kiezers; 

dat hiermede niet strijdt de bepaling van 
artikel 53, krachtens welke de burgemeester niet 
bevoegd is eene opgave te weigeren, dan alleen 
wegens het gemis v11n een voldoend aa~tal onder
teekeningen van kiezers, bevoegd tot deelneming 
aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge
schiedt, daar allereeret moet vaat.taan, dat inder• 
daad eene opgave .in' den zin der wet' ie ingeleverd ; 

dat dos, waar de candidaatatelling van RóÜ
LBA u niet. als wetti11: is aan ·te merken, Je can
didaai niet als benoemd kan worden beschouwd, 
en hij terecht niet als lid van den gemeen te raad 
ia toegelaten ; 

Gezien de Kieswet; 
H~bben goedgevonden en Yerstaan: 

het bestreden besloit te handhaven. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staaublad zal worden geplaatst en tegelijk 
met de in den hoofde dezes vermelde voordracht 
van genoemden Minister in de Nederlancuc"4 
Staat,courant zal worden opgenomen , en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
,an State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

'• Graveuhirge , den 6den Maart 11102. 
(get.) WILHEL'MIN 4. 

J)e Minûter van Bim1enlondaclle Zaken, 
(get.) KUYPBR. 

(Uitgq,: 21 Maart 1902.) 

6 Maart 11102. BBBLUIT van den Minister van 
Binnenlandeche Zaken , houdende ~ashtelling 
van het · formulier vlln aangifte bedoeld in 
art. 34 en bepàling van den termijn 'rao 
aangifte, bedoeld in art. 32 der Ongevallen• 
wet 1901. (Wet van 2 Januari 1901, Staaf,. 
blad n°. 1.) 

De Minister van Binnenlandsche Ze.ken; 
Gezien art. 34 der Ongevallenwet 11101 (wet 

vao 2 Januari 11101, Staatablád n°. 1), zoomede 
artikel 4 der wet van 3 Februari 1901 (Staaû· 

·blad n°. 14) , houdende wettelijke voorziening nMr 
aanleiding van het Koninklijk besluit van 26 Au
gustus 11101 (Staat11Jlad n•. 206) ; 
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Heeft goedgevonden: 
1°. het formulier van aangifte, bedoeld in arti

kel 34, der Ongevallenwet 1901 vast te stellen over
eenkomstig het bij deze beschikking gevoegde model; 

2°. te bepalen, dot de aangifte, bedoeld in 
art. 32 der Ongevallenwet 1901, moet geschieden: 

a. ten aanzien van ondernemingen, waarin het 
TeTWeringsplichtige bedrijfis aangevangen vóór of 
op den lf\den Mei 1902, tnuchen den dag, waarop 
het bedrijf is oangevaugen en den laten Juni 1902, 
maar in geen geval vóór den 16den April 1902; 

IJ. ten aanzien van ondernemingen, waarin het 
verzekeringsplichtige bedrijf is aangevangen na 
den 16den Mei 1902, tn88Chen de~ dag, waarop 
het bedrijf is aangevangen, en den veertienden 
da,: na dien, 

'sGravenhag,,, den 6den Maart 1902. 
(get.) KUYPBR. 

Formulier nn aangiftevan verzekerings
pllclttl~e bedrijvt>n 

al.r bedoeld in artiltet 34 der O"flevallelltoet 190 l. 

I. Naam en voornamen 
van den werkgever. 
Hierbij te vermelden: 
a als het bedrijf wordt uit

geoefend onder eene firma, eerst 
den nwim der firm1t en daarna 
ilen 111<arn en de voornamen 
van eiken firmant ; 

b. als het bedrijf wordt uit
geoefend door eene naamlooze 
vennoótschap,reehtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging of 
stichting of een waterschap, 
veenschap of •veenpolder, eerst 
den naam daarvan en daarna 
de namen en voornamen van 
hem of hen, die den werkgever 
rechtens vertegen woordi~ of 
vertegenwoordigen. 

II. W oo.nplaats van den 
werkgever. 

Gemeente. straat, graebt, plein, 
dorp, gebocht of buurt
schap eoz, huisnummer. 

Hierbij te vermelden : 
a. in het geval sub Ia, waar 

het kantoor der firma is ge
vestigd en bij gebreke van zoo• 
danig kantoor de woonplaats 
van eiken firmant; 

b. in het geval snb Ib, waar 
het kantoor of de zetel van het 
bestuur is gevestigd, alsmede 
de woonpluuen der verlegen• 
woordigers. 

III. Boort van het 
bedrijf. 

Worden verschillende met 
elkander verband houdende be• 
drijven op dezelfde plaats uit
geoefend , die alle op te geven 
met andentreeping flan ket 
lwofdlJedrjif. 

Bij aclu'ppe,-1/Jedrfio,m te ver
melden wat vervoud wordt 
(personen, vee: goederen, tnrf, 
enz. t en welke de namen der 
vaartuigen sijn. 

IV. a. Wordt ten behoeve von 
het bedrijf gebruik g,:maakt van 
eenig ltracÁttoet'i&tMig, eu zoo 
ja, van welke soort P (stoom
werktuig, gas•, petrolenm-, ben
zine-, heete lucht•, water-, e)ee
tro-motor, wind-, water- of door 
diet'en gedreveu molen e11z.) 

b. Worden voor de gedeelte
telijke of geheele uitoefening 
van het bedrijfgewoonlijk,toom 
of fl<Ulen J(ebezigd in een of 
méer toestellen, waarbij de grens 
wordt ovenchreil.eQ, die is aan
geJ(even in het Kon. Beelnit 
ven 12 December 1901 (Staat,
!Jlad u•. 266)? 

V. a. Worden voor de ge
deeltelijke of geheele uitoefening 
van het bedrijf g,,woonlijk ge
brnikt of verwerkt ontplofbare 
of fllw:Atige licAt ont/Jrandbare 
,tojfen, of stoffen, welker dam• 
pen, met lncht vermengd, ont
plofbare mengsels opleveren, 
als vermeld in het Kon. Bes!. 
van 6 Februari 1902 (Staat.rblad 
n°. 22) in eene grooterè dan 
de daarbij bepaalde hoeveelheid? 

b. Worden stoffen , als be
doeld sub Va, door den werk
gever vervurdigd, ver•oerd of 
bew1111rd, onf/er1cAillig in ,01/ke 
J,oeveelkeid? 

c. Wordt door den werkgever 
voor de oitoefen ing van het 
bedrijf van Aandelaar in stoffen, 
als bedoeld sub Va, gewoonlijk 
eene grootere .hoeveelheid daar 
van in voorraad gehoadeo dan 
is aange!!9ven in het daar ge
noemde Kon. Bes!.? 
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VI. Gemeente waar het 
bedrijf wordt uit

geoefend. 
met nadere aanduiding van 

straat, gracht, plein, dorp, 
gehucht ol buurtschap enz., 
hnisnommer. 

Bij scliippersbedrijnen en 
andere bedrif ven va,i vervoer , 
die in venchillende gemeenten 
worden uitgeoefend, zoo moge• 
lijk op te geven tnsscben welke 
gemeenten als eindpunte.n het 
vervoer !!llschiedt. 

Bij viuCMTIQl!drifvn, te ver
melden in welke rivieren of 
binnenwateren, de Zuiderzee en 
de Wadden daaronder begrepen, 
in den regel ~vischt wordt. 

VII. Aantal werklieden 
- mannen, vrouwen en jeug• 

dige personen - in den 
regel in het bedrijf werk
zaam. 

Bij seizoen bedrijven op te 
geven: 

a. hoeveel in het WArkseizoen; 
ll. hoeveel in den oTerigen 

tijd van het jaar. 

VIII. Gewone dagelijk
sche werkduur 

der volwasaen werklieden: 
a .. des zomers ; 
ll. des winters. 

IX. Totaal bedrag van 
het over het jaar 1901 

betaalde loon. 
Ab het bedrijf nn 1 Janu

ari 1901 is aangevangen op te 
geven op welken datum. 

Plaat.srnimte mor de opmerkingen die 
men aan de opgaven zou willen 

t-Oevoegen. 

Aldns naar · beste weten overeenkomstig de, 
waarheid ingevuld , 

te den 190 

*) 

*J Ooderteekening van den werkgever of wie 
hem rechtens vertegenwoordigt, 

7 Maart 1902. BBBLUIT, houdende nitapraak 
in zake een geechil over het recht tot be
noemen van het beetnnr der Hnulrile-Y erlleele
stieAting te Oirscl,ot. ~- 45. 

WIJ WILHELMINA' BNZ. 

Be&li88ende het geschil over het recht tot be
noemen van het bestuur der Hl!1Cdril:, Yerl>eel:-
1,ïel,tit19 te Oirsclwt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
Bèhilleu van bestuur, gehoord (adviezen van 7 An• 
gustns l!JOI, n°. 129, en van 11 December 1901, 
n°. 129/47); 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Maart 1902, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, n°. 6726 (1901); 

Overwegende, dat de raad der gemeente Oirsclwt 
den r4den October 1882 besloot de administratie 
o. m. van genoemde stichting door het Armbe
stuur te doen waarnemen en geen rentmeester te 
benoemen, aan welk besluit nader gevolg werd. 
gegeven bij besluit van dien raad van 16 Juli 1884; 

dat W. H. VAN HAAUN, wonende te Oirscllot en 
zich noemende bloedverwant van HBNDRrK Va&• 

BEEK, stichter der instelling van dien naam, hier• 
tegen vooropstellende, dat de instelling ie een 
paiticuliere· instelling , o. m. aanvoert, dat het 
in strijd is met het algemeen belang, een fnndatie , 
ter onder&tenuing van behoeftige familieleden in
~teld, aan een or~an van het burgerlijke gezag 
"in beheer te geven; dat alleen benoeming van 
een lid der familie tot rentmeeate.r, althans ont
neming van het beheer der stichting aan het 
bnrgelijk armbestuur, verbetering kan brengen Ïn 
de z. i. verkeerde toestanden en zich mitsdien 
naar aanleiding van de artikelen 147 en 158 der 
Gemeentewet en van artikel 69 der. Armenwet 
tot ons heeft ge wend met het verzoek, te beslis• 
sen, dat het recht tot benoeming van het bestnur 
der Hndrilt- P erbeel:-Stie7'1ing niet aan den ge
meenteraad van Oir1clwt maar aan de familie 
VB&BHK toekomt, in elk geval meer~noemde 
verordening van den gemeenteraad van Oir8c/Jot 
d.d. 14 October 1882 en 16 J nli 1884 te ver
nietigen , in zoover zij strijden met de wetten en 
het algemeen belang ; 

Overwegende, met betrekking tot het eerat 
omsch~ven verwek, dat artikel 69 der Armen
wet bepaalt, dat geschillen over de inrichting 
en bestemming van iostelliogeo, onder letter a 
en d _van artikel 2 vermeld, en over het reoht 
tot benoemen, echorsen en ontslaan.harer besturen 
door Ona worden besliat na verhoor dergenen, die 
bij het ontstaan van · hd geschil met het bestnnr 
der betrokken instelling zijn belast; 

dat meergenoemde inetelling op de ingevolge 
artikel 3 der Armenwet opgemaakte lijst van in• 

Il• 
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1telliogen van weldadigheid ia gerangschikt als 
behooreode tot de ioatelliogen, bedoeld onder 

· letter e van artikel 2 dier wet ; 
dat 1ij moet worden geacht te behooreo tot 

~noemde aoort van ioatelliogeo van weldadigheid, 
zoolaog niet door de daartoe bevoegde adminis
tratieve macht of, ingeval van .geachil, door den 
vol~o• artikel 72 bevoegden , burgerlijken rechter 
is beslist, dat lij tot een andere aoort behoort; 

dat zoodanige besliuing niet is geg,iveo ; 
dat mitsdien artikel 69 der Armenwet ten deze 

niet van toepassing is ; 
Gezien de Armenwet ; 

Hebben goedgevonden eo nrstaan : 
adresaao·t · io zijn op grond van artikel 69 der 

Armenwet ingetiteld beroep niet ontvankelijk te 
verklaren. 

Onze Mioist.er van Binoenlandsche Zaken is 
belast met de uit voering van dit bes! uit, dat io 
het Staat1/Jlad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Mini1ter in de Nederland6el,e Staatscourant op
genomen zal worden en waarvan afsehrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , Af
deeliog voor de geschillen van bestnor. 

's Gravenhage, den 7den Maart 1902, 
(get.) W IL HEL M I N A. 

/Je Mitauter 11an Binnetaland6clie Zam, 
<get.) KUTPBR. 

(Uitgeg. 22 Haart 1902.) 

10 Haart ._1902. B.lllSLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van bnri,;emeester en wethouders 
van Haren d.d. l November 1900, waarbij 
aan T. Bos te Groni,cgeta voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het oprichten vao 
eeoe alachterij voor koeien, kalveren, varkens 
en sehapeo , tot het drogen van vleesch eo 
tot het fabrioeereo van worst enz. S. 46. 

WIJ WILHELMINA, eNz. 
Op de voorchoobt van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel eo Nijverheid van 30 Janu
ari 1902, o0

• 240 , afdeeliog Handel eo Nijver
heid, tot vernietiging van het besluit van burge
meester en wethouders vaa Har"" , d.d. l No
vember 1900 , waarbij aan T. Bos te Gr()tiingm 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
opriohten vlll eeoe slachterij voor koeien, kal veren, 
varkens eo schapen , tot het drogen van vleesch 
eo tot het fabriceereo van worst enz. ; 

Overwegende, dat naar luid van artikel 8, 3de 
lid, der Hinderwet het gemeentebestuur van 

--Jit,zren io easn zorg bad behooreo te dragen, dat 
zijne aan hoofde ·dezes vermelde beschikking ook 
in• de gemeente Gr0taingeta werd bekend gemaakt ; 

dat het gemeentebestuur van Haren 1nlka echter 
heeft oagèlateo eo dat dientengevolge T. Bos te 
Groni"91!fJ in zijn tegen bedoeld besluit op grond 
der Hinderwet bij Ons ingesteld beroep niet ont
n.nkelijk is verklaard; 

Overwegende , dat ten gevolge van het verzuim 
van het gemeentebestuur, zijn besluit van l No
vember 1900 niet voldoet aan de eiseheo voor 
een dergelijk beslni~ bij de Hinderwet gesteld ; 

dat voorts van een besluit, genomen ingevolge 
'artikel 8 der Hinder\\<et, krachtens artikel 15 
dier wet beroep moet kunnen worden ingesteld; 

dat , indien zoodanig besluit niet of niet vol
ledig is afgekondigd, het io strijd met de wet 
voor beroep on vatbaar is geworden eo alzoo op 
grond van strijd met de wet behoort te worden 
vernietigd ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Deo Raad vao State gehoord , advies vao 25 Fe

bruari 1902 , o0
• 18 ; 

Geiet op het nader rappórt van Onzen Minister 
vao Waterstaat, Handel eo Nijverheid van 6 Maart 
1902, La. C, afdeeliog Handel eo Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstáan : 
het besluit van burgemeester en wethouders 

• van Harm van l November 1900 te vernietigen 
wegens atrijd met de wet. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel eo Nij
verheid is belaat met de uitvoering vao dit be
sluit, hetwelk io het Staat1/Jlad geplaatst zal 
worden en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan deo Raad van State. 

's Gravenhage, deo lOden Maart 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. t1an ff'ater8taat , Handel en Nfjverlteid, 
(qet.) DE MABlliZ 0YENB. 

( Uitgeg. 20 Maart 1902.) 

10 Maart 1902. ARRBST van den Hoogeo Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
bepalingen van art. 47 van het provinciaal 
reglement op de wegen , voetpaden en tram• 
wegen io Gelderland, waaraan door den rech- · 
t.er in eersten aanieg en in hooger beroep 
verbiudeode kracht is ontzegd, in overeen
stemming tjjn met het nader in de Grond
wet zelve gesanctioneerde · voorschrift van 
art. 126 der gemeentewet. 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van caaaatie , door de 

n,qnirant voorgesteld ter terechtzitting, luidende 
Schending door verkeerde toepaaeing van art. 21~ 

Strafvordering, in verband met art. 162 der Pr<>.' 
vinciale wet en schending door n iettoepassing der 
artt. 144 der Grondwet, 126 der gemeentewet en 
47 l in verband met art. 48 en 72 d van het 
provinciaal reglement op de wegen in Gelderland; 

Gezien de onder dagteèkening van den 7den Jaim• 
ari 1902 door den griffier bij de arrondiesement• 
rechtbank te Zutphen opgemaakte akte, houdende 
de verklaring dat tegen het voormelde vonnis 
dezer rechtbank van den 24sten Juli 1901 in het 
daartoe bestemde regiater geen haroep . in cassatie 
ia aangeteekend ; 

Gehoord den advokaat-generaal Jhr. RBTlU.AN 

MAOARB, namens den procureur-generaal, in zijn 
reqniRitoir, strekkende dat enz.; 

ÜfleNJJegende dat bij het fo hooger beroep be
vestigde vonnis des kantonrechters als bewezen · 
is aangenomen en alzoo feitelijk vaatataat, dat de 
beklaagde op 7 Maart 1901, terwijl het dooide 
en het desbetreffende verbod bij besluit van bnr• 
gemeeater en wethouders der gemeente Laren van 
19 Januati 1901 in werking wu gesteld en nog 
niet was opgeheven, in de kom van het dorp 
Laren (G.) over den Zutphen- Laren- Holtenschen 
grindweg op een wagen, waarvan de velgen min
stens 10 cM. breed waren, heeft vervoerd eene 
vracht rogge zwaarder dan 760 K.G. ; 
· dát de beklaagde te dier zake bij het in hooger 
beroep bevestigde vonnis des kantonrechters, ia 
ontslagen van rechtsvervolging, omdat de daar• 
tegen door het openbare ministerie ingeroepen ver
bodsbepaling van art. 47, aanhef en letter l van 
het reglement op de wegen , voetpaden en tram• 
wegen in Gelderland (Provinciaal blad 1889, n°. &Il ; 
1896, n°. 138), op welker overtreding straf is 
gesteld bij art. 7 2 d van hetzelfde reglement bin• 
dende kracht zoude missen , en het bewezen ver
klaarde feit bij geene andere wet of -wettelijke 
verordening strafbaar is gesteld; 

O. dat art. 47 , aanhef en letter l van voor
meld reglement voor zoover het hier ilt' aanmer
king komt, luidt : 

.Het is verboden: 

.l. op straat- en kunstwegen, bij overstrooming 
of bij invallend dooi weder, vrachten te vervoeren, 
zwaarder dan 600 K.G. Bij het bezigen van voer
tuigen, waarvan de velgen eene breedte hebben 
van ten minste 10 cM., is even bedoeld verbod -

ingeval van invallend dooi weder echter beperkt tot 
het vervoer van vmchten, zwaarder dan 760 K.G.; 

.De tijd, waarop dit verbod in werking treedt 
en eindigt, wordt telkena, voor zooveel den pro
vincialen weg van Arnhem naar Apeldoorn be· 
treft, door den Commissaris des Konings en voor 
de overige wegen door burgemeester en wethon• 
dera bepaald en ter openbare kennis gebracht als· 
ook onverwijld · medegedeeld aan de besturen der 
aangrenzende p;emeenten"; 

0. dnt aan deze bepalingen in het bij de be
streden uitspraak bevestigde vonnis bindende kracht 
wordt ontzegd op grond : 

.dat daarin de inwerkingstelling en derhalve 
uitvoering van het verbod, voor de andere wegen 
dan den weg van Arnhem naar Apeldoorn, af
hankelijk is gesteld van een door burgemeester 
en wethouders te nemen besluit; wat blijkens de 
bij vutstelling van het reglement in de Provin
ciale Staten gevoerde discnBBie dan ook de bedoe-

. ling ia geweest , ten einde het verbod alleen te 
doen gelden voor die gemeenten die zulks ver• 
langden; dat art. 47 l derhalve inhoudt eene on
geoorloofde delegatie van macht, zijnde bij art. 162 
der Provinciale wet het college van Gedeputeerde 
Staten belut met de uitvoering vau de provin• 
oiale reglementen en verordeningen"; 

0. dat tegen het op deze gronden rnatende_ 
ontalag van rechtsvervolging is gericht het middel 
van CI\Bl&tie ; 

0. daaromtrent , dat met art. 162 der Provin
ciale wet de uitvoering der Pro'finciale verordenin
gen en reglementen opdragende aan Gedeputeerde 
Staten, niet on vereenigbaar ia de medewerking 
der gemeentehestnren tot die uitvoering in de 
gevallen, ,,,.aarin de provinciale verordening zelve 
zoodanige medewerking vordert ; 

dat dan ook in het Sde lid van art. 144 der 
Grond wet, daarin opgenomen bij haar herziening 
in 1887, uitdrukkelijk ie bepaald, dat, wanneer 
provinciale veror<knin~en het vorderen , de ge
meentebesturen hunne medewerking verleenen_ tot 
uitvoering daarvan ; 
· dat reeds vroeger door de gemeentewet deze 
verplichting is erkend en als noodzakelijk !"'Volg 
llaarvan alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden, 
-waar zij iµ art. 126 bepaalde, dat, wanneer ter 
uitvoering van provinciale verordeningen en regle
menten door het gemeentebestuur moet worden 
medegewerkt , dit behoudens het hier niet toepu
aelijke voorschrift van het 2de lid van het artikel, 
geschiedt door burgemeester en wethonden ; 
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dat hieruit volgt, dat de opdracht aan bnrge
meester en wethouders van verschillende Gelder
sche !{l!IDeenten in het 2de lid van art. 4.7 l van 
voormeld :reglement, in de door den req oin.nt 
bestreden uitspraken in strijd met de wet geoor
deeld, op grond waarvan ook aan het verbod van 
het late lid, in zoover het hier in aanmerking 
kwam, bindende kracht werd ont7.egd, is in over
eenstemming met het nader in de"Groodwctzelve 
gesanctioneerde voorschrift van art. 126 der g&

meentewet; 

0. mitsdien, dat het middel van cassatie ie 
gegrond; 

Recht doende nit kracht van art. 98 in verband 
met art. 99 R. 0. en het beleid der Justitie; 

Vernietigt het vonnis, door de arrondissement
rechtbank te Zutphen den 24sten J nli 1901 in 
deze zaak gewezen ; 

Vernietigt mede het daarbij bevestigde vonnis van 
den kantonrechter te Zutphen van 21 Mei 1901; 

Een en ander alleen in het belang der wet 
zoader dat dit arrest eenig nadeel kan toebren~n 
aan de rechten, door partijen verkregen. 

(W. v. 'T R. 7737.) 

10 Maart 1902. ARREST van den Hoo11:en Raad. 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
art. 46 der algemeene pofüie-verordening voor 
de gemeente Meerssen , niet inhoudt eenige 
delegatie der macht, die krachtens de artt. 
lS4, en 135 der gemeentewet uitsluitend aan 
den gemeenteraad toekomt. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van C11S1atie, door dea 

1'84Dirant voorgesteld bij memorie: 
Schending ten gevolge van niet-toepassing van 

de artt. 134., 135 en 179• der gemeentewet, de 
artt. 4.6 en 51 der politie-verordening der gemeente 
Meerssen van 11 Oct. 1898, in verband met art. 1 
Strafrecht, de artt. 214., lete lid, en 253 Straf
vordering. ; 

Gehoord den advocaat-generaal Jhr. R1tTH.t..t.N 

M4o.u.i, namens den proonrenr-generaal, in zijne 
conclusie; 

Qr,6N/Jf!f18,u/e dat bij het bestreden vonnis op 
het verzet van den veroordeelde gewezen , met 
vernietiging ven het tegen hem bij verstek ge
wezen vonni• van den kantonrechter te' Maastricht 
van 14. Sept. 1901, ten laste van den ~reqnireerd.e 
ala bewezen werden aangenomen de hem bij dag
vaardin~ ten laate gelegde feiten, .dat de be
klaagde in fiiebreke ia gebleven om de zich op 

~4ijn erf in de kom der gemee11te Meeri;sen be
vindende verzameling van meat, welke kan geacht 
worden door hare uitwaseming en stank hinder
lijk te zijn voor de buren, op het hem door 
burgemeester · en wethondere van Meereaen daar• 
toe op 20 Juli 1901 gegeven schriftelijk bevel 
op te ruimen binnen den daarbij bepaalden ter
mijn van acht dagen" ; 

dat de kantonrechter die feiten niet strafbaar 
heeft verklaard en den beklaagde ontslagen van 
alle rechtsvervolging te dier zake, met bevel tot 
vergoeding van kosten gelijk in het hoofd van 
dit arrest ia vermeld ; 

0. dat de kantonrechter du.aromtrent heeft. over• 
WOflien, <\at • bij art. 4.6 van de alflillmeene politie• 
verordening voor de gemeei;_te Meer11en, waarvan 
de toepassing in verband met art. 51 dier ver
ordeninfli door het openbaar ministerie was ge• 
vraagd, - niet is gesteld een algemeen ver!M!d, 
waarvan de uitvoering en handhaving aan barge
mee,ter en wethonders is opgedragen, doch daar
bij alleen is bepaald , dat de daar bedoelde in• 
richtingen • op schriftelijk bevel van burgemeester 
en wethouders binnen den door hen te bepale11 
termijn moeten worden opgeruimd, dat derhalve 
aan dit college feitelijk de macht ia gegeven om 
naar willekeur die inrichtingen te veroorloven of 
te verbieden, hetgeen werkelijk daaretelt eene 
met de gemeentewet strijdewle delegatie van macli.t, 
zood.at gemeld artikel dan ook geen verbindende 
kracht heeft" , en dat de • bewezen verklaarde 
feiten evenmin bij eenige andere wet of wettelijke· 
verordening zijn strafb1tar gesteld"; 

0. dat in de memorie van cassatie daartegen 
in hoofdnak wordt aangevoerd : 

dat in genoemd art. 46 als regel wordt gesteld 
verbod van de in dat artikel bedoelde iprichtingen, 
wanneer zij verkeeren in den daarbij genoemden 
toeatand , die in dat geval moeten worden opge
ruimd, - dat burgemeester en wethouders uit
voering moeten geven aan die' verordening, en 
zij daartoe verplicht zijn een schriftelijk bevel 
tot opruiming te geven met aanwijzing van een 
termij11 waarin aan dat bevel moet worden vol
daan, dat de gemtenteraad den regel stelt en het 
aan de uitvoerende macht overhlat dien alge• 
gemeenen regel in evenzoovee! afzonderlijke be
velen om te zetten al~ er zich concrete ge vallen 
voordoen, - dat hier dos geene verboden machts
delef!&liie aan wesig is ; 

0. daaromtrent, dat art. 4.6 van de algemeene 
politie-verordening voorde gemeente Meerssen luidt: 
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• Binnen de kom der gemeente of binnen het 
bebouwde deel •au een der onder de jl:tlmeente· 

behoorende gehuchten, moeten alle secreten, potten, 
riolen en goten , die door hunne slechte of on
doelmatige inrichting, alle verzameling van bloed
afval, vnilnia en andere stoffen, die door h uune 
nitwasemingen , alle poelen of andere plaatsen 
waar slijk of vochten samenloopen en blijven 
staan , die door hunnen stank of nitdampiogeo, 
kunnro .geacht woro.en nadeelig voor de iiezond• 
heid of hinderlijk voor de boren te zijn, op 
schriftelijk bevel van burgemeeater en wethouders 
binnen den daarbij aaogeduiden termijn opp;e
ruimd of in orde gebracht worden" ; 

0. dat dit artikel niet inhoudt eenige delegatie 
der macht die krachtens de nrtt. 134 en 13ó der 
p:emeentewet uitsluitend aan den gemeenteraad 
toekomt; 

dat toch daarin door den gemeenteraad wordt 
uitgevaardigd het algemeen gebod, dat ter 11laatse 
daarin omschreven moeten worden OJl!l:eruimd of 
i D orde gebracht : 

1°. alle secreten, potten, riolen en goten, die 
door hunne slechte of ondoelmatige ·inrichting; 

2°. alle verzameling van bloedafval, vnilnis en 
andere stoffen , die door hunne uitwasemingen ; 

3°. alle poelen of andere plaatsen waar slijk of 
voehten samenloopen en blijven staan, die door 
bonnen stank of nitdompingen, kuunen ~cht wor
den nndeelig voor de gezondheid of hinderlijk voor 
de buren te zijn - en bij dit algemeen gebod aan 
bnrgemeester en wethouders wordt opgedragen 
voor ieder bijzonder geval te bepale11., of de om
standigheden, voor welke de 11:emeenteraad dat 
gebod heeft ni~vaardigd, zich in dat geval voor
doen en binnen welken termijn alsdan aan dat 
gebod moet worden voldaan l 

dat het daarbij alle11n geldt de &lof niet toepuse• 
lijkheid der verordening op eenig bijzonder geval ; dat 
de vraag of eene gemee!ltelijke verordening in eenig 
bijzonder geval al of ni.:t toepasselijk ia, niet door 
den gemeenteraad kan worden beeliat, doch behoort 
tot de nitvoerillg der verorden inir, dos tot den werk
kring van burgemeester en wethonders, aan wie vol• 
gens art. l 71la der gemeentewet in den regel het nit
•·oeren der verordeningen van den raad is opgedragen; 

dat hieruit volii:t , dat art. 46 niet inhouat 
eene verboden delegatie van macht en derhalve 
het middel van cassatie gegrond is ; 

Vernietigt het vonnis door den kantonrechter te 
Maastricht den 26sten November J 901 in deze 
zaak gewezen ; 

Krachtens art. ·105 R. 0. ten principale recht 
doende 1 

Bekruchtii,;t het vpnnis door den kantonrechter 
te Maaatricht den 14den Sept 1901 bij ventek 
in deze zaak gewezen, behalve voor 1.ooveel be
treft de aan de beweren feiten gegeven qoali
ficatie ; 

Vernietigt dat vonnis alleen voor zooveel- die 
qnalificatie betreft ; 

Qnalificeert die feiten al& het in de ga.meentf> 
Meerssen binnen de kom der p:emeente op schrifte
lijk bevel van burgemeester en wethouders niet 
opruimen van eene verzameling stoffen die door 
hare uitwaseming hinderlijk kan worden geacht 
voor de buren binnen den bij dat ben! aanp:e• 
duiden tennijn. (W. v 'T R. 7731!.) 

10 Maart 1902. ARRBST van den Hoo~n Raad 
der Nederlnnden, houdende beslissing dat 
de strafbepalinp: tegen hen, die zich zonder 
behoorlijk plaatsbewijs in een spoortrein 
bevinden , ook geldt voor honden van abon
nementskaarten, die deze niet bij zich heb• 
ben eu geen ander plaatsbewijs knnuea 
vertonnen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de memorie van casaatie, door den 

requirant ingediend; 
Gehoord den advocaat-p:enenal Jhr. R&THAAN 

MACAU, in zijne conclusie, strekkende enz.; 
Oflertoegl!fláe dat reqni:n111t heeft terechtgestasn 

ter zake, dat' hij op 20 April 1901 des namid
daga omstreeks 5 uur, zich tnBScheu de stations 
Amsterdam en Nnarden-Bnssum zonder behoor· 
lijk plaatsbewijs heeft be•onden in een rijtuig 
der eerste k188se van trein 234, goande van 
Amsterdam naar Bussum en na de eerste waar
schnwilljt van den waarnemenden stationsehef te 
Naaruen-Bnssum den vrachtprijs gerekend van 
het vorige hoofdstation met de verh~ing ten 
bedrage van / 3 niet heeft betasld; 

dat die feiten al1mede de schuld van beklaagde 
daaraan bij het bestreden Vonnis bewezen zijn 

. verklaard, en deze zijn gequalificeerd en de be
klaagde is veroordeeld gelijk aan het boofil van 
dit arrest ie vermeld; 

0. dat blijkens het bestreden vonnis ·beklaagde 
sich tot zijne verdediging er op heeft beroepen, 
dat hij was geabonneerde, en de strafbet aling 
bedreigd tegen hen, die zich zonder plaatsbewijs 
in den trein bevinden, niet ~ldt, teften houders 
van abonnementskaarten, en heeft opgegeven, 
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dat hij zich in den trein bevond zonder dat hij_ 
zijne abonnementskaart bij zich had, welke hij 
had vergeten, en zonder ook in het bezit te zijn 
van een ander plaatsbewijs; - en de rechtbank 
omtrent die verdediging van den beklaagde heeft 
bealist, .dat, al mogen op enkele ponten voor 
abonnementskaarten andere bepalingen gelden dan 
voor · de gewone plaatsbewijun zij in aard en 
karakter toch geheel overeenstemmen , als zijnde 
beide door de Spoorwegmaatschappij afgegeven 
bewiJzen van de vervoerovereenkomst tnsschen 
haar en den reizi_ger gesloten, zoodat abonnements
kaarten moeten worden beschon wd als doorloopen de 
plaatabewijun"; 

0. dat reqnirant in de memorie van cassatie 
daartegen in hoofdzaak beeft aangevoerd: dat de 
vraag is of art. 4, § 1 a 1 Óok geldt voor geabon- . 
neerden; dat het woord .plaatsbewijs" in dit 
artikel uitsluitend doelt Óp de plaatsbewijzen in 
engeren zin, die voor elke rei, afzonderlijk ge
kocht en afgegeven worden; dat een abonnement 
geen plaatsbewijs is in engeren zin, doch het 
bewijs van de vervoerovereenkomst, en de uit
breiding van art. _4, § 1 a 1 tot bonders van 
abonnementen niet is toegelaten; 

0. daaromtrent,- dat volgen• art. 4, § 1 a 1 
van het algemeen Reglement voor het vervoer op 
de Spoorwegen het aan een ieder verboden ia 
zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den trein te 
bevinden., tenzij volgens dat artikel na de eerste 
waarschuwing de vrachtprijs met de verhoogi-ng 
alsnog wordt betaald ; 

dat het verbod in dit artikel ia algemeen, geene 
uitzondering maakt voor geabonneerden, en het 
onderscheid door den req nirant beweerd tnsschen 
plaatsbewijzen in engeren zin en in ruimeren zin 
in het artikel niet wordt ge.ouden, en dat vol
gens art. 4, § 2 ook zij , die volgens de wet recht 
hebben op kosteloos vervoer op den spoorweg, 
in den trein van het bewijs van bun recht moeten 
zijn voorzien en dit op verlangen moeten vertoonen ; 

dat dns de verbodsbepaling van art. 4 f 1 a 
l ook gold voor den req nirant, die was geabon
neerde - en dat, nu volgeoa de feitel~ke be
sliBBing in het bestreden vonnis hij zich in den 
trein bevond .zonder zijne abonnementskaart, welke 
was zijn doorloopend plaatsbewijs, o( eenig ander 
plaatsbewijs, de strafbepaling van art. 64 der wet 
van 9 April 1876 (Staat8!Jlad n°. 67), zooals die 
is gewijzigd bij de wet van 8 _April 1893 (Staau
blad n°. 62), in verband met art. 27 dier wet 
te reoht op hem is toegepast ; 

dat dua het door den requirant aangevoerde 
·niet tot C8888tie kan leide!1 ; . 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(W. v. 'TR. 774.1.) 

14 Maart 1902. HBsLUIT, houdende beslissing 
dat om recht op vrijstelling wegt;ns broeder
dienst te geven krachtens art. 3 , 1 °. , der 
wet van 2 Juli 1898 (Staata!Jlad n°. 170), 
de dienst van een plaaUvervanger vijf jaren 
moet gednnrd hebben v6ór 1 September 1898. 

W11 WILHELMINA, 11:Nz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. C. M. DHoNT te M.iddelbur11:, tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 
24 December 1901, n°. 241, Bde afd., houdende 
aanwijzing tot den dienst bij de militie van zijn 
zoon Loms ADRIAAN, loteling voor de lichting 
van L902 uit genoemde gemeente ; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende , dat L. A. DHONT de jongere is 

van twee broeden van wie de l!,ndere C. M. DHONT 
een plaatsvervanger gesteld heeft, die , op 7 Maart 
1894 ingedeeld, op 6 Mallrt 1901 wegens getin
di~en diensttijd gepasporteerd is ; 

dat de militieraad hem heeft vrijgesteld wegens 
broederdienst, maar Gedeputeerde Staten , naar 
aanleiding van een bezwaarschrift door den militie
commissaris ingediend, hem met gegrondver
klaring der ingebrachte bezwaren en vernietiging 

· van de bestreden uitspraak tot den dienst hebben 
aangewezen, daarbij overwegende, dat bij art. S 
der wet van 2 J nli 1898 (Staata!Jlad n•. 170) , 
is bepaald dat vrijstelling vao den dienst bij de 
militie wegens broederdienst wordt verleend wan
neer de wettige broeder van den loteling vóór 
het inwerking treden der tegenwoordige wet eenen 
diensttijd van ten minste vijf jaren bij de militie 
heeft doen volbrengen of aanvullen door plaats
vervanging ; 

dat de dienst van· bedoelden plaatsvervanger 
aan dezen eieoh niet voldoet , aangezien hij vóór 
het in werking treden der genoemde wet, dat is 
op 1 September 1898 , nog geen vijf jaren had . 
gediend, daar hij eerst op 7 Maart 1894 waa 
ingelijfd; 

dat de plaatsvervanger. die wegens geëindi~en 
militiedienst is ontslagen, evenmin verkeert in 
een der gevallen genoemd bij pont 2 van boven
vermeld a,rt. 8 ; 

dat de dienst van den plaats vervanger d na niet 
in aanmerking kan komen voor broederdienst : 
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dat 'e loteling• vader van de uitspraak van 
Gedeputeerde Sta ten bij One in ·beroep ie gekomen, 
daarbij te kennen .gevende dat hij , toen hij in 
18114, een plaatsvervanger stelde voor zijn ouderen 
zoon, hij dit deed in de vaste overtniging, dat 
daardoor zijn tweede zoon vrijstellint1; van den 
dienst zon _bekomen; dat bij de behandeling van 
de wet tot afschaffing van de plaatsvervanging , 
de Regeering uitdrukkelijk heeft te kebnen gegeven, 
dat verkregen 1-echten zonden blijven gehandhaafd, 
en dat aan zijn zoon de vrijstelling niet mag 
worden ontbonden , die hij onder de oude wet 
zon gehad hebben ; 

0., dat de gronden waarop de bestreden nit• 
spraak rnst, juist zijn, en dat waar de woorden 
der wet dnidelijk zijn, een beroep op de bedoeling 
des wetgeven of op de billijkheid niet kan worden 
toegelaten ; 

Gezien de wet betrekkelijk de nationale militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden nitspraak 
van Gedeputeerde Staten v11n Zeeland, het daar• 
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

(G1m1.at-.) 

18 Maart 11102. M1ss1n: van den Minist~r van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende toe
paBBing van de artt. 24 en 46 der wet op 
het lager onderwijs. 

Ingevolge het bepaalde bij het vierde lid van 

drie h nnner den leeftijd van 2S jaren moeten 
volbracht hebben en den rang van hoofdonderwijzer 
bezitten. 

De vraag is mij ~aan of de strafbepaling, 
thans in ertikel 45 v~rkomende, toepasselijk is 
wanneer aan êene school , al waar beha! ve het 
hoofd hetzij één', hetzij twee zoodanige onder
wijzen moeten verbonden zijn, het aantal onder• 
wijzen van bijstand op 16 Januari 11102 wel 
voldeed aan den eiech, gesteld in het 2de lid van 
lll't. 24, doch dat geen hnnner in het bezit waa 
der hoofdakte of van den gevorderden leeftijd. 

Naar aanleiding daarvan wenech ik de aand&Alht 
van Uw college er op te vestigen: 1°. dat het 
niet voldoen aan het Sde lid van art. 24 reeds 
sedert 18112 01f{/eoorloofd is en dat het school
toezicht, de Commislllll'is der Koningin en ook 
Uw colle~ bij het goedkenren der gemeente
begrootingen zorg hebben te dragen dat aan deze 
dnidelijke bepaling der wet stipt de hand worde 

gebonden; ~0 • dat evenwel de strafbepaling, thans 
in art. 4,6 opgenomen, niet gericht ia tegen over
treding van art. 24 , derde lid, maar alleen kan 
worden t~paat , indien het daar met name 
genoemde delict geconstateerd ia. 

Ik heb de eer U te verzoeken den inbond 
dezes· ter kennis te brengen van den Commissaris 
der Koningin en van de beetnren der onderschei
dene gemeenten in Uwe provinoie. 

l)e Miniater ~an Binnenlandache ?,aken, 
(gt1t.) KUYP.IIR. 

art. 46 der wet tot regeling van het lager onder• 
onderwijs, zooala dat artihl ia gewijzigd bij de I 18 
wet van 24, Juni 11101 (Staatablad n°. 187), 
komen - behoudens het bepaalde in het vijfde 

Maart 11102. Mrss1n: van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de 
Gedepnteerde Staten van de provinciën , be
treffende den dnur der beroepsinstantie kr11Alh• 
tens de Hinderwet. 

lid van dat artikel - voor de rijksbijdrage , 
bedoeld snb 1°. van dat artikel, niet in aanroer• 
ki ng de open bare lagere scholen , al waar bij va• 
catnre in het onderwijzend personeel tnBBChen 
het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner 
betrekking door den benoemde een langere tijd 
verloopt dan : wat het hoofd der school betreft 
van zes maanden, wat de overige onderwijzers 
betreft van vier maanden. 

N n wordt in het late en 2de lid van art. 24, 

der wet het aantal onderwijren geregeld, waardoor 
het hoofd der school moet worden bijgestaan , 
terwijl in het Sde lid van dit artikel ia bepaald 
dat, wanneer met inbegrip van het hoofd der 
school het aantal onderwijzers aan de school ver• 
bonden meer · dan 4 bedraagt, ten minste twee, 
wanneer het meer dan 8 bedraagt, ten minste 

Het heeft mijne aandacht getrokken, dat de 
instructie van de op grond der Hinder wet inge
stelde beroepen van lieverlede langdnri!!:er wor_dt 
zoodat Harer Majesteits besliBBing bijna nooit 
kan worden genomen binnen den termijn van 
drie maanden , welken de wet daarvoor heeft ge- _ 
steld, maar dikwijls eerst vele maanden later. 

Ik acht het daarom wen schel ijk , dat er eene 
poging worde gedaan in het belang der indnstrie 

, om den donr der instructie zooveel mogelijk te 
bekorten. 

Ik heb daartoe de eer de wel willende mede-
werking ook van uw college in te roepen, onder 
verwijzing naar de circulaire van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 21 Angnstns 1876, 
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12de ofdeeling, n°. 110, en de circulaire van 
mijnen toenmaligen ambtsvoorganger d.d. 14 Maart 
1878, n°. 23, afdeeling Handel en Nijverheid. 

Het wil mij voorkomen, dat de aan het slot 
der eerstbedoelde circulaire gestelde termijn van 
ééne maand in de meeste, althans in alle een• 
vondige, gevallen · kan worden in acht genomen. 

Het zal daartoe echter noodig zijn, dat ste_eds 
bij elk nieuw beroep de medewerking van het 
betrokken coll~e van burgemeester en wethouders 
wordt gevraagd, terwijl het mij tevens wenBChelijk 
voorkomt, dot meer algemeen dan tot dusverre 
de loffelijke gewoonte gevolgd worde, om als regel 
bij het hooren van technische ambtenaren een 
niet te langen termijn - b • .-. van 14 dagen -
t.e ■tellen, waar binnen hno advies behoort te 
worden ingezonden. In bijzondere gevallen knnnen _ 
deze ambtenaren dan verlenging van dien termijn 
verzoeken. 

Nog een tweede zaak betreffende de uitvoering 
der Hinderwet wensch ik onder Uwe aandacht 
te brengen. 

Het is namelijk in de laatste jaren herhaal
delijk voorgekomen dat besluiten van burgemeester 
en wethouders krachtens art. 153 der gemeente• 
wet ter vernietiging wegens strijd met de Hinder
wet moe•ten worden voorgedragen , omdat die 
colleges de formaliteiten, door laatstgenoemde wet 
voorgeschreven, niet of niet jnist of wel onvol
ledig hadden toegepast. 

Zoo werd meermalen de aankondiging ingevolge 
art. 8, late of 3de lid verznimd, dit laatste zelfs 
wanneer de in het 4de lid ven art 6 bedoelde 
openbare aankondiging in de naburige gemeente 
wel had plaats gevonden. 

Het gevolg van een en ander is , dat een 
appellant die zijnerzijds in den wettelijken vorm 
'beroep tegen zoodanig besluit heeft ingesteld niet
ontvankelijk moet worden verklaard, omdat art. 15 
der Hinderwet slechts een recht van beroep toe• 
kent binnen 14 dagen na de afkondiging bij art. 8 
bedoeld en een beroep, ingesteld vóór dat of zonder 
dat de afkondiging heeft plaats gevonden, niet 
kan worden toegelaten. 
· Nog veel vnldiger heeft het geval zich voor

gedaan , dat bij beslieaingen in beroep het be
streden beslnit moest worden vernietigd zonder 
meer, op grond, dat op de aanvrage, zooals zij 
aan burgemeester en wethouders was gedaan, 
geene beslissing had mogen genomen worden , zij 
het don, dut de beschrijving of de teekening niet 
aan den eisch van art. 5 voldeden of niet in het 

vereischte aantal waren overgelegd, de ~evorderde 
uittreksels uit de kodsstrole leggers ontbraken of 
de verklaring betreffende de loepasaelijkheid der 
Veiligheidswet niet wee overgelegd. 

In al deze gevallen gaat door de onachtzaamheid 
van de gemeentebesturen voor belanghebbenden 
kostbare tijd verloren. 

Ik heb mitsdien de eer Uw college uit te noo• 
digen het vorenstaande onder de aandacht rler 
gemeentebesturen in Uw gewest te brengen onder 
aanbeveling steeds zooveel mogelijk zorg te dragen 
voor eene nauwgezette naleving vou de door de 
Hinderwet voorgeschreven formaliteiten. 

De Min. van Water8taat, Handel en Nvverleid, 
(get.) DE MARKZ On:NS. 

21 Maart 1902. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor het Koninklijk Nederlandach 
Meteorologiach Instituut , vastgesteld · bij 
Koninklijk besluit van 19 Juni 1899 (Staat8• 
blad n°. 116). S. 47, 

Wu WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 5 Febru• 
ori 1902, L•: D, afdeeling Handel en Nijverheid, 
en van Marine van 7 Februari 1902, Baresu D, 
n°. 4; 

Den Raad van State gehoord (advies vau den 
4 Maart 1902, n°. 19); 

Gezien de nadere rapporten van Onze voor
noemde Ministers van 15 Maart 1902, L•. M, 
afdeeling Handel en Nijverheid, en van 18 Maart 
1902, Bureau D, n•. 4; 

Hebben goedgevonden en verstuan: 
te bepalen als volgt : 

F,enig artikel. 

In het bij Koninklijk beslnit van 19 Juni 1899 
(Staau/Jlad n°. 116) vaatgestelde Reglement voor 
het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Insti• 
to ut worden de volgende wijzigingen gebracht : 

I. In artikel 3 snb 1°. wordt na .weerkundige" 
in plaats van .en ma~etisch" gele1en : • , mag
netische en seismologische•·. 

II. In· artikel 3, luatste lid- wordt na • meteoro
logie" ingevoegd: 

• , natnurknndiite •eraehijnselen, vallende binnen 
de bepaling van artikel 2 ". 

111. In artikel 4 wordt na de opsomming in 
sub ~- en 6. 'inp;evoegd : 

.c. eene afdeeling, magnetische en seismolo
gische waarnemingen". 
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IV. In art. 6 , eerste Jid , "ervalt het woord 
,beide". 

V. In artikel 9 wordt achter het tweede lid 
een nienw lid ingevoegd·, lnidende: 

, Wie , ter vervnllinir van eene opengevallen 
plaats, buiten den bij den rooster bepaalden tijd 
tot lid van het College van Curatoren is benoemd 
treedt af op het tijdstip, waarop de!(OOn, in wiens 
plaats bij is benoemd, moest aftreden". 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Marine zijn belast met de uit
YOOring· van dit beslnit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 2lsten Maart 1902. 

(g11t.) W I L H E L M I NA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en NijfJerneid, 
(get.) Dil MAREZ 0YENS. 

JJe Minuter fJan Marine, (get.) KRUYS. 

( Uitg~. 8 April 1902.) 

21 Maart 1902. M1ss1VB van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende maat
re~elen ter voorkoming van werkeloosheid. 

In de van Uwe colleges ontvan11=en rapporten 
betreffende de werkeloosheid komt meermalen de 
opmerking voor, dat de werkeloosheid, met name 
die tijdens het winterseizo~n, dikwijls een veel 
grooteren omvang aanneemt. dan noodig zou zijn, 
doordat men op veel plaatsen bij voorkeur al 
het benoodigde werk in een bt>paald j11Srgetijde 
laat verrichten , - ook die werkzaamheden, die 
binnenshuis knnnen geschieden en waarbij men 
dus in geringe mate of niet van de weersge
steldheid afhankelijk is. Verdeelde men het werk 
naar den aard doelmatig over de verschillende 
jaargetijden , dan zon de gelegen heid tot arbeiden 
regelmatiger voorkomen. 

Verder wordt er op gewezen dat, ook zonder 
noodzaak, bij aanbesteding van werk de termijn 
van oplevering doorgaans zoo kort mogeliJk wordt 
gesteld. Dit veroorzaakt tijdelijken overvloed, 
gevolgd door groote sèhaarachte van werk, en 
dat werkt te ■adeelip;er doordat de tijdelijk sterk 
opgevoerde nug naar werkkrachten velen van 
elders Jokt, die na a:8.oop van het werk - alsdan 
niet wetende waar elders weder werk te vinden 
zon zijn of de middelen tot verplaatsing missende -
het aantal werkeloozen vermeerderen. Mede hier
door komt het voor, dat op de eene plaats over-

vloed, op de andere schaarschte van werkkrachten 
beataat. 

Het aanp:ednide kwaad wordt ten slotte nog in 
de band gewerkt, doordat ook de terstond niet 
noodzakelijke werken dikwijls worden ondernomen 
in tijden van overvloed van werk, terwijl zij 
beter werden aangehouden to~ tijden van schaarschte 
van werk. 

Ik heb de eer U te verzoeken de aandacht der 
gemeentebestn_ren op het bovenstaande te vestigen, 
met nitnoodiging om , voor zooveel nog noodig, 
daarmede rekening 1e houden, en te streven noar 
of bevorderlijk te zijn aan ebne doelmatige ver
deeling van werkzaamheden, opdat de aangednide 
oorzaken van werkeloosheid zooveel mogelijk 
worden weggenomen. 

JJe Mini.ster van Binnenlat1daclit1 Zaken, 
(gt1t.) KUYl'll:B. 

29 Maart 1902. M1ss1vE van den Minister van 
Waterstaat, Handel en· Nijverheid aau de 
Commissarissen der Konin~n. in de provinciën, 
bbtreffende toepassing der Hinderwet ten 
aanzien van inrichtingen bestemd tot ver
vaardiginit, verwerking en bewaring van bna
krnit en andere ontplofbare stoffen. 

Uit een sch~ijven van den Minister van Oorlog 
is mij gebleken , dat er misverstand heerscht aan
gaande de strekking van de cirenlaire van mijn 
toenmalip:en ambhvoorganger d.d. 27 September 
1879, La. A, afdeeling Handel en Nijverheid 
ten aanzien van het in margine omschreven 
onderwerp. 

Immers hoewel deze slechts handelt over het 
stellen van bijzondere voorwaarden ia speciaal 
11=enoemde gevallen en d ns de circnlaire van den 
Minister van .Bioneolandscbe Zaken d.d. 15 Sep
tember 1876, L•. A, afdeeling XII, volkomen 
intact laat, heeft een gemeentebestuur het aldus 
opgevat, alsof toepusing van de circnlaire van 
1876 niet meer ooodig was, wanneer slechts 
rekening werd gehouden met de latere circnlaire 
van 1879. 

Hoewel deze opvatting natnnrlijk oujnist is, 
omdat de oudste circulaire noch bij uitvaardiging 
van die van 1879, noch op eeoig ander tijdstip 
is ingetrokken, komt het mij toch voor , dat dit 
niet duidelijk genoeg in het oog 1pringt, zoodat 
de opvatting van bovengenoemd gemeenkbestnlll' 
wellicht door andere i1 gedeeld-. Zelfs kan het 
gebeurd zijn, dat door gemeentebeatnn:n vergun• 
ningen tot oprichting zijn verleend, zonder dat 
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daarvan aan den Minister van Oorlog ia keonia 
gegeven, aangezien de circnlaire van 1879 slechts 
gewalljtt van het kennis geven van opheffing, 
verplaatsing, verbonwiog of andere belangrijke 
verandering IUln bewaarplaatsen , derhrslve niet 
van ·oprichting. 

Onder dere 0111atandighedeo komt het mij in 
overleg met den Minister van Oorlog wenschelijk 
voor , dat ten einde allen twijfel weg te nemen, 
beide circnlairea worden ingetrokken eo door 
eene nienwe worden vervangen. 

Mitsdien heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken 
van de intrekking der beide genoemde circulaires 
mededeeliog te doen aan de gemeentebesturen in 
·Uwe proYincie en voorts deze colleges aan te 
schrijven om ten Mozien van de inrichtingen, 
bedoeld anb II van artikel 2 der Hinderwet het 
volgende in acht te nemen : 

1°. bij elk verzoek tot oprichting behoort, nadat 
aan de voorschriften der artikelen 6 , 6 en 7 der 
Hinderwet en zoo noodig aan die van de !Ji.,. en 
tu-nnmmera van dere artikelen is voldaan met 
Ol'erle~ng der betrekkelijke stukken, aan het 
Departement van Oorlog voorlichting te worden ge• 

. naagd nopens de eventueel te stellen voorwaarden ; 
2°. van elke vergunning tot oprichting behoort, 

onder overlegging van een afschrift van het ge
nomen besluit, onverwijld te worden kennis ge
geven aan het Departement van Oorlog; 

8°. nopens bestaande inrichtingen , waaromtrent 
nog geene mededeeling aan het Departement van 
Oorlog heeft plaats gehad, behoort te worden 
gehandeld als onder 2 vetmeld , tenzij aan den 
officier, krachtens artikel 24 der Hinder wet met 
het toezicht belDBt , reeds de vereischte inlichtingen 
btitreffende die inrichtingen zijn verstrekt; 

4°. aan het Departement van Oorlog behoort 
mededeeli ng te geschieden van de opheffing, ver
plaatsing, verbouwing, uitbreiding of andere 
belangrijke verandering van bestaande inrichting.in. 

Bovendien gelieve U H.E.G. er de aandacht op· 
te Yeatigen : 

a. dat het bewaren van munitie in gemeente
hoiren of andere gebouwen, waarin administratiën 
zijn gevestigd , in den regel niet wenschelijk ia 
en dat het dos overweging verdient, oin voor 
zooverre daartoe nu of later de gelegenheid ont
staat, de munitie elders te bewaren, bij voorkeur 
door het doen maken van eene voldoende, doch 
veelal weinig kostbare bergplaats op de schiet;. 
banen; eo 

6. dat in de bewaarplaatsen, bestemd voor 

"°hntterijen of weerbaarheidavereenigingen, geene 
.andere dan in goeden toestand verkeereode munitie 
Înoet worden bewaard en dua geene patronen of 
buskruit, waarvan wegens bederf of om andere 
redenen geen gebruik meer kan worden gemaakt, 
zijnde het beter deritelijke munitie te vernietigen 
of in te leveren. 

Ik' t«iken hierbij nog aan , dat de boven onder 1 
tot en met 4 aangegeven voorschriften mede in 
acht zonden behooren te worden genomen ten aan
zien van de gevallen , waarin voor de in deze 
bedoelde inrichtingen op grond van artikel 27 
der Hinderwet vergunning van Gedeputellrde Staten 
wordt gevorderd. 

Dit Mir,. "an W aterttaat, Handel llfl NijfJerheitl, 
(get.) DB MAREZ 0YBNS. 

1 .Jpril 1902. BESLUIT, houdende vaststelling 
der eisehen van militaire bekwaamheid en 
lichamelijke geoefendheid, bedoeld in art. 104 
der Militiewet 1901. S. 48. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 21 Maart 1902, Kabinet, Litt. W • •; 

Willende, ingevolge artikel 104 der Militie
wet 1901 (StaatsfJ/ad n°. 212 van 1901), bepalen 
de in dat artikel bedoelde eischen van militaire 
bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid ; 

Hebben goedgevonden eo ver'staan • te bepalen : 

Eet,ig artilrel. 

De eischen hiervoren bedoeld zijn: 

I. Eucl&n "a" militaire fJehoaamlleid. 

A. PBAC'rISCH. 

1. &/date,14c/wol. 

a. Van de Inleiding het bepaalde in de pan
ten 23 tot en met 32 ; 

{J. Van Hoofdstuk I het bepaalde in de pun
ten 61, 63, 64, 66, 66, 67 en in 68 voor wat 
aangaat den looppas; 

c. Van Hoofdstuk II, de eerste twee onder• 
deelen. 

2. Voorbereidende scllietoefeningen. (Schiet• 
voorschrift der Infanterie.) 

a. Richt-, aanslag- en aftrekoefeningen. Toe
paaaing van het bepaalde in de ponten 67, 68, 
74, 76, 80, 81, 82, 83 en 84; 

6. Het hebben doorloopen der oefeningen genoemd 
in punt 91. 
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3. &/wouenÜJtoef6ningt'R. (Schietvool'l!Ohrift 
der Infanterie,) 

Het hebben voldaan aan A • der oefeningen 
· van de 2de klasse (bladz. 46 en 47 van het 
V OOl'l!Ohrift). 

Voor zooveel en zoolang de gelegenheid tot het 
honden van schietoefeningen nog niet overal aan
wezig mocht zijn , is Onze Minister van Oorlog 
bevoegd van de ter zake gestelde eischen, voor 
zooveel noodig, te doen afwijken. 

B. T!JEOBETISCB, 

Van den · .Leidraad bij het houden van theo
rieën en bij het praçtisch aanvnllingsonderricht 
Toor den soldaat der Infanterie" : 

Het genoemde in punt 11, in punt lS, wat 
· aangaat het Nederlandsche leger, in de pnnten 
14, 15 en 18, in punt 23 aangaande de plich
te~ van den soldaat op wacht en op post in het 
garnizoen; in punt 27 - voor zooveel de eers.te 
6 regels betreft slechts in hoofdtrekken - in 
pnnt 28 betreffende de plichten van den soldaat 
op veld wacht, dnbbelpost, post voor 't geweer 
en verbindingspost; in pnnt 29 betreffende de 
verplichtingen van den soldaat op patrouille en 
in punt S2. 

Het in de genoemde pnnten tnsschen haakjes 
geplaatste behoeft niet te worden gekend. 

II. Eiat:lum 1Jan lienamelijke geoefentlneid. 

VRIJE 01:PENING. (Met een staaf of stok in 
beide handen.) 

1. De armen voorwaarts omhoog heffen; 2. 
Heele beenenbniging; 3. De beenen strekken, de 
staaf voorwaarts omlaag brengen en met het . 
linkerbeen over de staaf stappen; 4. Het linker
been over de staaf tern~rekken en naast het andere 
in den stand plaatsen. Dezelfde oefening met 

overstappen rechts 
of: 

Heele been buiging, . de armen voorwaarts hef
fen en uit dezen stand beurtelings het linker- en 
rechterbeen zijwaarts strekken en buigen. 

LooPEN, 

a. Dutu'loop, 600 M. af te leggen binnen 3! 

minnnt ; 
/J. Snelloop. 100 M. af te leggen binnen 16 

seconden. 

SPRINGl!:N, 

a. Hoog. 1 M. zonder plank of matras. 
Twee sprongen ; benrtelings afstooten met den 

linker- en rechtervoet. Bij den afstoot links is 
de rechter- en bij den afstoot rechts de linker
hand met een staaf van 3 K.G. belast; 

/J. Yer. S.50 M. De plaat& waar afgestooten 
wordt, moet hard, die waar neergesprongen 
wordt, zacht zijn. 

Twee sprongen , met vrij gekozen voet af
stooten. De linker- en rechterhand zijn beurtelings 
belast als bij den hoogtesprong. 

e. Pou. 
Y11r. 4 M. aanloop en afstoot vrij ; 
Hoog. 1.5 M. aanloop en afstoot ui;j. 

. GBWICHTRHEPHN. 

30 K.G. Met beide armen (een staaf of halter). 
De voor de schouders gebogen armen zes maal · 
omhoog strekken en buigen. 

KLIJUlBN. 

5 M. hoog in een touw, met behulp der 
beenen. 

Kleedi11g. De oefeni~n word.en uitgevoerd in 
gewone kleeding zonder· overjas. Bij het springen 
en klimmen wordt het dragen van een hoofd
deksel vrijgelaten. 

Onze Minister van Oorlog ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het St1J11t1-
/Jlad zal worden geplaatst. 

'• Gravenhage, den lsten April 1902. 
(get.) W I L H E L MI NA. 

De Mi•. 1Jan Oorlog, (get.) 1. W. BERGANSIUS. 
(Uitgeg. 22 Àpnl 1902.) 

1 À.pril lll02. ARREST van den Hoogen Raad 
der Neder lauden, houdende beslisaing dat, 
vermits volgens de regeling, vervat in de 
verordening voor den dienat hij de brand
weer te Zierikzee, de beslisaing omtrent de 
benoembaarheid in overeenstemming zoowel 
met de artt. 192 en 193 als met art. 179, 
litt. a en IJ der gemeentewet, behoort bij 
het door die verordening aangewezen adminia
tratief gezag, het oordeel dienaangaande ont
trokken is aan den reohter. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien de verklaring van den griffier bij het 

kanton.gerecht te Middelburg van 12 Februari 1902, 
dat tegen bovenvermeld vonnis geen hooger_beroep 
noch cassatie ia aangeteekend ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
reqnirant voorgesteld:_ 

Overschrijding van rechtsmacht, doordat de 
kantonrechter , een onderzoek inatellende naar en 
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eene beslis&ing gevende over de benoembaarheid 

van den beklaagde bij het penoneel der brand
weer te Zierikzee, zich heeft begeven buiten, de 

grenzen, aan de rechterlijke macht in het alge

meen bij de wet afgebakend en op het gebied 

vau eene andere macht in den Staat, - en 

bovendien schending der artt. 36, 38-40; 63 
en 72 der verordening tot voorkoming en blWl
sching van brand in de gemeente Zierikzee in 
verband met de artl. 192 en 193 alsmede 179 pr·. 
en a en IJ der gemeentewet,_ doordat het als be
wezen aangenomen feit, ofschoon vallende binnen 
de verbods- en strafbepalingen dier artikelen der 

verordening, niet strafbaar volgens die veror

dening is verklaard; 

Ooenoegende dat aan den beklaagde bij de 

dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij, als 

dienstplichtiii;e bij de brand weer te Zierikzee op 
6 Mei 1901 des u11middags ten half zeven nre, 

bij beproeving van brandspuit n°. 1 en de daarbij 

gehouden oefening in de bediening der brand
bl1111Chmiddelen afwe.zig ia gebleven, zulks terwijl 
hij door of van wege de directie tijdig en nnar 

behooren schriftelijk opgeroepen was geworden; 

O. dat de kantonrechter dit feit bewezen heeft 

verklaard, doch niet strafbaar geoordeeld op grond, 

dat de beklaagde, als substitnnt-olficier van 

jnstitie bij dearrondissements-rechtbank te Zierikzee 

behoort tot de rijksambtenaren, voor welke bij 
art. 36 der verordening op het brand wezen in 

die gemeente eene uitzondering is gemaakt voor 

het bewijzen van verplichte diensten bij de brand
weer, zoodat hij tot de bij de dagvaarding be
doelde diensten niet kan worden verplicht; 

0. dat tegen deze beelieaing bij het middel 
van cassatie wordt aan~voerd, dat de kanton
rechter de grenzen zijner bevoegdheid heeft over
schreden, daar de verordening de beslissing over 
de benoembaarheid heeft opgedragen aan burge

meester en wethouders en, in beroep, nan den 

gemeenteraad en dna onttrokken aan het oordeel 
van den rechter; 

0. hieromtrent, dat art. 36 der verordening 
voor den dienst bij de brandweer benoembaar 
verklaart alle mannelijke ingezetenen , die op den 
laten September hnn 26ste jaar hebben volbracht 
en hnn 66ste nog niet hebben bereikt, doch van 
dien regel uitzondert vijf categoriën van personen, 

waarvan de eente om vat .de door het openbaar 
gezag aangestelde ambtenaren en beambten, die 

ingevolge hnnne instructie, bij brand zich op 
eene bepanlde plaats bevinden moeten, of, in de 

waarnèming hunner betrekking, ter plaat!lll van 

den brand ambtsplfohten te vervullen hebben"; 

dat voorts, volgens art. 38, elk jR&r in de 

maand September eene lijst van de bij de brand

weer benoembare ingezetenen door bnf!!emeester 

en wethonden voorloopig wordt opgemaakt en na 
voorafgaande aankondiging gedurende 14 dagen 

ter 11ttretarie voor een ieder ter inzage gelegd , 
met vrijlating aan hen, die meeoen niet benoem

baar te zijn, hnnne bezwaren schriftelijk aan 
bnrgemeester en wethoodere in te dienen · en 

binnen drie dagen na de dagteekening eener af

wijzende beschikking daarvan in beroep te komen 

bij den raad , die de eindbeslissing geeft; 

0. dat vol~ns deze regeling, geheel in over

eenstemming zoowel met de artt. 192 en 193 als 
met art. 179 litt, a en IJ der gemeentewet, de 

beeliasing omtrent de benoembaarheid behoort bij 
het door de verordening aangewezen adcninistrat.ief 
gezag en de kantonrechter derhalve zijne rechts

macht hee~ overschreden ; 
0. dat bij het middel mede te rllllht is aange

voerd, dat het bewezen verklaarde feit oplevert 

eene overtreding van art. 63 der verordening, 

volgens welk artikel ieder dienstpliehtige bij de 

brand weer, die door of van wege de directie daar

toe schriftelijk is opgeroepen, tegenwoordig moet 
zijn bij het beproeven vau de brandblnschmiddelen 

en de daarbij te honden oefening, op welke over

treding straf is gesteld bij art. 7 2 ; 
0. dat het middel van cassatie mitsdien ge

grond is; 
Vernietigt, in het belang der wet, het vonnis 

door den kantonrechter te Middelbnrg den 25sten 

September 1901 in deze zaak gewezen; 
V4?ntaat, dat dit arrest geen nadeel kan toe

brengen aan de rechten door partijen verkregen 
(W. v. 'T R. 7760.) 

16 April 1902. EEBLUIT van den Minister van 

Oorlog, betreffende dienstreizen van dienst• 
plicbtigen der Nationale Militie. 

De Minister van Oorlog, 

Het weoschelijk achtende, het • Voorschrift 
betreffende dienstrei:ien vao dienstplichtigen der 

Nationale Militie, en het betal~n en verrekenen 
der kosten daarvan, voor zooveel de zorg voor 
een en ander aan de burgemeesters der gemeenten 

is opgedragen", opnieo w vast te stellen; 
Gelet op het bepaalde bij punt a van artikel 29 

van het Reglement van Administratie bij de 
Landmacht; 
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Heeft goedgevonden : -1 dan kan l'ervoer voor R:ij ka rekeaing geschieden, 
.J.. In te trekken : J ingeYal : 

de ~hikkingen van 27 Mei l 892, Vide afd., a. de toestand van den dienstplichtige, hetzij 
n°. 106, van 27 April 1894, Vide afd·., n°. 84, door ziekte als anderezins dit v~rdert; 
van 19 Jnni 1899, Vide afd., n°. 124, en van b. de reis eerst laat op den dag-kan worden-
8 Mei 11!01, Vide afd., n°. 73; aangevangen en de belanghebbende door te voet 
• B. Vaat te stellen het hierbij gevoegde • Yoor• !e gaan, niet op het bepaalde nnr zijne bestemming 
1cl,rift betreffende dtt11Utreizen "an die,utplich- zou kunnen bereiken ; 
tign der Nationale Militie - die, Door dtm c. daardoor het get11l rue.rschdngen vermindert. 
die,aat ter zee bestemd, daarO'llder begre,,n - en In de gevallen, onder a tot en met c vermeld, 
!,et betalen. en "errekl!IU!II der kosten daarf>an, moet op het vervoerbewijs eene verklaring gesteld 
voor !lOO"eel de !l01'g "oor een en ander aan de worden, waaruit blijkt om welke reden vervoer 
burgemeesters der gemeenten is opgedragen." voor Rijks rekening wordt noodig geoordeeld. 

0. enz. In den regel wordt gebruik gemaakt van die 
(get.) J . W. BEBGANSIUS. vervoermiddelen, waardoor bij gelijke geschikt

VOORSCHRIFT betreffende dinafreium t1an 
die,aatplichtigen der Nationale Militie ~ 
die, t1oor dtm dit11Ut ter zee be1tn,d, daar-

re~ der lw,ten daarvan, flOOr u,oveel 
de ~org coor een en anlÛ!r aan de burge-
meesters der gemeenten ia opgedragen. 

1. Opleo'118t der i•lijfling. 

f 1. De dienstplichtigen , ter affevering voor 
de nationale militie bestemd genieten , zoo zij 
dit verlangen, op den dag der affeverinic aan de 
militaire antoriteit, en op de dagen der reis van 
hunne woonplaats naar de plaats vnn die affeve
ring, een daggeld van 26 cent, waarvan het be
drag hno door de~• burgemeester hunner woon

plaats wordt betaald. 
Zij, die, vóór de overgave aan de militaire 

autoriteit, gedurende de reis, of na volbrachte 
reis in de plaats, voor de affeveri ng bèetemd, 
moeten overnachten, worden voor Rijks rekening 
bij de ingezetenen gehnisvest en gevoed. Daar
van worden verklaringen opgemaakt, volgens een 
der modellen n°. 1 of 2 , naar gelang het over• 
brengen naar de ter affevering bestemde plaats al 
of niet onder geleide geachiedt. 

i 2. Vervoer voor Rijks rekening met openbare 
middelen van versneld vervoer (■poor- of tram
wegen of stoom booten) mag plaats hebben, wanneer 
de afstand van de woon plaa·ts tot de plaats, voor 
de affevering of opkomet be1temd , meer bedraagt 

dan 20 kilometer [ volgens de Afstaudstafelen, 
v11&tgesteld door den Minister van Oorlog, krachtens 
art. 2 van het beslnit des Koning, van den 
4den Maart 1862 (Staata/J/ad n°. 27)]. 

Bedraagt die afstand 20 kilometer of minder, 

heid voor b~t beoogde doel de minste kosten 
worden veroorzaakt. Alleen ingeval bijzondere 
omstandigheden dit in het belang van een doel
matig vervoer eiachen , mag van dien regel worden 
afgeweken. 

i S. In verband met bet gestelde in het slot 
van i 2 wordt opgemerkt, dat voor het ver
voer van krijgsvolk (1) in het belang van 's Rijks 
dienst reizende, met de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche 
IJ1eren-Spoorweg-Maateéhappij, de Nederlandsche 
Centrnal-Spoorweg-Maatschappij en de Noord
Br11ba11tsch-Dnitsche Spoorweg-Maatschappij, ver• 
schnldigd zijn de vracbtprij!'AlD volgens het tarief 
voor het gewoon militair vervoer over de Spoor
w~n (herdruk 1902). 

Voor vervoer met de Noord-Friesche Locaal
spoorweg-Maatschappij, J.e Spoorweg-Maatschappij 
Gent-Terneuzen en Mechelen-Temenzen is de 
helft van de vrachtprijzen venèhuldigd, welke 
voor het gewoon vervoer gelden. 

Met vers~hillende tramweg- en stoombootmaat
schappijen zijn voor het militair vervoer bijzondere 
tarieven van de prijzen vastgesteld. 

Voor zooveel de burgemeesters van bedoelde 
tarieven geen kennis dragen, kunnen daaromtrent 
aan den Commissaris der Koningin in de proYincie 
inlichtingen worden gevraagd. Ten einde de 
Commissarissen der Koningin tot het geven van 
die inlicbtinieu in staat te stellen, wol-den de 
tarieven voor militair vervoer over spoor- en 
tramwegen en met etoombooten door het Depar
tement van Oorlog te hunner kennis gebracht. 

(l) Onder· .lcrijg81}(}{/r" worden hier ook ver
staan de ter in! ij ving opgeroepenen; alsmede de 
niet van uniform voorûene dienstplichtigen der 
nationale militie. ' 
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Vermita .de bij die tarieven bepaalde prijzen slechte 
dàn van invloed op de keuze van de vervoer
middelen kunnen zijn, wanneer gelegenheid bestaat, 
van meer dan één middel gebruik te · maken , be
hoe.-en die prijzeo niet ter algemeene kenoi■ van 
de bnrgemeesters gebracht te worden. 

§ 4.. Voor het vervoer over epoor- en tramwegen 
van meer dan ö dienstplichtigen, nit eenzelfde 
gemeente herkomstig , die in werkelijken dienat 
of ter inlijving opkomende, op hetzelfde tijdatip · 
en in dezelfde richting reizen, moet door den 
burgemeester van de gemeente mededeeling worden 
gedaan aan de bestnnrders der ondernemingen. 

De burgemeester zorgt dat die mededeeling 
·zoodra mogelijk, in elk geval , minsten, twemaal 
24 nren vóór den dag, waarop het vervoer zal 
geschieden, bij de bestnnrders per dienstbrief of 
per tclegram i& ingekomen. 

In de mededeeling wordt opgaaaf gedaan van 
het aantal dienstplic.htigen, van het station van 
vertrek, van de plaats waarheen het vervoer moet 
geschieden en, zoo mogelijk, ook van de treinen, 
door hem voor het vervoer aangewezen. 

De bnritemeesters zullen slechts bij uitzondering 
sneltreinen aanwijzen voor het vervoer van dienat
plicht!gan en wel in die gevallen , waarin dezen, 
gebruik makende van gewone treinen, niet bijtijds 
hn1;1ne bestemming zonden kunnen bereiken. 

Doorloopt het vervoer, in de mededeeling ver
nield, wat de spoorwe~n betreft, van het station 
van vertrek tot dat van bestemming, lijnen van 
meer dan één spoorwegdienst , onderling door 
sporen verbonden (2), dan geachiedt de mededee
ling allem aan de bestuurders van den spoorweg
dienst van die lijn, waarop het vervoer begint ; 
dezen ZOl'!t8n dan, voor zooveel noodig, voor de 
mededeeling aan de opvolgende spoorwegdiensten. 

Ie het vervoer niet aan,/i,ittflld (S), dan moet 

(2) De stoombootveerdienst Enk/luizen-Stavoren 
wordt ten deze beachouwd ale met de spoorwegen 
te zijn verbonden. 

(3) Het vervoer wordt als niet aan1luitend be
eehouwd, wanneer overgang plaats heeft : 

a. tt, 'a Grat1M1/lage , van het station van den 
Hollandachen-IJzeren- op dat van den Staatsspoor-
weg; en omgekeerd; . 

IJ. te Utrec/lt, van het station van den Hol
)andsohen IJzeren Spoorweg (Maliebaan) op he~ 
vereenigd station van den Staats-, Hollandsohen 
IJzeren- en den Nederlaodschen Centraalspoorweg, 
en omgekeerd; 

c. te Rotterda•, van het- station Maa.r op d!I 
stations JJelfsc!le-Poort en Beurs en omgekeerd , 

· ,J.e mededeeling bovendien gei;chieden aan de 
l>estnurders van de niet aana)nitende lijn of 
lijnen. 

De mededee)ingen, aan bestonrders van ;poor-
. -wegdiensten en tramwegen te zenden, moeten op 
het adres behelzen de woorden .Militair vervoer", 
en worden, gericht voor elke der door de- maat
achap_pijeo geëxploiteerde lijnen : 

a. Voor de spoorwegen, aan : 
1 °. de Maatschappij tot Erploitatie van Staate

spoorwegen te Utrec/lt; 
2°. de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschap• 

pij te Àmaterdam ; 
S•. de Nederlandache Centraal Spoorwegmaat

schappij te U trec/lt; 
4°. de Noordbrsbantsch-Dnitsche Spoorwegmaat

schappij te Gt!11nep ; 
6°. de Noord-Friesche Looaal Spoorwègmaat

schappij te LeeutDMtUm; 
6°. voor eik der spoorwegen Mechelen-Ter• 

nenzen en Giint-Ternenzen, aan den stationschef 
te Nell6ffl. 

IJ. Voor de tramwegen : 
aan het ad ree der directie ter plaatse, waar 

die, volgens de tarieven , bij § 3 bedoeld, ia ge• 
veatigd. 

; li. Tot verrekening van de kosten van het 
vervoer ·over spoor• en tramwegen en met stoom
booten worden door den bnrgemeeater ingevnlde 
bewijzen (Model n•. S) verstrekt, en wel: 

a. zoo de dienstplichtigen zonder geleide reizen, 
aan ieder hunner één of meer bewijzen, en 

IJ. zoo zij onder geleide worden overgebracht, 
aan den geleider één of meer bewijzen voor alle 

· dienstplichtigen onder zijn geleide. De geleider 
zelf mag hierop niet voorkomen. 

De richting van vervoer moet steeds en nauw
keurig op de bewijzen worden vermeld. 

§ 6. Ten aanzien van het aantal op te maken 
bewijzen gelden de na volgende regelen : 

a. bij vervoer over tram wegen of met atoom
booten worden voor elke tramweg- of s~mboot
maatschappij, van welker middelen men zich 
bedie~t, afzonderlijke bewijzen opgemaakt; 

wanneer n.L het vervoer niet plaats heeft over 
den verbindingsweg om Rotterdam; 

d . te Baant van den Hollandachen IJzeren 
Spoorweg op den Nederlandschen Centraalspoorweg 
en omgekeerd ; 

e. van den Noord-~it,Bohen Locaalspoorweg op 
den Hollandachen IJzeren Spoorweg of den Staats• 
spoorwflfl; en omgekeerd. 
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1. bij aansluitend vervoer over spoorwegen ( 4) 
wordt slechts één bewijs opgemaakt, ook al wordt 
voor de reis gebruik gemaakt van twee of meer 
spoorwegmaatschappijen; 

c. bij 11iet aatuluite,,d vervoer over spoorwegen 
(zie noot 31 wordt voor elken overgang eveueena 
een nieuw bewijs opgemaakt. 

; 7. Die bewijzen worden steeds afgegeven: 
a. bij vervoer over spoor• en tramwegen, aan 

den chef van het station in het hoofd van het 
bewijs aangegeven als station van vertrek, of aan 
den beambte belast met het afgeven van plaats
bewijJlen. 

b. bij vervoer per stoomboot aan den gezag• 
voerder of aan den beambte met het afgeven van 
plaatsbewijzen belut. 

§ 8. De formulieren voor bewijzen, bij § 6 
bedoeld, moeten gedrnkt zijn , en worden door 
het Departement van Oorlog op aanvraag verstrekt 
aan de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën, die de bnrgemeesters, op hunne aanvraag, 
daarvan voorzien. De gemeenten kunnen de for
mulieren ook 'voor eigen rekening doen drnkken, 
mits ze in afmeting, vorm en inhoud gelijk zijn 
aan die, door het Departement van Oorlog verstrekt. 

§ ll. Bij vervoer ove" epoorw~n nemen de 
dienstplichtigen plaat& in rijtuigen der 3de klaeee. 
Voor het geval eehter, dat het -- wowel om de 
dienstplichtigen tijdig op hunne beetemmingaplaats 
te doen aankomen , als om hen in één dag de 
reis te kunnen doen volbrengen - volstrekt nood
zakelijk ia, gebruik te maken van een trein, waar
in geene rijtuigen oer Sde klasse zijn opgenomen, 
kan het vervoer in rijtuigen der 2d; klasse plaat& 
hebben. · Alsdan wordt door den bnrgemeester, 
die het bewijs afgeeft , op dat stuk eene aanteeke
ning gesteld, ale volgt: Te verooeren oan • • . • 
naar .•.• , in een rijtuiy der 2de /rfa.rse met 

d1111 trei,a van • • . • uur • . • . minuten, tegm 
de lliervoor verschuldigde lwogere vrackt 

Bij vervoer over tramwegen en met stoom booten 
wordt in de laagste kla88e plaats genomen. 

§ 10. De voidoening der vrachtkosten voor de 
bewijzen , onder de § § 6 tot en met 9 bedoeld, 
geschiedt, zonder verdere tnsschenkomst der bur• 
gemeeoten, door de zorg van het Departement 
van Oorlog. 

(4) Het vervoer met den atoomboÓtveerdienst 
Edhuizen-Staooren wordt als aa,uluitend en in 
het algemeen ale vervoer per apooNDeg beRChouwd. 

Ia het vervoer met dezen atoombootveerdienst 
gestremd, dan heeft het vervoer via Zwolle plaats. 

1902. 

§ ll. Komt het in bijzondere gevallen noodig 
voor, om, tot vervoer van de dienstplichtigen, 
van andere middelen dan van spoor- en tramwegen 
of stoombooten gebruik te maken, dan wordt des• 
wege door de burgemeesters, door tusschenkomst 
van den Commissaris der Koningin in de provin• 
cie, een voorstel aan den Minister van Oorlog 
ingediend, met opgave nn den aard der te bezigen 
vervoermiddelen, van de redenen, die het gebruik 
daarvan noodig maken, en van de kosten, aan 
het vervoer verbonden. Bij de keuze van de 
vervoermiddelen moet de •oorkeur worden gegeven 
aan die, waaraan de minste koeten zijn verbonden. 

Na bekomen m11Chtiging worden die koaten door 
de burgemeesters betaald, en gestaafd door qnitan• 
tiën model n°. 4, welke - zoo het te betalen 
bed~ de som van/ 10 overtreft, en het ver• 
voer met andere dan openbare vervoermiddelen 
heeft plaats gehad - op z~l worden opge
maakt (6). 

II. Opltomat oader de wapenen, zoo ca,i de mili• 
ciena, die bij l,u11ne ittliiving i,iet dadelijk i11 

111er/relijftm dienst zi,·11 ge,teld, au van 

hen, die oan groot oerlof(6) onder 

de wapenen 1110rden geroepen. 

12. De tot. den werkelfken dienst geroepen 
miliciens, die bij de inlijving tot nadere oproe
ping met verlof zijn gezonden, mitsgaders zij, 
die van groot verlof onder de wapenen worden 
geroepen en in de plaats, voor de opkomst onder 
de wapenen aangewezen, wonen, vervoegen zich 
op het bepaalde tijdstip bij het korps. Aan hen 
wordt geen d&f@lld verstrekt. 

§ 13. Op de miliciens, opgeroepen ale in de 
vorige § bedoeld, die bniten de plaats, voor de 
opkomst ouder de wapenen aangewezen, wonen , 
is het bepaalde bij de H l tot en met 11 van 
toepassing, met dien ver~tande, dat het daggeld 
bij § 1 bedoeld, hun door den burgemeester der 
gemeente te betalen, (7) 26 cent bedraagt, onge• 
acht den graad, door de miliciens bekleed. 

Zeemiliciens, met hnnne kooigoederen reizende, 
hebben rer.ht op vervoer voor Rijkerekening, on• 
geacht den door hen af te leggen afstand. 

(6) Zie omtrent den vrijdom van zegelrecht van 
stukken, het.rekkelijk openbare middelen van ver• 
voer , hierna § 24. 

(6) Bepaald verlof, niet op verzoek verleend, 
wordt, wat de toepassing ván dit Voorschrift 
betreft , beechon wd uls groot verlof. 

(7) Zie ook § 16, d. 
10 
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; 14. Op reizen van miliciens, die, rtitboofde 
van ziekte, zich niet naar hunne korpsen kunnen 
begeven, doch naar eene militaire zieken-inrichting 
moeten worden gezonden , ia almede het bepaalde 
bij de S § 1 tot en met 11 van toepassing. 

Ie het, in verband met den aard der ziekte, 
noodig, voor eene reis, diè volgens § 2 te voet 
~ou moeten worden afgelegd, van vervoermidde-

. len gebruik te m11ken, dan wordt door den bnr
gemeeater in het vervoer voorzien. Alsdan is, 
bij het beiigen van vervoermiddelen volgens; 11, 
de daarbij bedoelde machtiging niet noodig, Tot 
staving der noodzakelijkheid van het vervoer wordt 
op de daarvoor af te geven bewijzen of te nemen 
quitantiën door den burgemeester eene verklaring 
gesteld en bekrachtigd, inbondende, d_at de be
langhebbende buiten staat is, de reis te voet 11f 
te l~n, en het noodig ja, dat hij per(spooNDeg, 
tr11mweg, atoomboot, trekachuit, diligence, wagen 
of k~r met éé,, ·,aard, enz.) nnar de bestemming 
worqt overgebracht. 

S ló. De miliciens, bij de H 12, 13 en 14 
bedoeld, moeten op den dag, voor de opkomst 
in werkelijken dienst bepaald, v66r vier uur na 
den middag bij het korps aanwezig zijn. Kan 
echter do.ardoor het onderweg inkwartieren van 
de miliciens, of het-~eval bedoeld bij § 9 worden 
vermeden, dan kan de aankomst later op den 
dag plaats hebben. !n dat geval wordt op den 
l"erlofpaa door den burgemetSter eene aanteeke
ning gesteld en bekrachtigd , als volgt: • Kan. 
ni,t vóór • • • • . uur in den tu1111iddo,g bij :zijtt 
korpa aankomen". 

S 16. Bij eene .opkomst m4t ,poed is het be- · 
paalde bij § 15 niet van toepassing , en worden 
de vervoerbewijzen en het daggeld, bedoeld bij 
S 13, niet door den burge"'4etter verstrekt. 

Bij die opkomst wordt gehandeld als volgt: 
a. De miliciens, die in de plaats, voor de 

opkom at bestemd, wonen, melden zich op het 
tijdstip, aangegeven in de in hnn zakboekje ge
hechte lastgeving , bij hun korps aan, en hebben 
geen recht op daggeld. 

b. De miliciens, die buiten- de plaats, voor 
de opkomst bestemd, wonen, ~ven zich recht
streeks daarheen, overeenkomstig de aanwijzingen, 
in de in hno zakboekje gehechte lastgeving vermeld. 

Voor zooveel zulke op reis noqdig is, vertoonen 
zij die lastgeving, of maken gebruik van de 
bons, daartoe in bon zakboekje voorbanden. 

c. Opkomende groot•verlofgangers, die nii:t 
vrijwillig door de ingezetenen met rijtuigen, wagens, 

enz. naar dè voor ben aangewezen plaats van 
opkomst of plaats van vertrek worden vervoerd , 
moeten, wanneer zij een afstand van meer dan 
10 kilometer hebben af te leggen, zoo eenigszinA 
mogelijk, tUIOr de :zorg van den burgemeetter, 
voor Rijks rekening daarheen worden vervoerd. 

De voor een en ander gemaakte kosten worden 
• gestaafd door bewijzen Model n°. 4, en komen 

ten laste van het Rijk • 
Bij afzonderlijke kennisgeving maken de burge

meesters bekend , van waar zulke bijzondere ver
voermiddelen naar de stations, aanlegplaatsen of 
plaatsen van opkomst vertrekken, en waar zij 
tot het opnemen van opkomende groot-verlof
gangers zullen voorbij komen. 

Hierbij wordt echter den dienstplichtigen na
drnkkelijk in herinnering gebracht, dat de hier
voren bedoelde hulp hen ~nezins ontheft van 
de verplichting, om 'op het aang,gevm uur op 
de . aangegeven plaatsen van vertrek of in de 
aangewezen plaatsen van opkomst aanwezig te 
zijn, ook dan wanneer ten gevolgf van eene of 

·alldere oor:zat1k, WELKE OOK, van die hnlp geen 
gebruik kan worden gemaakt of deze niet wordt 
verleend. 

d.. Het daggeld , waarop de miliciens volgens 
; 13 r~cht hebben, wordt hun, onmiddellijk na 
aankomst bij, en door de zorg van het korps 
betaald. 

S 17. Ia een milicien, als onder b van. § 16 
bedoeld, bij eene opkomst met 4JJoed niet in het 
bezit van de bons in zijn zakboekje en behoeft 
bij op zijne reis naar de plaats van opkomst die 
bons, dan worden hem door de zorg van den 
burgemeester de vereischte bona voor de reis per 
tram, per boot of over een niet door het Rijk · 
bediend wordend veer verstrekt volgens het Model 

• n°. 7. Tot het verkrijgen van vrij vervoer per 
spoor is het voldoende, dat hij in nnifonn ge
kleed &ij. Mocht hij om bijzond0re redenen zich 
ni~t in uniform kunnen kleede.n, dan wordt hem 
vrij vervoer per apoor verleend op vertoon van 

zijn zakboekje, een verlo(paa of een marscborder. 
Is hij echter niet in het bezit van een dezer 

bescheiden , dan voorziet de bn rgemeeater hem 
van een marschOt"der volgens het Model n°. 8, 
wo.arin zijn naam en zijne bestemming zijn opge
nomen, ten einde op vertoon van dit stuk het recht 
op vrij vervoer per spoor te kunnen doen gelden. 

Kan een milicien zich niet met de overige. 
miliciens op reis begeven, dan moet hij - zoo
dra de reis kan worden aanvaard - zoo spoedig 
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mogelijk trachten de plaats, voor de opkomst 
bestemd , te bereiken . 

Is vervoer in de aangewezen richting niet meer 
mogelijk, dan moet de milicien zich op de meest 
doelmatige wijze bel(tlven naar de het best te be
reiken standplaats van afdeelingen van het leger, 
en zich aldaar bij de militaire autoriteit aan
melden. 

UI. .Algemeene bepalingen en toelichtitlflen, 

§ 18. Voor het gedeelte der reis, dat volgens 
dit voorschrift door de miliciens te voet wordt 
afgelegd, hebben zij recht op vrijen overtocht 
van rivieren en stroomen ; voor · het passeeren 
van nron , bruggen , enz. worden passagebiljetten 
(Model n•. 6) aan de miliciens afgegeven door den 
bnrg\)meester; het geve,! bij ; 16 bedoeld (opkomRt 
met spoed) uitgezonderd. (Zie echter ook § 17.) 

§ lil. Door den bnrgemeest.er van de woon
plaats der belanghebbenden worden, zoo noodig, 
passage-biljetten voor veren , op de heen- en terug
reis over te gaan, afgegeven aan de miliciens, 
die door den militie-commissaris moeten worden 
onderzocht, en zich daartoe, in D!)iform gekleed, 
begeven naar de plaatsen, waar het onderzoek 
moet geschieden, of daarvan terugkeeren. 

Worden de in deze bedoelde · miliciens door 
stremming der communicatie verhinderd , na het 
onderzoek naar hnnne woonplaats terug te keeren, 
en moeten zij dus op reis overnachten, dan wor
den zij voor rekening van het Rijk bij de inge
zetenen gehuisvest en gevoed. Daarvoor worden 
verklaringen Model n°. 2 opgemaakt. 

S 20. Die voorschotten, volgens dit voorschrift 
door de burgemeesters te doen, worden door het 
Rijk terugbetaald. Daartoe worden, voor elk depar
tement van algemeen bestuur afzonderlijk, decla
ratiën (Model n°. 6) in tweevoud opgemàakt. 

Die declaratiën worden , door tnsschenkomst 
van den Commissaris der Koningin, en van diena 
goedkeurend visum voorzien, aan het departement 
van Oorlog, van Marine, enz. gezonden. (8) 

§ 21. Door woonplaats wordt in dit voorschrift 
verstaan de gemeente, waarin de dienstplichtigen 
binnenslands gevestigd zijn. (Il) 

(8) Zie ten deze ook de missive van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 21 Novem• 
ber 1862, Vde afd. , n•. 137. 

(Il) Zij , die, bij vertrek met verlof, niet naar 
hunne vroegere woonplaats, doch na&r eene andere 
plaats wenschen te reizen , worden door de zorg 
van de korpsen naar deze Iaaute plaats gedirigeerd. 

§ 22. Op de verlofpassen wordt dool' den bur
gemeester aanteekening. ~aan van de betaalde 
daggelden en van de verstrekte vervoerbewijzen. 

Tot het bekomen van inkwartiering moet de 
verlofpas worden vertoond. 

S 23. De bewijzen moeten met de meeste nauw
keurigheid, overeenkomstig de modellen , opge
maakt en, voor zooveel ze door de bnrgemeesters 
in hunne betrekking als zoodanig worden bekrach
tigd , van een afdrnk van den gemeentestempel 
voorzien worden. 

S 24. In verband met de bepalingen van dit 
voorschrift wordt .opgemerkt, dat vrijstelli!)g van 
ugelrecht ia verleend voor : 

a. alle declaratiën en qnitantiën van gemeente
beatnren, wegens schnldvorderingen, wäarvan het 
bedrag bij voorschot nit de kassen der gemeenten 
ten behoeve van de land- of zeemaçht is be~d, 
mitsgadera declaratiën en q n itantiën wegena alle 
voor de land- en zeemacht gedane nitschotten, 
die 'door het Rijk moeten terugbetaald worden ; 

b. alle bel!cheiden, ten gevolge van de v«ior
schriften der tweede en derde hoofdstukken van 
de wet op de inkwartiering en van de reglemeu
taire bepalingen, in art. 3 dier wet bedoeld, 
opgemaakt, voor zoo verre zij geene overeen
komsten inbonden of geene betrekking hebben op 
rechtsgedingen; 

c. alle stokken , noodig voor het vervoer van 
militairen en militaire goederen met alle open
bare middelen van vervoer te land en te water , 
het overzitten van veren daaronder begrepen , 
mitsgaders voor de decleratiën, verklaringen, ordon• 
nantiën van betaling, q uitantiën en verdere stok
ken, benoodigd tot de voldoening van de kosten 
van vervoer van militairen en militaire goederen 
met gemelde middelen. 

Mij bekend, 

De Secr,-Genera,al oan 1,a Departe1nentoan Oorlog, 
(9et.) KRAHBR. 

DIENST lil MODEL n•. 1. 
(§ I van het Voorschrift.) 

Provincie 

Gemeente (a) 

. Ik ondergeteekende (b) 

van (c) 

van (d) 

belast met het geleide 

dienstplichtigen der Nationale Militie, behoorende 
10• 
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tot_ de gemeente (a) . naar de . in de gemeente (.f) 

plaats voor hnnne aflevering aan de militaire 

autoriteit bepaald, verklaar, dat aan vermeld 

aantal dienstplichtigen, op den 

in de gemeente (e) . 

19 ., 

. , overeen-

komstig de bestaande verordeningen, huisvesting 

met voedi11g is verstrekt. 

Te den den . 19 

(/) 

(a) Naam der gemeente, waartoe de dienstplich
tigen behooren. 

(b) Bel.rekking van den geleider der dienst• 
plichtigen, 

(c) Naam der gemeente, waartoe de geleider 
behoort; 

<-) Getal in letters. 
(") Naam der gemeente, waar huisvesting met 

voeding is verstrekt. 
(/) Handteekening. 

DIBNtiT Hl MODBL n°. 2. 
(H 1 en 19 van bet Voorschrift.) 

Provincie 
Gemeente (a) 

Ik ondergeteekende (b) 

(c) . de Nationale Militie, be

hoorende tot de gemeente (a) . • verklaar, 

op • 19 • , op den marsch naar 

(d) • (e) 

.overeenkomstig de bestaande verordeningen, hnis

v~sting met voeding te hebben genoten. 

Te . den. . 19 

(;) 

N.B. Bij toepaasing van het bepaalde 

~ij de 2de zinsnede van f 19 van het 

Voorschrift, wordt de volgende verklaring 

op dit stuk f'1l&teld: 

Ik onderget"ek"nde , burg,.,,.ee1ter 11an 

(.f) . 11erklaar, dat de in 

deu l,,.do..lde mili.ei.m, f/J"U"M 1tr,.,,.mÎtlfl 

der co11111&rmi.catie den ttat:llt in deze ge

meente Aeeft ,no,.ten doorbrengen. 

Te • ., den 19 

(a) Naam der gemeente, waar de dienstplichtige 
woont. 

(b) Naam en voornamen. 
(c) In te vollen: 0 11wlofgatl{ler t1a11", of: 0 bt1-

stemd ter i11lijr;itl{l !Jij". 
(d) Naam der plaats van bestemming. 
(e) In te vullen: .tm einde óij liet (benaming 

van het korps) onder de tC<IJlffl"tl t<1 komm", of: 
.plaatl, 11oor de afleJieritlfl aan de militaire 
autoriteit l,,.1temd", of: .tot het óijtDOMII der 
inspec(ie ooor tin militie-commi81ari,". 

(.f) Naam der gemeente, waar huisvesting met 
voeding is genoten. · 

(;) Handteekening. 
(A) Handteekening en gemeente-stempel. 



DUPLICAAT. 

De ondergeteekende, Bur

gemeester van (a) •.. 

verzoekt (6) 

Provincie 

Gemeente (a) 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijke besluiten van 
16 Mei 1882, n°, 4S en 21 Maart 1888, n°. 22. 

SPOORWEG 
VERVOER PER TRAKWKG 

STOOHBOOT 

MonEL n°. 3. 
(H 5 en 17 van het Voonchrift.) 

VAN DIENSTPLICHTIGEN .DER NATIONALE MILITIE. 

De ondergeteekende, Burgemeester van (a) 
om op den · · ' · 19 • verzoekt (b) . 

voor Rijke rekening van om op den • 19 . , tegen overneming v11n dit bewija, voor Rijke 

(c). • tot rekening, van (c) tot (d) civer 

{d) over (B) • te vervoeren de hiernevens vermelde (f) . ( 

te vervoeren (f) . 

. . . . ' ... '·. ( 
dienstplichtigen der N atio

nale Militie met . • . . 

K.G. bagage (kooigoede

ren). 

Te . 

den .. 19 

{i) 

dienstplichtigen der NATIONALE MILITIE, met K.G. bagage (kooigoederen), 

die zich moeten begeven van (a) naar (9) 

teu einde (n) . 

Te . , den 

(s) 
(a) Naam der gemeente, waaruit de dienstplichtigen op reia gaan. 
(6) In te vullen: .den ol,ef van !,et station i>an den (naam) lpOor- of lram,oe9 te • 

of: .de directie van de (naam van de stoombootmaatschappij}". 
(c en d) Namen d~r plaatsen, waar het vervoer begint en eindigt. 

19 

.. . . 
(,r) In te vullen de plaat, of plaat3en, waarover moet worden gerei&d , zoodat omtrent de te 

volgen route geen twijfel k11n bestaan. 
(/) Getal der dienstplichtigen , in letten en cijfers. 
(!I) Naam der plaats van bestemming. 
{n) In te vullen: .!Jij !,et l.e9er (of: bif de reeemilitie) te ,oorden Ïllfleliffd" - .oon 9root v,rr

tof bij /,et (benaming van het korps) onder ·de wapenen t,r lwmen," - of : .in de 
militaire reielr,rn-inricntittg tlklaar te tc0rden op9enomen. 

( i) Handteekening van den burgemeester of die als zoodanig fungeert (niet de secretaris) en 
gemeentestempel. (Gestempelde hondteekeningen zijn niet geldig.) 

N.B. Dit bewijs vooral moet dnidelijk en nauwkeurig worden ingevuld. 
Zie - wat de spoorwegen betreft - de H 5 en 6 van het Voorschrift. 

BERICHT AAN DEN HOUDER VAN DIT BEWIJS. 
Bij vervoer over spoor- of tramwegen moet, alvorens in de wagens wordt plaats genomen, dit 

!bewijs a11n den stationschef of aan den beambte belaet met het afgeven v11n plaatskaartje!I worden 
afgegeven , om, zoo deze dit noodig oordeelt, door plaatskaartjes of andere vervoerbewijBen te 
,rorden vervangen. 

Bij vervoer per stoomboot wordt dit bewijs als vervoerbewijs afgegeven. 

Namen der 

te vervoeren 

dienstplichtigen 

l 

2 

3 

.... 
,!>
cc 
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DIENST 19 

Provincie . 

Gemeente (a) 

lk ondergeteekende (b) 

1 5 A P R I L 1-9 0 2. 

verklaar, ontvangen te hebben van den Burgemeester van (a) 

de som van (c) • • • . • • • . • • 
voor het vervoel" (d) • . • • . • • . • 

MODEL n°. 4,. 

(§ § 11 en 16 van het Voorschrift,) 

van (11) • dienstplichtigen der Nationale Militie, van (f) 
naar {.g) • • • , ad (..¼) 

per hoofd. 

Te . · . . , den 

(i ) 

(a) Naam der gemeente , waartoe de dienstplichtigen behooren. 
(b) Betrekking van dengene , aan wien de betaling geschiedt. 
(c) Bedrag in letters. . 
(d) Naam van het vervoermiddel , b.v. p11r tre!'8ckuit, /Jarg11, dilig111We, omnibu,, enz. 
(e) Getal dienstplichtigen in letters. 
(f en g) Plaatsen , waar het vervoer begint en eindigt. 
(n) Vrachtprijs per hoofd in cijfers. 
(i) Hand~ekening. · 

Vrij van zegel, inp;evolge Koninklijk 
besluit van 21_ Maart 1883, n°. 22. 

PASSAGE-BILJET over het veer te (a) 

Goed voor de vrije passage van (b) • • • • . 
dienstplichtigen der Nationale Militie, die zich van (c) 

naar (d) .• 

Te ... 

(a) Aandniding van het veer. 
(b) Getal dienstplichtigen in letters. 
(e en d) Plaatsen , waar de reis begint en eindigt. 

MoDBL n°. ó. 
(§ § 17, 18 en 19 van het Voorschrift.) 

moeten begeven , ten einde (e) 

., den 19 

IJd Burg11m11111t111". 
(f) 

(11) Reden der re~•- (Zie ,\ van Model n°. 3 en § 19 van het Voo1'1!chrift.) 
(/) _Handteekening en gemeent.e-stempel. 

Dl&NST 111 

Provincie. 
Gemeente 

~ 

D E CLARA T I E van de Gemeente . • , 
wegens betaalde daggelden en kosten van hnisvesting 
ten behoeve van dienstplichtigen der Nationale Militie, 
wapenoefeningen opgeroepen. 

MODEL n°. 6 
(§ 20 van het Voorschri_ft.) 

met voeding en van vervoeT aan of 
t.er inlijving of tot het houden van 
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Korpsen, \toartoe :: ösA IJag-
Huieoes• Koeten van .; 

de dienstplichtigen " .. ., tingcn ., 
behooren. ~ OI. .... geld. vervoer. a 

C " .r.-..i voeding. ., ;;. Omschrijving van de reizen ., .. -- s .. ~ . ..0 "": .Q .p 0 

E-Ï 
., 

~ C s "" .2 ~ ;. z t te en de ge<I.ne "' ., .. _., ., " ,; -c:s ~"" Cl !;-o = ,,:j 
~ '°d ·- "' ;Ë C 

i ·,; 
g~ 5 io.; .!"" .. ., 

::.1 betalingen verstrekkingen. 
.... 

·- OI. 
., 

lf en "0 -~1 "" ·- 0 ] ..... s Cl • ~8 ... 0 co .,._ e- = ei() l!ltJ "" =~ ,Cl 

läàl ·.s 8 ".,._ s ~.e~ .s ... d ~ s "' ~ .. 8 ;z; . "' ~.,. - .., J-a " o ·-
c:i z A- " ... i::i.. < 

1 Huisvesting en voeding, verstrekt aan 1 Il 
dienstplichtigen uit degemeente(naanr). ó Mei. . 6 . . .f<lo.80 

A •• . . 6 Mei 19 in de gemeente ingelijfd .. 6 id. 1 . . . 0.25 
13 • • • 6 Mei 111 van ..••• naar . . 

ter inlij..,ing, op dato aangekomen en 
ingelij_fd. 6 id. 1 . . . 0.25 

C ••. [dem 6 id. 1 . . . -.-
D • • . Idem. 6 id. l . . . 0.26 

2 Voor ver voer per trekech uit van • . . 
tot • • . van de drie laatstgenoemden. 6 id. . . 3 f 0.50 1.ó0 

E .•• 5 Mei 111 van .. • • naar. 
ter mlij ving. 

6 Mei aangekomen en ingelijfd ó id. 2 . . . 0.5.0 
F .. . - 5 Mei 19 , als voren_. op dato aange-

kómen. 
6 Mei ingelijfd ••• .• . •. • ••• . 5 id. 2 . . . 0.ó0 

2de Infan• l 2G ... 7 A ugnstus 19 van . .. naar •.•. 
terie. van groot nrlof (o/: vnn bepallid verlof, 

niet op zijn verzoek verleend) naar zijn 
korps, op dato aangekomen . . .. 7 Aug. 1 . . . 0.25 

2de Hn- SH . • . 6 Augustus 111 , als voren. 
zaren. 7 dito aangekomen . . • • • • 6 id. 2 . . . 0.ó0 

late Veld- 5 J.. • . 6 Angnstua 19 van •• • naar •• 
Artillerie. van groot verlof naar zijn korps. 

7 dito aldaar aangekomen . ... . 6 id. 2 . . . 0.50 
Sde Vest .. - llK ... 8 December 19 van • • . naar . • . om 
Artillerie. in de zieken-inrichting aldaar te wor-. 

den opgenomen, op dato aangekomen. 8 Dec. 1 . . . 025 
Korps Ge - 1 L. -.. 9 Decembe1· 19 van ••• nnar • • • 
nietroepen ale voren. ... .. ... .. . . . .. Il id. 1 . . . 0.25 

3 Voor kosten van vervoer door m-iddel van 
(N .rlot t1an §l4) van ••• tot . • (a) 9 id. . . 1 0.75 0.75 

Id. 2M .•• 16 December 19 van • .. naar • • . 
met spoed van groot verlof nnar zijn 
korps , op dato aangekomen . . .. . 

Id. 2 N .• . Idem. 
4 Voor huur vnn een rijtuig (vigelante) om 

de twee laatstgenoemden over te brengen 
nanr het spoorwegstation te • •• (a) . . 16 id • . . 2 . 4.-

- --
Te znmen . . 

*) Heeft geen daggeld verlangd. 
t) Machtigin!I( tot het vervoer verleend bij beschikking van den Minieter van Oorlog van 

111 , de afd., n°. 
(a) Geschiedt het vervoer per gewonen wagen of kar, dan is het bepaalde bij de wet op de inkwar-

tiering, enz. van toepassing, en wordt alhier vermeld : · 
Afstand, . .. . kilom. ad ••• cent. Tolgelden, •.. . tollen ad • • . cent. 

Het gemeentebeetu11r van . • . . . . . • • . • verklaart, dat de vorenetaande declaratie , ter ·som 
van {in letter.r), nanr wRBrheid is opgemaakt , dat de ni~trokken gelden werkelijk aan de daarop 
rechthebbenden zijn uitbetaald, en dat de vordering ia deugdelijk un onvergolden. 

Te . . . . • . , den . • • • . . 111 
(Handteekeningen van hen, die daartoe volgens de gemeentewet bevoegd zijn.) 

De vorenstaande declarntie nagezien en goedgekeurd , ter som van l•• letter.r). 
De Commissaris der Koningi• in de prooiw . . . 

Q 

~ 
.s 
.14 .. 
" a p.; 
0 

*) 

t) 
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Vrij van ~l, in~volge Koninklijke 
besluiten van 15 Mei 1882, n°, 43 
en van 21 Maart 1883, n°. 22. 

Mo»n. n°. 7. 
(S 17 van het Voorschrift.) 

Uitsluitend geldig bij opkomst met spoed. 
BON, af~ven door den opgeroepen verlof-

ganger . • der 
lichting . Stamboek n°. 

Vervoer voor Rijks rekening . 

per (a) 

door (6) • 
bedrag der kosten (c). 

Bovenbedoeld vervoer heeft plaats "1lhad wanneer 
deze bon is in -ontvangst genomen door 

(d) 
(e). 

N.B. Dit 6-ii1 moet op rood papier g~drukt zij•. 

(a) in te vullen: tram, stoomboot, veerschuit 
of veerpont. 

(6) in te vullen : den naam van de Maatschappij 
of van den eigenaar van het vervoermiddel. 

(c) in letters in te vullen. 
(d) handteekening van hem, die daartoe van 

wege Maatschappij of eigenaar, onder (6) bedoeld, . 
is o.angewezen. 

(e) plaats , datum en jo.artal. 

N. 8. Deu 6011 ,oordt, na ino•lling ei, ondertee
kening van ,oege Maat,cliappij of eigenaar 

oan liet vervoermiddel, bij declaratie inge
zonden aa,a -ket Departement 11,111 Oorlog. 

MoDll:L n°. 8. 
(S 17 van het Voorschrift.) 

Uitsluitend te bezigen bij opkomst met spoed. 

MARSCHORDER 

voor een milicien, die niet in het bezit is van 
de lastgeving in ziju zakboekje , zich niet in 
uniform kan kleeden en ter bereiking van de 
plaats van opkomst per ,poor moet reizen. 

Als gevolg van de in de gemeente bekend 
gemaakte ope,,bare tenni.rgeving, betreffende ' 
de oproeping tot opkomst onder de wapenen 
met spoed, van alle verlofgangers der Natio
nale Militie, wordt deze marscborder afgegeven 
aan den milicien 

met last om zoodra mogelijk te reizen naar 

en zich alduar aan te melden bij zijn korps 
of ko;pegedeelte. 

Gemeente . , den . 19 

lle B urgemeeater. 

N.B. Het i1 aan de groot-verlofgangers vergund, 
om voor rekening van het Rijk op hunne 
reis gebruik te maken van tram■, veerbooten, 
veerschniten en veerponten. Dit geldt niet 
voor truma, waarvan de dienst beperkt is 
tot ééne gemeente. 

Het vervoer per spoortrein geschiedt op 
vertoon van deze rnarschorder ; bij vervoer 
per tram, per boot, per veerschuit of per 
veerpont - uitgenomen .bij veren, die door 
het Rijk worden bediend - wordt een bon 
afgegeven, in het zakboekje van den milicien 
aanwezig. Mocht het zakboekje of mochten 
de bona daarin niet in het bezit zijn van 
den milicien, dan ia de burgemeester uitge
noodigd, bij deze marsehorder het noodige 
aantal boos uit te reiken. 

18 April 1902. Mrss1u van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten der provinciën, betreffende de Rijks
bijdrage voor het geven van berhalingsonder
wija. 

Ingevolge het bepaalde bij het voorlaatste lid 
van art. 456i, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, zooals die laatstelijk is gewijzi(td 
bij de wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n•. 187) 
wordt · de Rijksbijdrage wegens het geven van 
herbaliogaonderwijs genoten voor een mnimum 
van 1112 lesuren per school en per jaar, tenzij 
door Gedeputeerde Staten het aantal lesnreu, dat 
voor die bijdragen in aanmerk ing kan komen, op 
een hooger cijfer ia vastgesteld. 

De vraag io gereireo of tot die vaats telling door 
Gedepntl'.erde Staten eerst kan worden overgegaan, 
indien het gemeentebeatnur een daartoe strekkend 
verzoek heeft gedaan, dan wel, of d11armede kan wor
den gewacht totd1&t nit de opgaven, bedoeld in art. 8 
van het Koninklijk besluit van 21 December 1901 
(Staatsblad n•. 272) 1.al zijn gebleken, dat het 
getal van 192 uren ia overschreden en tevens ten 
aanzien van het bijzonder herhalingsonderwijs, of 
met die vaststelling moet worden "1lWacht, totdat 
Gedeputeerde Staten met de regeling van dat 
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onderwijs worden in kennis geeteld door middel 
van de opgaven van den districts-achoolopziener 
en de aanvragen om Rijksbijdragen van de achool
bestnren (art. l O en 11 van het Koninklijk 
besluit van 21 December 1901, Staat.blad 
n°. 278). · 

Naar aan leiding hiervan heb ik de eer Uw 
College er op te wijzen, dat het in atrijd zonde 
zijn met letter ën geest van de wet, indien met 
bovenbedoelde vaststelling werd gewacht totdat 
bij het veratrekken van opga ven en het doen van 
aanvrage om Rijksbijdrage mocht blijken, dat het 
getal van 192 nren u overschreden. 

G:edeputeerde Staten toch zouden daardoor 
worden gesteld voor .het voldongen feit, dat, het 

gestelde maximum aantal lesnren overschreden 
zijnde , voshtelling van een hooger cijfer nood
zakelijk ia geworden en znlka terwijl art. 456u 
der wet eischt , du.t , om voor Rijksbijduge in 
au.nmerking te komen, het hoogere aantal uren 
reeda door Gedeputeerde Staten ia vastgesteld. 

Wordt dne Rijksbijdrage gevraagd voor een 
hooger aantu.l dan de gestelde 192 nren, dan moet 
het bewij1 van aanspraak op bijdrage voor die 
meerdere uren reeds aanwezig r.ijn. 

Tot de vaststelling vnn het hooger cijfer kan 
door Gedeputeerde Staten, den Inspecteur van 
het lager onderwijs gehoord, worden overgi,gaan, 
zonder een dnartoe strekkend verzoek vRn het 
gemeentebestuur, aangezien het noodzakelijke daar
van blijkt uit het raadsbesluit, waarbij de omvang 
van het herhalingsonderwijs wordt geregeld en 
welk besluit ter voldoening aan het bepaalde 
bij het laatste lid rnn art. 17 der onderwijswet , 
aan Uw college moet worden medegedeeld. 

Iets anders iB het ten aanzien van het her
hali ng110nderwijs, gegeven van wege de besturen 
van bijzondere 11111:ere acholen. 

Ook hier moet het bewij1 van aan~praak op 
Rijksbijdrage voor een grooter aantal uren voor
handen zijn , olvorens daarvoor bijdrage wordt 
gevraagd. Vermits echter bij de wet geen voor
afgaande mededeel ing aan Gedepnteerde Staten 
van den 010 vang van het aan deze scholen te 
geven herhalingsonderwijs ia voorgeschreven, 
kunnen Gedeputeerde Staten tot de vaststelling 
van het hooger cijfer niet ovèrgaan, dan na• 
dat een daartoe strekkend verzoek van het bij
zonder schoolbestnor zal zijn · ontvangen. 

In verband hiermede worden de districts-school
. opzieners heden door mij aangeach1-even, de be
sturen der in hun ambtsgebied gevestigde bij-

rondere lagere scholen met het vorenstannde - · voor 

zooveel de bijzondere scholen betreft - in kennis 
te stellen. 

l)e Mini8ter fJan Bi1111enla11dscl,e Zaken, 
(gttt.) KUYPER. 

26 .J.pril 1902. BESLUIT, tot tijdtilijke voor• 
11iening in de beh0t:fte aan ambtenaren voor 
den Indischen borgerlijken dienst. S. 49. 

Wri WILHELMINA , ENZ. • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën, van 20 Maart 1902, 
Litt. D, n°. 12 ; 

Den Raad van State 11rehoord (advies van del) 
1 April 1902, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoem
den Minister van 9 April 1902, Litt. D, n•. 29; 

Gelet op het Koninklijk beslait VRn 18 An- . 
gustns 1900, n". 87 (Nederlatul8cl,. Sf.aats6lad 
n°. 150, lnducl,. Staats6lad n°. 278); 

Overwep:ende dat het , in afwachting van de 
totstandkoming eener duurzame regeling betreffende 
de benoembaarheid tot ambtenaar voor den admi
nistratieven dienst in Nederlandsch-lndië, noodip: 
is eene tijdelijke voorziening te treffen, waardoor 
in 1904 en zoo noodig in volgende jaren zal 
kunnen worden beschikt over het alsdan benoo• 
digde personeel v~r genoemden dienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Tn 1903 en daarna totdat daaromtrent nader 

zal worden voorzien, zal weder gelegenheid ..-orden 
gegeven om het groot-ambtenaarsexamen voor den 
Indiachen dienst af te leggen op den voet van 
de bepalingen voorkomende in afdeeling I van het 
Koninklijk beslnit van 29 Angnstna 1888, n°. 25 
(Nederlandse!, Staat16lad n°. 138, Indiscl, Staau-
6/ad n°. 249), zooals die zijn gewijzigd bij de 

Koninklijke besluiten van 24 October 1889, n°. 18 
(Nederlaml,cl,. Staat16lad n°. 181, Inducl, Staat,-
6lad 1890, n°. 4) en 16 April 1892, n°. 22 
(Nederlandlcli Staat,6lad n°. 87, Ittduclr. Staat,. 
6/ad n°. 150), behond<lns : 

a. dat het examr.n zal loopen over de volgende 
zes vakken: 

1°. de geschiedenis van Nederlandach-Indië; 
2°. de land- en volkenknnde van Nederlandsch

Indië; 
8°. de godsdienstige wetten , volksinst.ellingen 

en gebruiken van Nederlandsch-Indië; 
4°. de staatsinstellingen van Neder)andsch-Indië; 
5~. de Maleische taal; 
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6°. de Javaansohe taal, 
terwijl geen examen zal worden afgenomen in 

andere talel\ ; 
IJ. dat het voorlaatste en b.et laatste lid van 

e:rtikel 2 , alsmede het voorlaatste en het laatste 
lid van art. 3 van het genoemde Kouinklijk besluit 
van 29 Augustus 1888 , ll". 25 (Nederlandsen 
Staata/Jlad n°. 133, Iadiac!,. Staatablad n°. 249), 
bniten toepassing blijven. 

Onze Minister van Koloniën is belast · met de 
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal 
worden ge,.onden aan den . Raad van State en aan 
de .l lgemeene Rekenkamer en dat in het Staatsblad 

en in de Staatacourant zal word;n geplaatst. 
Het Loo, den 26sten April 1902. 

(get.) W IL H EL M r N A. 
1H Mit1iaie,- van Oorlog, tijdelijk belaat met !,,et 

bekeer oan !,et Departement oan Koloniët,, 
(g11t .) J. W. BIIIIGANBIUS. 

( Uitgeg. 2 Mei 11102.) 

26 Aprill902. BKSLUIT, houdende nitbreiding der 
attributen van het kantoor St. Pieter. S. 50. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Pinanciën van 12 April 1902, n°. 7, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gelet op de artt. 37, 38, 48, 45, 64, 66 en-
75 der Algemeene wet van 26 Augnstus 1822 
(Staata/Jlad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Juni 
1862 (Sta_atablad n°. 62), en art. 3ó der wet 
van 20 Jnli 1870 (Staatsblad n°. 127); 

Herzien de Koninklijke beslniten van ·17 Sep
tember 1851 (Staatablad n°. 184), 22 April 1869. 

· (Staatsblad n°. 72), 20 April 1868 (Staatablatl 
n•. 28) en ló September 1870 (Staatsblad n•. 161) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : : 
Arl. 1. Het kantoor St. Puter nabij MaaatricAt 

wordt bij verzending van goederen te lande mede 
aangewezen als kant.oor : 

1°. van expeditie bij invoer, van laatste visitntio 
bij uitvoer en v90r den doorvoer; 

2·•. van betaling op den voet der artt. 43 en 
46 der Algemeene wet ; 

8•. voor den uitvoer van gedidti!leerd met af~ 
schrijving van den accijns, alsmede van wijn met 
afschrijving, nit entrepöt en bij rechtstreekscheu 
doorvoer. 

2. Voor den in-, nit- en doorvoer volgens art. l 
wordt aangewezen de weg, genoemd iu het derde 
lid van het Koninklijk beslnit van 17 Septe0r 
ber 1851 (Staatsblad n°. 184).' 

Ç 3. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 1902. 
;f Onze Minister van Financiën ie belast met de 

·uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

én in de Staatscow-ant zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 26sten April 1902. 

(get. ) W l LH EL M·I NA. 
1H Jtiniater 11an Financiën , 

(get.) HARTK VAN TECKLB!IBURG. 

(Uitg11g . 1 Mei 1902.) 

rJ Mei 1902. MISSIVE van den Minister van Bin
nenlandsohe Zaken aan de Co!D missa.rissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende onder• 
zoek van verlofgangers der militie te land. 

Het Koninklijk bealnit v.an 2 December 1901 
(Staatablad n°. 230) bepaalt in art. 911, betref
fende het onderzoek van. de verlofgangers der 
militie te land, vermeld in art. 125 der Militie• 
wet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), in het 
vierde lid het volgende : .Aan het onderzoek 
• wordt in het jaar , waarin het zou moeten plaats 
.hebben, niet deelgenomen door verlofgangers, 
.die in dat jaar vóór het voor het onderzoek 
.bepaalde t:ijdatip uit anderen hoofde dan krach
.tena art. 124 of arl. 181 der wet onder de 
• wapenen zijn geweest, of die bestemd zijn om 
.in dat jaar krachtens art. 108, art. 1011 of art. 1 ll 
. der wet onder de wapenen of in werkelijken 
.dienst te worden geroepen." 

Tengevolge van deze bepaling moeten - behon• 
dens inachtneming van het laatate lid van art. 99 
van voormeld Koninklijk besluit - aan het onder
zoek deelnemen allen, die tot de militie te land 
behooren en voor l Ja1111ari van het jaar, waarin 
het onderzoek moet plaata hebben, in het genot 
van groot verlof zijn gesteld, met inbegrip van 
hen, die in dat j11ar zoodanig verlof verkregen 
na krachtens art. 124 of art. 131 van boven
vermelde wet onder de wapenen te zijn geweest ; 
allen voor zoover zij niet vallen in de uitzon• 
deringen , in het vierde lid van art. 99 van het 
Koninklijk beslnit aangeduid, of niet krachtens 
de derde zinsnede van art. 123 der wet zijn vrij
geateld van de verplichting om het onderzoek bij 
te wonen. 

Het bovenstaande, w11arvan U H.E.G. gelieve 
kennis te geven aan de burgemeesters der gemeenten 
in nwe provincie, atrekt t.lr v"rvaaging van de 
mededeeling, vervat in den brief van mijn Depar
tement van 14 _April 1865, n°. 183, -ide afd. 
M. (v. MAANBN jg. 1865, blz. 27), welke bij deze 
wordt ingetrokken. 
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De Minister van Oorlog wenscht, dat den militie• 
commissarissen worde opgedragen, bij het jaar• 
lijksch onderzoek de verlofgangers nadrukkelijk 
te wijzen op het verbod om tegen het einde van 
honnen militiediensttijd zich van hnnne militaire 
kleeding en nitrostingstnkken te ontdoen, en voor 
zoover zij volgens de wet later tot dienst bij de 
land weer zollen gehouden zijn, op hunne ver• 
plichting om ook gedutende huunen diensttijd 
bij de landweer, Jaarlijks met die voorwerpen 
inspectie te maken. 

Gaarne zal _ik zien, dat de militiecommiSBaris 
in Uw gewest bij de mededeeling van het boven• 
staande in dezen zin door U worde aangeschreven. 

De Mini8te1· can Binnenland1cke Zaten, 
Voor den Minister, 

De Secretari8-Gt1t1eraal, {get.) DTJCJ{KEESTEB . . 

9 Mei 1902. WBT, tot verhooging vao het ojjfde 
hoofdstuk derStaatsbegrooting voor het dienst• 
jaar 1902. S. 51. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen van 
dit hoofdstuk oernoogd: 
Àrt. 91 met f 4,000.- Art. 92 met f 500.-

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 
wordt het totaal der 5de afdeeling van dit hoofd
stuk en het eindcijfer fJei•noogd met / 4500. 

Il Mei 1.902. WBT, tot verhooging en wijziging 
vun het ojjfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1902. S. 52. · 

Bij deze wet wordt art. 65 geler.en als volgt: 
Onderstand aan gemeenten die buiten staat zijn 

in alle of sommige koeten harer hnishonding be
hoorlijk te voorzien f 1700. 

Ten gevolge van voorschreven verhooging en 
wijziging wordt het totaal der 2de afdeeling van 
dit hoofdstok en het eincijferfJer~dmet/1700. 

9 Mei 1902. WET , tot nadere wijziging van 
het acl,tate hoofdetnk der Stantsbegrootiog 
voor het dienstjaar 1901. S. 58. 

9 Mei 1902. Wrr, tot toekenning van eenige
bevoegdheden aan de besturen van water
schappen, veenschnppen en veenpolden. S. 54. 

Bjjl. Hand. 2• Kamer 1898/89, n°, 104, 1-5; 
J 900/1901, n•. 15, 1. 

Hand. id. 1900/1901, bladz. 1832. 
Hand. l• Kam~r 1900/1901, bladz. 368,399, 

445 , 485 , 584; 1901/1902, bladz. 243, 
248-258. 

W11 WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoq Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk ia, met intrekking der wet van 
9 October 1841 (Staat,blad n• •. 42), bij de wet 
eenige bevoegdheden toe te kennen aan de besturen 
van wàterscbappen: veenschnppen en veenpolders; 

Gezien art. 188 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De besturen van wate)"l!Chappen, veen• 

schappen en veenpolders, die als pnbliekrechtelijke 
instellingen zijn inge~icht, zijn bevoegd : 

1°. bij dringend of dreigend gevaar de door 
hen noodig geoordeelde maatregelen te nemen , 
desnoods met afwijking van bepalingen van een 
algemeenen mutregel van bestuur of nndere ver
ordening. 

Nadat het gevaar geweken is, zorgen zij zooveel 
mogelijk dat de staat van zaken weder met de 
verordeningen in overeenstemming worde gebracht; 

2°. de door hea bevolen werken eo opruimingen 
bij weigering of nalatigheid van de daartoe ver• 
plichten voor rekening van dezen te qoen uit 
voeren; 

8°. voor zoover hun bij het reglement hunner 
instelling of eene provinciale verordening de hnnd
having van de daarin vervatte politiebepalingen 
is opgedragen, op kosten der overtreders te doen 
wegnemen , beletten , verrichten of in vorigen 
toestand herstellen , hetgeen in strijd met die 
politiebepalingen ia of wordt gemaakt of gesteld, 
ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. 

Spoedeischende gevallen nitgezonderd, wordt van 
de bevoegdheid onder dit en het voorgaande nummer 
omschreven, geen gebrnik gemaak~ dan nadat de 
bel11nghebbende schriftelijk is gewaarschnwd; 

4°. tot den aanleg, het onderbood, het herstel 
of de ,·erbetering van dijken en andere water
keeringen , met inachtneming der voorschriften 
bij het reglement der in&telling of eene provin• 
ciale verordening gegeven , specie te nemen van 
gronden , waarop de verplichting tot levering 
tegen of zonder vergoeding, krachtens gewoonte 
of verordening, zoowel als nit anderen hoofde in 
1886 rnstte; 

of zoo de specie van andere gronden moet 
worden genomen , het daartoe volgens de wet op 
de onteigening ten algemeenen natte vereischte 
bes) nit te nemen; 

6°. wanneer in geval van watersnood oogen
blikkel:ijke inbezitneming volstreb noodzakelijk 
geacht wordt, overeenkomstig de wet op de ont• 
eigening ten algemeenen natte den last daartoe 
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te geven; gelijke bevoegdheid wordt toegekend aan 
bonne hoofden en bonne daartoe gemachtigde 
leden; 

6°. zoo het reglement der ioetelling hun dit 
opdraagt, zoowel de inwonend.en die daarin niet 
geland zijn als de ingelanden binnen hun l(llbied 
tijdelijk tot het doen van pel'!!OOnlijke diensten 
op te roepen tot bewaking en verdedigint1: van 
w11terkeeringen bij dreigend gevaar of tot h nip 
in geval van doorbraak en van hen ten behoeve 
van die verdediging verst~kkingen van last- en 
trekdieren, voer- en vaartuigen en gc,reedachappen 
'te vorderen. 

De regeling van den aard en donr dezer diensten 
en verstrekkingen en van wat daartoe verder 
betrekking beeft , geschiedt bij het reglement der 
instelling of bij _Vel'ordeoing van de inetelling zeh·e. 

2. Dragen de Staten in de reglementen der · 
instellingen of de provinciale ..-erordeningen de 

. handhaving van de daarin vervatte politiebepa• 
lingen aan de beetoren in artikel 1 bedoeld op , 
dan zij~ met de opsporing val!. de overtredingen 
dier bepalingen belast de voorzitter en de leden 
van het bestuur en de beëedigde beambten der 
inetellingen , evenals dat bestnor zelf, ieder v;oor 
zooveel zijn waterschap, veenechap of veenpolder 
betreft. 

Het bestuur van het waterschap, het veenechap 
of den veenpolder kan met de krachtens die 
politiebepalingen bekeurden in echikking treden 
voor zooverre het reglement of de provinciale 
verordening daartoe de bevoegdheid verleent. 

In dat geval zijn de bepalingen. van artikel ló, 
tweede, derde en vierde lid, der wet van 20 J oli 
1895 (Staat8blaá n•. 189) van toepassing. 

3. De besturen in lll'tikel 1 bedoeld , kunnen 
bij dwangbevel , medebreogende het recht van 
parate executie, dat ia het recht om de goederen 
des schuldenaars zonder vo~nie aan te tasten, . 
invorderen : 

a. de omslagen en andere belaetingen door hen 
te heffen; 

/,. de koeten der werken. en opruimingen door 
hen bij weigering of nalatigheid der daartoe ver
plichten of bij overtreding van verordi-ningen , 
voor rekening van de weigerachtigen , nalatigen 
of overtreders ten uitvoer gebrn.cht, 

c. vnn hnnne penningmeesters, rentmeesters, · 
ontvangers , gaarders en andere re~enplichtigen , 
of van de reclitverkrijgenden of b<.>rtren van dezen, 
de gelden en zaken aan de instelling behoorende 
of verschuldigd. 

4. Worden de omslagen niet rechtstreeks van 
de ingelanden ingevorderd , maar hestnren van 
waterschappen, veenschappen of veenpolders voor 
de onder h 011 gebied behoorende landen aange
slagen, of met de inning van den omslag belaet, 
dan kan het verschuldigde bedrag bij dwangbevel 
van het nalatig beetnur worden ingevorderd met 
panite executie van de kas en de voor executie 
vatbare bezittingen van de instelling. 

Nadat het dwangbevel voor tenuihoeilegging 
vatbaar is geworden , kan de invordering door 
het be1tour der ingtelling, aan welke de omslagen 
verschnldigd zijn, ook rechtstreeks van de schuld
plichtige ingelanden geschieden, op de wijze hij 
het reglement bepaald. De overgifte van stokken 
voor de invordering vereischt, kan door genoemd 
betitnur in rechten worden gevorderd. Bij het 
vonnis, houdende veroordeeling tot overgifte wordt 
de voorloopige ten uitvoerlegging daarvan, des 
nooda door middel van lijfsdwil ng bevolen. 

De bepaling van artikel 590 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering omtrent het stellen 
van zekerheid is hier niet van toepassing. 

Het reglement eener instellinl( kan voor de 
meerdere kosten , door nalatigheid of weiirerach
tigheid veroorzaakt, persoonlijk aansprakelijk stellen 
de leden van het beatnur die niet aantoouen het 
hunne te hebben gedaan om het verschuldigde te 
doen betalen. 

5. Het kohier van den omslag bepaalt den 
termijn , binnen welken de aanslagen moeten 
worden voldaan. 

Andere belastingen moeten worden . voldaan op 
den tijd aangewezen in de· verordening, krachtens 
welke de heffing geschiedt. 

Het bedrag der kosten, bedoeld bij artikel 3 /,, 
wordt vastgesteld door het gezag, met het dage
lijkach beat nor in de instelling belast, met be
paling van den termijn, binnen welken de betalinii: 
moet plaata hebben. 

6. Wordt het verschuldigde niet binnen den 
e;estelden eu in het aanslagbiljet uitgedrukteu 
termijn betaald, dan zendt de a~btenaar, aan 
wien de invordering ie opgedragen, aan den in 
gebreke g,,blevene eene schriftelijke waarschuwilljl; 
om het verschnldil(de binnen een n!\11.eren termijn, 
welke op niet minder dan veertien dagen mag 
worden gesteld , te voldoen. 

De waarschuwing vermeldt de oorzaak en het 
bedrag der achnld ; den titel waarop de vordering 
gegrond is ; waar het de kosten geldt bij artikel S b, 
bedoeld , het besluit, waarbij het bedrag dier 
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kosten is vastgesteld; voorts de plaats waar de 

betaling moet geschieden. 

Zij wordt hem, aan wien zij ia gericht, aan 
zijne woonplaats nitgereikt of bij aangeteekenden 
brief toegezonden. 

7. Zoo de betaling. binnen dien naderen termijn 

niet volgt , doet de ambtenaar, aan wien de in• 
vordering is opgedragen, den in gebreke ~blevene 
door een beambte der instell,iog, door het bestnnr 
daartoe aan te wijzen , of door een deDJ'waarder 
eommeeren om binnen een termijn, die op niet 
minder dan acbt vrije dagen mag worden gesteld, 
het verschuldigde te voldoen. 

Op die sommatie is het tweede lid van het 
vorig artikel toepasselijk; zij wordt uitgebracht 
op d~ wijze voor dagvaardingen in het Wetboek 
van Bnrgerlijke Rechtsvordering bepaald. 

8. De waarsr.huwing en de sommatie in de 
artikelen 6 en 7 voorgeschreven zijn nij van Y.egel 
en van de formaliteit van registratie. 

9. Indien op de sommatie geene betaling volgt, 
. maakt de ambtenaar met de invordering belast, 
een dwang bevel op en biedt het den voorzitter 
van het bestuur der instelling aan, om door 
dezen uitvoerbaar te worden verklaard. 

Waar het bestunr der instelling aan één per
soon is opgedragen, geschiedt de uitvoerbaarver
klaring door dezen. 

Op dat dwangbevel ie het tweede !ia' van 

artikel 6 toepasselijk. Daarenboven moeten daarop 
vermeld worden de dagteekeningen der waar

. echuwitig en der sommatie. 
10. Eigenaren, erfpachters, vruchtgebrnikera 

en beklemde meiers van gronden, binnen een 
waterschap, veenschap of veenpolder gelegen, wier 
woonplaats niet binnen het Rijk is geveatigd en 
die aldaar geen bekend verblijf hebben, zijn ver
plicht aan het bestuDl' der instelling eene gekOBen 
woonplaats binnen het Rijk op te geven, waar 

hun de aanslagbiljetten bezorgd, sommatie en 
dwangbevel beteekend kunnen worden. Blijven 
zij hiermede in gebreke, dan gt,sehiedeu de be
zorging en beteekening aan den bnrgemeeater der 
gemeente, waaronder de gronden geheel of voor 

een gedeelte behooren , aan wien tevens van de 
beteekende stukken afscbrift zal worden gelaten. 

De burgemeester teekent de oorspronkelijke 
stokken kosteloos met .gezien" en doet de be
zor~de en het afschrift der beteekende stukken, 
zoo mogelijk, aan den schuldplichtige toekomen, 
zonder dat van dit- laatste in rechten zal behoe
ven .te blijken. 

11. Ten verzoeke van den ambtenaar met de 

invordering belast, wordt het dwangbevel ten 
uitvoer gelegd met inachtneming van de voor
schriften bij het Wetboek van Bnrgerlijke Rechta
vordering ten aanzien van het ten uitvoer le~n 
van vonnissen gegeven. 

12. Hij, tegen wien het d waugbevel is nitge
vaardigd, kan daartegen komen in verzet totdat 
het dwangbevel volgens de bepalingen van het 
Wetboek van Rurgeriijke Rechtsvordering ten 

aanzien van vonniuen vastgesteld, gerekend moet 
worden ten nitvoer te zijn gelegd. 

Dit verzet, tijdig en op de hierna voor te 
schrijven wijze gedaan, schorst de uitvoering van 
het dwangbevel. 

De akte van verzet moet de middelen , waarop 
het verzet gegrond is, omschrijven op ·1traffe van 
nietigheid. Het kan niet worden gegrond op 

betwisting der vastgestelde begrooting, van daarop 
voorkomende posten of van het bedrag waarop 
de te heffen omalng bepaald ia, noch op de be
wering, dat de waarschuwing niet ia ontvangen. 

13. Op het verzet wordt beslist door de rechter
lijke macht, nitgezonderd wanneer het gegrond 

is op het beweren , dat de kosten van werken of 
oprnimingen bedoeld bij artikel 3 6, onnoodig 
waren of te hoog berekend zijn, zonder dat daarbij 
de omvang der schuldplichtigheid wordt ontkend, 
of dat den in verzet komende de noodige tijd 
om die werken of opruimingen zelf te venichten 
niet ia gegnnd en hij dat op min kostbare wijae 
had knnnen doen. 

14. Het verzet, waarop door de rechterlijke 
macht mo,,t worden bealist, geschiedt bij deur

waarders-e:i:ploot met dagvaarding van het beatnDl' 
en van hem, die hel dwangbevel heeft uitge
vaardigd, voor de rechtbank van het anondiaae
ment, binnen hetwelk het beatunr is gevestigd. 

Geldt het verzet, waarop door de rechterlijke 
macht moet worden beslist, het verhaal van de 
kosten van werken of oprnimingen bij artikel 8 6, 
bedoeld, dan wordt dat verzet aangebrncht bij 
de rechtbank van het arrondiasement, binnen 
hetwelk die werken of opruimingen zijn ten uit
voer gebracht. 

De dagvaardinJI: moet geschieden tegen een 
rechtsdag, vallende binnen de vier weken na 
hare beteekening, op straffe_ vnn verval van het 
vérzet. 

15. In het geding op het verze\ worden zoowel 
de feiten, die tot de executie aanleiding hebben 
gegeven, als de schuldplichtigheid voor bewezen 
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gehouden, .'!Janneer daarvan blijkt op de wijze 
bij het reglement der instelling of ptovinciale ver- · 
ordening voorgeschreven , behoudens tegen.bewijs. 

Wanneer het reglement of de verordening om
trent dat bewijs geen voorschrift inhoudt, kunnen 

. zij door de gewone middelen worden bewezen . 
16. Hooger beroep of beroep in cassatie tegen 

een vonnis, waarbij het verzet is afgewezen, ie 
niet ontvankelijk dan na voorloopige betaling van 
het gevorderde in handen van den ambtenaar die 
het dwangbevel heeft nitgevalll'digd. 

17. Dwangbevelen, krachtens artikel 8 c, tegen 
nog in betrékking zijnde rekenplichtigen of hanne 
borgen af te geven, worden uitgevaardigd door · 
het bestnnr der instelling en door diens voor
zitter uitvoerbaar verkl~rd. 

Waar het bestuur der instelling aan één per
soon is opgedragen, is nitvoerbaarverklaring van 
zoodanig dwangbevel onnoodig. 

De aan deze dwangbevelen voorafgaande waar
schuwingen en sommatiën worden gedaan door 
of op !ut van het bestnnr. 

18. Het verzet, gegrond op het beweren, dat 
de kosten van we~ken or oprnimingen bedoeld bij 
artikel 8 /J, onnoocHg waren of te hoog berekend 
zijn, of dat den in verzet komende de noodige 
tijd om die werken óf opruimingen zelf te ver
richten niet is gegund en hij znlks op min kost
bare wijze had kunnen . doen, wordt aangebracht 
bij verzoekschri ft aan het bestuur, dat de zaak 
aan"8Bt, hetwelk daarop beslist. 

Het bestnnr geeft vnn het ontvangen van het 
verzoekschrift onmiddellijk kennis aan den deur
waarder, die met de tenuitvoerlegging van het 
dwa.ngbevel is belast. 

19. Omtrent de bezwaren, in het vorig artikel 
vermeld, kan ook v66r de uitvaardiging van het 
dwangbevel de besliBBing van het bestuur, dat · 
de zaak aangaat,. worden ingeroepen. 

20. Van de beslissing van het bestuur kan de 
belanghebbende binnen dertig dagen , nadat hem 
dB&rvan kennis ia gegeven, in beroep komen bij 
Gedeputeerde Staten , na vooraf het van hem ge
vorderde voorloopig te hebben betaald in handen 
van d1,n ambtenaar met de invordering belast. 

Gedeputeerde Staten beslissen, na zoowel aan . 
den belanghebbende ale aan het bestuur gelegen
heid te hebben gegeven hnnne beweringen schrif
telijk en mondeling toe te lichten. 

21. Gedeputeerde Staten geven van hnnne be
slissing kennis aan den appellant en aan het be
trokken bestuur. 

Van die beslissing is binnen dertig dagen na 
die kennisgeving- beroep op Ons toegelaten. 

Het adrea van beroep wordt. aan Ons gericht, 
maar iugediend bij Onzen Commissaris in de pro• 
vincie, die daarop den dag van ontvangst aan
teekent en het adrèa vervolgens aan Ons opzendt, 
Hij geeft een bewijs van de ontvangst af. 

22. De vorderingen wegens omslagen of andere 
belastingen, en die wegens kosten der werken-en 
opruimingen bedoeld bij artikel 8 IJ, verjaren 
door verloop van drie jaren na het verstrijken 
van den termijn, binnen wslken het verschnldigde 
had moeten zijn voldaan. 

De vorderingen tegen rekenplichtigen of hnnne 
rechtverkrijgenden of borgen verjaren door ver• 
loop van vijf jaren nadat het verschuldigde op• 
eischbaar is geworden. 

De verjaring wordt door de waarschuwing en 
de sommatie niet gestuit, wèl door de beteeke
ning van het dwangbevel. 

Ingeval verzet ia gedaan, of overeenkomstig 
artikel 19 eene besliBBing is verzocht, begint de 
termijn van verjaring weder te loopen , zoodra 
op het verzet of het verzoek bij eindnitspraak 
is beslist. 

23. De omslagen en andere lasten van een 
watenichap, veenschap of veenpolder en de kosten, 
welke het beatnnr besteed heeft voor het ten 
nitv~r brengen van werken, waartoe de inge• 
land in zijne hoedanigheid van eiRenaar, erfpachter, 
vruchtgebruiker of beklemde meier verplicht was, 
knnnen alleen worden verhaald op de eigendommen 
der schuldplichtige ingelanden, welke volgens 
het Burgerlijk Wetboek onroerende zaken zijn en 
gelegen zijn in het betrokken waterschap, veen
schap of den betrokken veenpolder. 

24. Bij overgang van onroerend goed in eigen• 
dom, erfpacht, vrnchtgebrnik of beklemming blijft 
het goed verbonden voor de aanslagen in ~e om
slagen en andere lasten van het waterschap , het 
veeniichap of den veenpolder, waarin het goed ia 
gelegen , over het loopende belastine;jaar en de 
twee vorige , en voor de teruggnaf der kosten 
welke het beatnnr besteed heeft voor het- ten 
uitvoer brengen van werken , waartoe de vorige 
rechthebbende in zijne hoedanigheid van eigenaar, 
erfpachter, vrnchtgebruiker of beklemde meier 
verplioh t was. 

De nieuwe •erkrijger kan na aan hem gedane 
waarschuwing en sommatie tot betaling worden 
gedwongen, krachtens tegen hem uitgevaaardigd 
dwangbevel. 
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Geldt de overgang slechts een gedeelte van het 
onroerend goed in den aanslag van den vorigen 
eigenaar begrepen ; dan wordt die aansllljl; door 
den voorzitter van het bestuur der instelling 
gesplitst en, was er reeds een dw11_ngbevel uitge
vaardigd, dat dwangbevel door nieuwe dwang• 
bevel én vervangen, tenzij tegen het eerste dwang- · 
bevel. reeds verzet gedaan, en daarvoor een geding 
aanhangig is, in welk geval al de goederen, aan 
den opposant tijdens het verzet toebehoorende, 
verbonJen blij ven. 

25. Voor de omslagen en andere lasten door 
haar geheven en voor de kosten in het vorig 
artikel bedoeld, wordt aan de instelli.ngen in arti
kel 1 genoemd voorrecht toegekend op de eigen
dommen, welke de aanslag geldt, of waarvoor de 
kosten gemaakt zijn , en op de daarop gevestigde 
rechten van erfpacht of vruchtgebruik of be
klemming. 

Dit voorrecht gaat boven hypotheek en wordt 
gerangsohikt onmiddellijk na het voorrecht der 
schatkist voor de grondbelasting. 

26. De wet van 9 October 1841 (Staatsblad 
n°. 42) is vervallen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 9den Mei 1902. 

(get.) WIL HEL l'r1 INA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Njjverl,eid, 
(get.) ffE MAREZ ÛYENS. 

(Uitgeg. 26 Mei 1902.) 

9 Mei 1902. WET, houdende verklaring van het 
algemeen not der onteigening van eigen
dommen , noodig voor de verbetering van 
de Oude oaart en de Noluloot. S. 55. 

9 Mei 1902. WET, houdende verklaring van het 
algem_een nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Spijkenisse naar Bel/e-
11oetsluia en van Spiflrenisae naar Ooatooo1'1le, 
S. 56. 

10 Mei • 1902. WE'!', houdende goedkeurin11: 
der overeenkomst betrekkelijk eene ruiling 
van gronden met de gemeente Y(issingen. 
s. 57. 

10 Mei 1902. WET, tot annvulling en ver• 
hooging van het acMste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1902. S. 58. 

Bij deze wet wordt na verhoogiog en wijziging 
van een artikel, het totaal der l 7de Afd. nader 
vastgesteld op f 892,195.- en het eindcijfer 
op / 28, 792,264.-. 

10 Mei 1902. WET, tot bekrachtiging , eener 
wijziging der helling van haven- en opslag
geld voor het gebruik der provin_ciale haven 
te Kuinre en beperking der aan die heffing 
verleende bekrachtiging tot een bepaalden 
termijn. S. 59. 

W 11 WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat de 

Staten van 011erjj11el aan Ons hebben voorgedragen 
eene wijziging van de helling van have~- en op• 
slaggelden voor het gebruik der provinciale haven 
te Kuinre, aan welke heffing bekrachtiging is 
verleend bij de wet van 6 December 1894 (Staats
blad n°. 179); 

dat die wijziging volgens art. 116 der Provin
ciale wet bekrachtiging door de wet vereisoht ; 

en dat de bij genoemde wet van 6 December 1894 
(Staatsblad n°. 179) verleende bekrachtiging be
hoort te worden beperkt tot een bepaelden termijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De vereischte bekrachtiging woràt ver

leend tot 1 Januari 1907 aan de wijziging van 
de bij de wet van 6 December 1894 (Staaûblad 
n°. 179) bekrachtigde heffing van haven- en op
slaggelden voor het gebruik . van de provinciale 
haven te Kuinre, strekkende om 

1°. in artikel 1 dier wet: 
1 °. onder a en b te lezen in plaats van: .M •" 

.ton"'; 
2°. ·onder 1°. der vrijstellingen achter het woord 

.OverijBBel" te doen vervallen de kommapunt en 
te doen volgen de woorden .of kleiner zijnde 
dan 2 ton"; 

3°. te doen vervallen de woorden : "Bij vaar-
. tuigen, die volgens het Koninklijk besluit van 

22 April 1852 (Staatsblad n°. 64) gemeten worden 
nabij den onderkant der venstergaten, wordt voor 
de berekening der havengelden de grootte volgens 
den meetbrief met 25 percent_ verhoogd. Deze 
bepaling is niet toepasselijk op pak- en volks
schniten" ; · 

4°. achter het laatste lid op drie na, in te 
volljl:l!n een nieuw lid, luidende: 

• Het havengeld kan voor al de reizen , die 
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een vaartuig in hetzelfde kalenderjaar znl doen , 
worden vold~n met / 0.7ó per ton. Hetgeen 
voor vroegere reizen reeds betaald ia, wordt niet 
teruggegeven." 

II0
• In het aldos gewijzigd artikel 1 te lezen, 

in het laatste lid op vijf na, voor: .de grootte", 
• het laad vermogen" ; en in het laatste lid op vier 
na, voor: .de inhoud" , .het laadvermogen". 

2. De bij de wet van 6 December 1894 (Staat,. 
blad n°. 179) aan de heffing van haven- en op
sla11:gelden voor het gebrnik der provinciale hav.en 
te Kuinre verleende bekrachtiging wordt geacht 
te gelden tot 1 Jnnoari 1904. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den !Oden Mei 1902. 

(get.) WIL HEL M I NA.. 
De Mini1ter van Binnenland.rche 7,aken, 

(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 28 Mei 1902.) 

12 Mei 1902. WET, tot tijdelijke voorziening 
ten aanzien van het kapitaal waarop het Rijk 
recht heeft ingevolge het bepaalde in het 2de 
lid van artikel 31 der wet van den 9den 
Mei 1890 (Staaublad n°. 79) , laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van den 29sten Jnni 1899 
(Staatsblad n°. 149). S. 60. 

Wu WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Al.zoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, in nfwnchting der wet, bedoeld 
in artikel 31 , 2de lid der wet van den 9den 
Mei 1890 (Staatsblad n°. 79), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van den 29sten J nni 1899 (Staata
blad n°. H9), tot regeling van het pensioen der 
wednwen en weezen van burgerlijke ambtenaren , 
tijdelijke voorziening te trelfen , ten aanzien van . 
het kapitaal, waarop het Rijk, ingevolge boven
genoemd wetsartikel recht heeft ; 

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

F,e,,,ig artikel. 

Tot het tijdstip, waarop in werkinir zal treden 
de wet, regelende de bestemming te geven aan, 
het ka}'itaal van vier millioen gulden, bedoeld, 
in het tweede lid van artikel 31 der wet van 
den 9den Mei 1890 (Staat1blad n°. 79), laatstelijkf 
gewijzigd bij de wet van den 29sten Jnni 1899 
(Staatsblad n°. U9), blijven die gelden in hel 
bij artikel 18 dier wet bedoelde fonds berusten , 
en wordt te dier zake door het fonds aan he~ 

)tijk eene rente vergoed van Ao11derd 1Jiff en 

twi.tig duiu-MJ gwlde• per jaar, welke gerekend 
wordt te zijn ingegaan den lóde,i &ptem.ber 1901. 

Lasten en beYelen, enz. 

~ven op het Loo, den 12den Mei 1902. 

(get.) WILHJtJL MINA • 

De .lliniater 1Jan Financiën, 
(get .) ffARTK VAN TECKLl!:NBURG. 

(Uitgeg. 23 Mei 1902.) 

12 Mei 1902. WET, tot wijziging van enkele 
artikelen in het Wetboek van Strafrecht, 
benevens verdere voorzieningen in verband 
met de wet van 6 Februari 190 l (Staat1• 
blad n°. 62), houdende wijziging en aan
volling van de bepalingen in het Bnrgerlijk 
Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de 
voogdij en daarmede samenhangende artikelen, 
alsmede van een daarmede verbandhoudend 
voonchrift van het Wetboek van Burgerlijke 
Regtsvordering. S. 61. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1901/1902, n°. 113 , 
1-6. 

Hand. id. 1901/1902, bladz. 1110-1114. 
Ha11d. l • Kamdr 1901/1902, blatk. 243,254,256. 
Wu WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat, 

wijziging noodzakelijk is van enkele artikelen van 
het Wetboek van Strafrecht benevens verdere 
voorzieningen in verband met de wet van 6 Fe
brr.ari 190 l (Staatslilad n°. 62), houdende wijzi
zing en aanvalling van de bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht 
en de voogdij en daarmede samenhangende ar
tikelen alsmede van een daarmede verbandhou
dend voonchrift van het Wetboek van Burger
lijke Regtsvordering; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

Art. 1. Artikel 28, 4•, van het Wetboek: van 
Strafrecht wordt R"lezen,als volgt: 

.het zijn van raadsman of gerechtelijk bewind
voerder ;" · 

Artikel 28 , 5• van het Wetboek van Straf
recht vervalt. 

Artikel 28 , 6• van datzelfde Wetboek wordt 
artikel 28, ó•. 

· 2. A.rtikel SO van het WetbÓek van Strafrecht 
vervalt. 

3. In de artikelen 106, eerate lid, 237, lantate 
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lid, 2öl, eerste lid,' en 299 van het Wetbo.,., 14 Mei 1902. WETTEN, honden,le naturalisatie 
va& Strafrecht wordt telkens in pl1111ts van 0 n°. 
1-5" ~lezen : .u0

• 1-4". 
4. Artikel 114, eerste lid, v11n het Wetboek 

van Strafrecht vervalt. · 
In het tweede lid van 114 voormeld wordt 

in plaats van .109" ~lezen: .108, 109". 
6. Artikel 120, eerste lid, van het Wetboek 

van Strafrecht vervalt. 
In het tweede lid van nrtikel 120 voormeld 

wordt in plaats .v11n de woorden: .het in ar
tikel 116 omschreven misdrijf" gelezen: .een det 
in de artikelen 115 en 116 omschreven mis~ 
arijven,,. 

H O OF D S T U K II. 

6. Aan artikel 41 letter c der Burgerlijke 
Pensioenwet worden , met vervanging van de 
kommapunt aan het slot door eene komma , toe• 
gevoegd de woorden .en voorts dat in plaats van 
het woord .minderjarig" in de eerste zinsnede zal 
zijn te lezen .nog geen drie en twintig jaren ond" 
en in plaats van de woorden .de meerderjarig
heid" in de derde zinsnede .het bereiken van, 
den drie en twintigjarigen leeftijd". 

7. Bij de toepassing van de verschillende 
Koninklijke besluiten tot wijziging van de bepa
lingen van het bij Son verein besluit van 18 Ja
nnari 1814 n°. 6 gearresteerd reglement op het 
Weduwenfonds voor de geëmployeerden tot het 
algemeen be~tonr behoorende, blijven onder minder
jarigen verstaan zij die den leeftijd van drie en 
twintig jaren nog niet, en onder meerderjarigen 
zij die dien leeftijd wel bereikt hebben. 

8. Deze wet treedt in werking op hetzelfde 
tijdstip als de wet van 6 Februari 1901 (Staata
/Jlad n°. 62). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 12den Mei 1902. 

(.get.) WILHELM IN .A. 
De Mi,cutt!1' t>an- Justitie, (get.) J. A. LOBPP. 

De Minuter van Fi,ianciën, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 3 Ju,ci 190ll.) 

13 Mei 1902. WIITTEN, houdende naturalisatie 
VIID: 

R n d o 1 p h Lo eb. S. 62. 
J oh a n n F er d in an d B ra lt n. S. 63. 
D i r k E g b e r t n a W e n t i n k. S. 64. 
A n to n H ah n. S. 65. 

1902. 

van; 

P et er Ju se p h S t e i n e. S. 66. 
p Il D 1 Ü t t O S t O 1 Z. S. 67. 
L a z a r S c h i f f. S. 68. 
Leo po 1 d Pap p e oh ei m. S. 69. 

14 Mei 1902. BESLUIT van den Minister van 
Waterstwit, Handel en Nijverheid, houdende 
nadere vaststelling van een reglement voor 
de11 verkoop van visch en voor het gebruik 
van de vischhal in de visschershaveo te 
IJmuiden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Xij-_ 
verheid ; 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking der beschikking van 10 Juni 

1899, litt. E, vast te stellen het bij deze be
. schikking gevoegde .Reglement voor den ver• 

koop van de visch en voor het gebruik van de 
vischhal in de visschershaven te IJmuiden". : 

's Gravenhage, den 14den Mei 1902. 

(gel.) 
De Minuter voornoemd, 

DE MAREZ ÜYENS, 

REGLEMENT voor deii verl:oop. van de viacTt 
en voor liet gebruil: van de viscM,al in de 
viaaclieraliaven te IJmuiden. 

Art. 1. De vischhal i1 dagelijks opengsteld, 
uitgezonderd op Z9n- en algemeene erkende Chris
telijke feestdagen, en wel gedurende het tijd~ak 
van 16 Maart tot en met 16 October ten vijf 
en gedurende den overigen tijd desjaara ten zeven 
ure voormiddags. 

De hal moet in het tijd vak van 16 Maart tot 
en met 16 October uiterlijk ten vijf en in het 
tijdvak van 16 October tot en met 14 Maart 
ten zeven ure namiddags ontruimd zijn. 

De Ditectenr kan vergunning geven, dat de 
hal op een vroeger uur wordt opengesteld or tot 
een later unr wordt opengehouden. · 

Hij bepaalt de uren waarin afslag gehouden wordt. 
2. De verkoop van direct door visschersvaar-

. tuigen nit zee aangevoerde visch geschiedt, be
houdens het in het laatste Jid van dit nrtikel 
bepaalde, op verzoek van '.een factoor door den 
1t1eder van het aanvoerend vaartnig schriftelijk 
~ den Directeur der visschershaven a.nngewezen. 

Als factoor wordt toegelaten : 
a. een ieder die zich als zoodanig bij den Di

tel,tenr heeft doen inschrijven. Voor die in1chrij
"ing is alleen noodig dat de belanghebbende bij 

11 
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zijne aanvrage, onder overleirgiog van een door 
den Burgemeester of te geven verklaring van 
goed zedelijk gedrag, een door den Directeur 
goedgekeurden persooolijkeo of zakelijkeo borg
tocht ten bedrage vno f 3000 stelt ; 

6. zonder inschrijving, ieder reed.er, doch in 
dit ge vol alleen voor zijne eigene schepen. 

Heeft een reeder geen factoor voor zijn vaar• 
toig oaogewezeo, dan geschiedt dit nmbtehalve 
door · den Directenr nit de bij hem al~ zoodaoig 
iogesohreven personen, in volgorde van hunne 
inschrijving. 

Wegens verkeerde h:,ndelingen of practijken 
Yan welken aard ook, of bij weigering tot· of 

• nalatigheid in de bediening van een hem ambts
halve toegewezen vaartuig, ia de Directeur be
voegd een bij hem ingeschreven factoor als zoo. 

danig te schorsen, of dezen voor goed uit het_ 
i11BChrij vingsregister te roijeeren. 

Hiervan is beroep bij den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid. 

Von de verplichting von een factoor aan te 
wijzen zijn vrijgesteld de schippers van botters 
of soortgelijke kleine visscheravnartnigen. Maken 
zij van deze .vrijstelling gebruik, dan gelden voor 
hen de verder in dit Reglement ten aanzien der 
fäctoors vastgestelde bepalingen. 

3. De schipper von een binnenkomend vaar
tuig of de voor dat vaartuig optredende factoor, 
die v_isch wenscht te doen verkoopen, is verplicht 
bij aankomst van het vaartuig aan den afslager• 
halchef, of diens plaatnervanger, aangifte te doen 
von aoort- en hoeveelheid van de te verkoopen visch. 

4. Na de in artikel 3 vermelde aangifte moeten, 
zoodra het vaartuig op de door den havenmeester 
aangewezen plaats is gemeerd, de bevelen von 
den afslager-halcbef ten aanzien van nauvnng, 
voortgung of staking der loHirig en opbrenging 
van de visch, onmiddellijk worden opgevolgd. 

Wordt zoodanig bevel niet nagekomen , dan heeft 
de hilvenmeester het recht het vaartuig noar een 
andere plaats te doen verhalen om plnataruimt" 
voor andere te maken. 

De geloste visch moet. op de door of van wege 
den nfälager-halchef aangewezen plaats nedergezet 
of uitgulegd worden .. 

5. De afslag wordt gehouden naai· gelang de 
aangevoerde visch voor den verkoop gereed gelegd 
of gezet ia, behalve ten aanzien van de visch di; 
aangevoerd wordt nadat dea avonds de gelegen• 
heid tot verkoop in de hal gesloten ia. De af
slag van deze visch wordt gehouden na weder 

opening van die gelegenheid, in volgorde van de 
blokken in de hal waarop de visch ten verkoop 
gereed ligt, te beginnen bij het blok door loting 
aan te wijzen. 

Wie, aan de beurt van afslag zijnde, afwezig 
of nit anderen hoofde niet gereed is, wordt voor- . 
bijgegaan. 

Door den afsleger-halchef wordt dan zijne beurt 
bepaald. 

Hiervan ia beroep bij den Directeur. 
6. Het ia verboden, zonder vergunning van 

den Directeur, visch die eenmaal ten verkoop is 
aangegeven, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk aan 
den afslag te onttrekken. 

Wanne.er echter de geboden prijs naar het oor
deel van den factoor onvoldoende ia, kan deze, 
mits met vergunning van den Directènr, den 
verkoop van de visch of vischaoort tijdelijk doen 
ophouden of zelfs de ten verkoop 1111ngevoerde 
visch uit den afslag terugnemen. 

De factoor ia bevoegd , vóór den aan vang van 
den afalag der vangst van een vaartuig, aan den 
afalager-halohef opgave te doen van het bedrag, 
door hem gewenscht als inzet voor elke vischaoort. 

7. Visch, die naar het oordeel van den af. 
slagcr-halchef in ondengdelijken staat verkeert, 
wordt niet in de hal toegelaten, of indien zij 
daar reeds gebracht ia, door den factoor onmid
dellijk daaruit verwijderd. 

8. De factoors , die visch levend wenscben te 
verkoopen, vragen bij den afslager-halchef de 
daarvoor benoodigde karen aan. Zij dragen zorg 
dat deze op het voor den verkoop vastgestelde uur, 
op de daarvoor aan te wijzen plaats aanwezig zijn. 

De karen moeten na afloop van den voor het 
gebruik toegestanen termijn , door dên kooper in 
behoorlijken- en onbesehadigdeu staat aan den 
afslager weder afgeleverd worden. 

9. De hoeveelheid van elke viachsoort, die als 
eenheid bij den afslag moet dienen , wordt door 
den Directeur bepaald. 

Het aantnl van deze eenheden, bij eiken koop 
te gunnen, wordt telkens door den . afslager in 
overleg mei den factoor in verband met den 
1111nvoer geregeld. 

lJ,ij geschillen beslist de Directeur. 
10. De gekochte visch moet onmiddeHijk , 

nadat zij afgeslagen is, door den kooper van de 
afslagplaats verwijderd worden. 

11 . De betaling der kooppenningen door de 
handelaren geachiedt contant, met dien verstande, 
dat als zoodanig zal worden beschouwd, betaling 
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van de kooppenningen op den 2den Maandag DIi>\ 

de week waarin de verkoop beeft plaats gehad,. 
aan den beambte, daartoe op het ontvangkantoo 
in de hal aanwezig. 

Voor het verkrijgen van crediet na het ver
strijken van den betaaldag kan door den koopeii 
met eene van Rijkswege aangewezen bankinstelling 
overeengekomen worden. 

De rente daarvoor , welke geregeld zal worden• 
bekend ge!)laakt, komt ten· laste van den ge-• 
brniker van het crediet. 

Voor contante betaling zal eene korting van 
8 pCt. op de koopsom worden toegestaan. 

Vóór dat een kooper voor de eerste maal toe• 
gelaten wordt te 

0

koopen, ia bij verplicht, tenzij· 
onmiddellijk na het mijnen betalende, zich bij d6 
Rijkaafalagera te vervoegen, en deze ambtenaren 
alle door hem gewenachte inlichtingen omtrent 
zijn credietwaardigheid te veretrekken, waarna 
hij van hen mededeelingen ontvangt von het totaal 
bedrag der wekelijkache koopsommen, waarvoor 
hij credietwaardig wordt geacht. 

De afslagers zijn echter ten allen tijde bevoegd 
bij ontstanen twijfel aan diens credietwaardigheid, 
bij overschrijding van het bedrag waarvoor hij 
credietwaardig wordt geacht, of . bij nalati)(heid 
in de betaling der koopsommen op den betaal
dag, onmiddellijk na het mijnen betaling te vor• 
deren. Wordt daaraan niet -voldaan, dan gaat 
de koop niet door. 

Hiervan, evenals ven het in de vorige alinea
bepaalde, ia beroep bij den Directenr. 

12. De uitbetaling van de opbrengst van de 
viacb geschiedt, met inaohtneming van het be• 
paalde bij art. 11 , aan den factoor door den 
afslager-boekhouder op zijn kantoor, tenzij de reeder 
schriftelijk 11an dezen ambtenaar hebbe verzocht, 
dat hij de uitbetaling op andere wijze z11J doen. 

Daarbij wordt in rekening gebracht één ten 
honderd (1 pCt.) van het gemijnde bedl"llfl, ten 
behoeve van het Rijk, voor huur van manden 
kisten, karen en dergelijke en ter vergoeding van 
andere onkosten, en één ttn honderd (1 pCt.) 
ten behoeve van den factoor die als 1oodanig is 
werkzaam geweest. 

In ieder geval wordt door of namens den Di
recteur de verkoopnota of een afschrift dll&lVan,. 
door of namens hem onderteekend, aan den reeder 
of eigenaar overhandigd of rechtstreeks toegezonden. 

13. Als bieders kunnen worden geweerd koopen, 
die in gebreke zijn gebleven de kooppenningen te 
voldoen. 

14. De toegang tot de b11l en de daarvoor ge• 
legen kade is vrij voor alle koopen, hunne be
dienden, reedera, factoon en de achippen otbunne 

, plaatsvervangen, die viscb cp den afB!ag hebben. 
.Aan alle andere penonen kan door den hal

chef de toegang ·worden verboden, zoomede , wat 
betreft de in het eerste lid 11:enoemde penonen , 
aan diegene hunner, die nis bieder■ worden ge
weerd, die wegens diefstal of verdnistering een 
vonnis ten bonne laste hebben, die op heeterdaad 
betrapt zijn wegens diefstal of verduistering op 
de viaschershaven, en die bij herhaling over
treders zijn van dit Reglement en van het Re-

. glement van politie op de visachershaven. 
15. Het is verboden de orde in de bal of op 

de daarvoor gelegen kade te vent oren, of den 
geregelden gang v11n den afslag en het verkeer , 
op welke wijze ook, te belemmeren. 

Ook ia het nrboden aldaar visch voor ver• 
koop nit te stallen en op andere dan de daar
voor aangewezen plaatsen viach te verpakken of 
schoon te maken. 

16. De voorwaarden, waarop ruimten in de 
bal voor kantoor, bergplaats of het verpakken in 
uitsluitend gebrnik worden gegeven, worden af
zonderlijk vastgesteld. 

De toegang tot deze rnimten ia aan anderen 
dan de rechthebbenden verbouen. 

17. Zij, die de bepalingen v11n djt Reglement 
.overtreden, of de bevelen van of van wege den 
afälager-halchef in het belang der orde of veilig
heid of tot handhaving van de voorschriften van 
dit Reglement gegeven, niet opvolgen, kunnen, 
onverminderd de op de overtreding gestelde straf, 
uit de hal of van de daarvoor gelegen kade wor
den verwijderd. 

18. Op· eene voor ieder zichtbare plaats in de 
viachhal worden opgehangen : een uittreksel van 
het Reglement van politie voor de viaacbera
ha ven voor zoo veel betreft art. 22 ; het Regle
ment voor den Vllrkoop van dèn viach en voor 
het gebruik van de vi■cbhal. 

19. In dit Reglement worden onder reeders 
v-erstaan eigenaan en beheerders van reederijen 
en aebippen van bottere of soortgelijke kleine 
1i89Chersvaartuigen. 

20. Dit Reglement treedt in werking op 
1 Juli 1902. 

's Gravenhage, den Hden Mei 1902. 
lJe Min. van lfTatwataat, Handel en Nijoerl1eid, 

(get.) DE MAREZ ÜYENS. 
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15 Mei 11102. W ETTEll, hondende naturalisatie 
van: 

Johann R ü h 1 ä n de r. S. 70. 
Lüppe Santjer. S. 71. 
'fheodor Karl Robert Wüst. S. 72. 
Andreas C ar I Som me r. S. 73. 
Philippus Johannea Kloppers. 

s. 74. 

20 Mei 1902. BESLUIT, hondende bepaling van 
den dag, waarop de wet van 10 November 
1900 (Staatsblad n°. 176) in we~king treedt. 
s. 75. 

De in wei·king treding, _bepaald op 16 Juni 1902, 
betreft de wet koudende algemeene regels omtrent 

ket waterstaatsbe1tuur. 

22 Mei 1902. BESLUIT, hondende nadere be
páliniien omtrent vrijstellinit van meting 
voor Noorsche schepen. S. 76. 

WIJ WlLHELMrNA, E..'IZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 15 Mei 1902, n°. 4, Invoer• 
. rechten en Accijnzen ; 

Gezien art. 6 der wet van 3 Jnni 1876 (Staats

blad n°. 101) en de Koninklijke beslniten van 21 
Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146) en 18 Sep• 
tembP,r 1899 (Staatsblad n°. 208); 

Herzien de Koninklijke beslniten van 3 Au• 
gustus 1877 (Staatsblad n°. 165), 17 December 
1883 (Staatsblad n°. 944) en 28 September 1894 . 
(Staatsblad n°. 167); 

Overwegende, dat .\n Nederland en Noorwegen 

dezelfde wijze van meten van zeeschepen wordt 
gevolgd én dat de N ederlandsche schepen voor
zien van een geldigèn meetbrief, in Noorwegen 

ónder de noodige bepalingen van meting worden 
vrijgesteld ; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Van de meting in Nederland worden 

behoudens het bepaalde bij artikel 2, vrij11:esteld 
de zeil- en stoomschepen, tehuis behoorende in 
Noorwegen en voorzien van een meetbrief door 
de bevoegde autoriteit in dat Rijk afgegeven. 

2. De gezagrnerders van Noorsche stoom
schepen, voorzien van eenen meetbrief vóór 1 Oc

. tober 1893 in Noorwegen afgegeven, kunnen vor
deren, dat voor de berekening van den netto
inhoud dier schepen, de aftrek voor de ruimten, 
ingenomen door de machines, ketels en kolen
hokken, wordt bepaald op den voet der artikelen 
18 en 19 van het Koninklijk besluit van 21 

August os 1875 (Staatsblad n°. 146), zooals die 
artikelen zijn gewijzigd bij Ons besluit van 18 
September 1899 (Staatsblad n°. 208) . . 
· Dienovereenkomstig wordt een Nederlandsch~ 
meetbrief afgegeven, waarin de bijzonderheden 
nit den in Noorwegen afgegeven meetbrief worden 
overgenomen. 

3. Dit beslait komt iu werking den laten 
Juni 1902. · 

Aldan vervallen de Koninklijke besluiten van 
3 Augnstns 1877 (Staat:blruJ n°. 165\, 17 De• 
cember 1883 (Staattblad n°. 214) en 28 Septem
ber 1894 (Staat.rblad n°. 157). 

Onze Mi nieter van Financiën. is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het S.taatablad 

zal worden geplaatst. 
Het ·Loo, den 22sten Mei 1902. 

(get.) W I L H E .L MI NA. 

(get.) 
De Minister' van Financiën , 
HART& VAN TECKT,ENOUl!.G. 

(Uitge_q. 27 Mei 1902.) 

23 Mei 1902. BESLUIT, houdende beslissing dat 
onder pacht gênoemd in het laatste lid van 
art. 24 der gemeentewet, niet anders ver
staan kan ~orden Jnn de overeenkomst welke 
bij het Bnrgerlijk Wetboek onder de be11a• 
minp: van ,\uur en veri\uur ia omschreven. 

Wr1 WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den gemeenteraad van Zaandam, tegen het be
sluit van Gedepnteerde Staten van Noord-Holland 

d.d. 2 October 1901, n°. 2, waarbij ii;oedkeuring 
is onthouden aan het besluit vnn dien raad d.d. 
29 Angnata~ bevorens, waarbij ·burgemeester en 
wethouders gemachtigd worden tot onderhandsche 
verhoring van een stuk gèmeentegrond aan J. C. 
KEG CzN. lid van den raad; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
. schillen van bestuur, gehoord, ad~ies van 22 Jann

ari 11)02, n°. 277 ; . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 25 April [902, n°. 
2240, afJ . B. B.; 

Overw~ende, dat Gedeputeerde Staten even 
. vermeld besluit hebben genomen op grond dat 
art. 24 der gemeentewet aan leden van den raad 
verbiedt het deelnemen aan onderhandsche pacht 
van gemeentegoederen, onder welke uitdrukking< 
.pacht," taal- en rechtskundig wel niet anders 
verstaan kon worden dan de overeenkomst welke 
bij het Burgerlijk Wetboek onder de benaming 
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van: .hnnr -en verhuur,'' is omschrevi-n en ge• ' 
regeld, en dat, waar volgens de stellige bepaling 
der wet het aangaan eener overeenko"mst aan eene • 
der partijen is verboden, goedkeuring behoort oot• 
honden te worden aan een beslnit, dat tot zoo• 
danige overeenkomst zou kunnen leiden; 

dat de raad der gemeente Zaandam van dit 
be.sluit bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
aan voerende dat" ten onrechte door Gedeputeerde 
Staten is beslist dnt eene overeenkomst van hnur 
en verhnor ook zon Tallen onder het in art. 24 
der gemeen te wet ten aanzien van • pachten" neer
gelegd verbod; dat toch de gemeentewet zei ve 
tosschen beide vormen van in gebruikgeving van 
gemeente-eigendom scherp onderscheidt, door deze 
beide vormen zoowel in art. 138 als in art. 1114a 
uitdrukkelijk nevens elkander te vermelden, zoo
dat moeilijk kan worden aangenomen dat deze 
zelfde wet , op een andere plaats (in casu in 
art. 24) alleen het woord .pacht" bezigende, 
daaronder tevens ook de overeenkomst van .huur 
en verhnnr" zonde willen verstaan; dat eveneens 
in de artt. 468 en 819 van het Burgerlijk Wet
boek de uitdrukking .pachten" nevens die van 
.hnreo" gebezigd wordt; dat ook in taalknodigeo 
zin tnsschen pacht en huur een groot onderscheid 
bestaat, daar in dien zin onder pacht alleen een 
zoodaoige overeenkomst wordt verstaan, welke 
wordt aangegaan met 'toog op de vrnchteo welke 
de in gebruik te geven zaak afwerpt, terwijl 

· daarentegen bij een overeenkomst, welke wordt 
aangegaan met 't oog op het genot der zaak 
zelve, steeds de nitdrukkiog .huur en verhuur" 
wordt gebezigd; en dat voorts een beperkend 
voorschrift als dat va~ art. 24 der gemeentewet · 
in streng limitatieven zin moet worden opgevat 
eu derhalve niet willekenrig, bij analogie, meg 
worden uitgebreid tot l\ndere handelingen, welke 
niet met namP. onder de verbodsbepalingen van 
art. 24 zijn opgesomd; 

dat Gedeputeerde Staten, op dit beroepschrift 
gehoord, bij schrijven van 4 December 1901, 
o0

• 83, hebben aangevoerd, dat hoewel het ge
wone spraakgebruik dikwijls en in de ooder
ocheiden deelen van het land niet altijd op ge

lijke wijze tnsschen • pacht" en • hu nr" onder
scheid maakt, al naar mate van het verschil in 
genot , .dat de gebruiker van een aan anderen 
toebehoorend goed heeft, ni.ettemin beide uitdruk- • 
kingen hetzelfde begrip aanduiden dat in art. 
1684 Bnrgerlijk Wetboek omochreven wordt als 
te zijn: .eene overeenkomst, waarbij de eene 

partij zioh verbindt om der andere het genot 
eener zaak te doen hebben, gedurende een be
paalden tijd en tegen een bepaalden prijs, welke 
de laatstgemelde aanneemt te betalen ; 

dat, al mogen de voor die overeenkomst ge
stelde regelen met het verschil in genot rekening 
honden, in het wezen der overeenkomst zelve 
daardoor geene wijziging wordt gebracht en de 
Nederlandsche bnrgerlijke wetgeving, waarin-duide
lijk de bijzondere bepalingen zijn omschreven 
welke zullen gelden, naarmate men bij overeen
komsten, als . hier bedoeld, meer het persoonlijk 
gebruik der goederen beoogt, dan wel de 'l".rnchten, 
welke zij itfwerpeit, dan ook terecht het algemèeo 
en gelijk karakter van beide ~oorten van ~ver-

. eenkomsten heeft doen uitkomen , zoowel in de 
algemeene en gelijke benaming van .huur en 
verhuur" aan beide gegeven, als in de omschrij
ving der aa.n beide gemeen zijnde regelen; dat 
alléén in den VIiden titel van het Illde boek Bur
gerlijk Wetboek onder de benaming vnn .huur en 
verhuur'' definitie en bepalingen voorkomen voor 
Je voor sommigen als verschille!ld aangemerkte 
overeenkomsten; dat de omstandigheid dat in de 
gemeentewet - artt. 44, 138, 194 - en zelfs 
in het Burgerlijk Wetboek (art. 468 en 819) 
.pacht" en .hunr'' passt elkander worden ge• 
noemd, en de verbodsbepaling van art. 24 ge
meentewet alleen van .pacht" spreekt, niet als 
bewijs kan gelden, dat beide uitdrukkingen niet 
alleen taal-, maar ook rechtskundig een ver
schillend begrip aanduiden; dst bij het bestaan 
van synonymen uit den aard der zaak in elke 
codificatie verschillende uitdrukkingen ter aan
duiding van hetzelfde rechtsbegrip zullen voor
komen, welk verschil zich laat verklaren , het
zij, zooals bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wet
boek, door de wijze en tijd van bewerking zijner 
verschillende onderdeelen, hetzij, gelijk in de ge
meentewet, door de geschiedenis harer · afzonder• 
lijke bepalingen , waarbij ten aanzien van de 
artt. 24 en 138 voorschriften zijn gevolgd reeds 
in de vroegere reglementen voor het bestuur der 
steden voorkome~de; dat werd in art. 72 van 
het reglement van .Noord-Holland van 4 Januari 
1824, n°. 110, evenals in het daarbij gêvolgd 
art. 138 der gemeentewet gesproken van • ver
huring en verpachting," in art. ö 1 van hetzelfde 
reglement omtrent het verbod van sommige rechts
handelingen voor leden van stedelijk ·bestuur 
alleen sprake was van .pacht van stadsinkomsten"; 

dat men hieronder .huur" verstond duidelijk 
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blijkt uit de slotbepaling 'fan genoemd artikel, 

waarbij van dit verbod wordt uitgezonderd: .het 

pnehten of verharen van stadsgronden of andere 
vaste goederen en eigendommen, voor zooverre · 
zulks bij publieke verpachting of verhoring ge
schiedt," en dat art. 24 der gemeentewet in de 
vereenvoudigde redactie gelijke verbods-bepaliog 
overnam door te spreken van .onderhandsche 
pacht van gemeentegoederen of inkomsten"; 

Overwegende, dat de gronden die Gede.puteerde 
Staten - ook blijkens hun vorenvermelcl schrij
ven van 4 December 1901, n°. 83, - er toe 
geleiil hebben hunne goedkeuring te onthouden 
aan meerbedoeld gemeeoteraadsbeeloit van Zaan
dan, juist zijn; en deze tot de Onze makende; 

Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bolland het daar
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 
belast, enz. (W. v. B. A.) 

27 .Mei Ill02. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 30 der Gezondheidswet. S. 77. 

Wr1 WILHELMINA., ENZ. 

Overwegende, dat der uitvoering van artikel 30 
der Gezondheidswet, voor zoo ver daarin niet bij die 
wet of bij andere wetten is voorzien, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, voor zooveel noodig, regelen 
moeten worden ~teld omtrent de werkzaamheden . 
van den centralen gezondheidsraad, van de hoofd
inspecteurs, van de inspeetenrs en van de gezond
heidscommissiëo en de door die commissiën af te 
leggen rekening en verantwoording van de te harer 
beschikking geetelde gelden; omtrent de werkzllalll
heden en de plaatsvervanging van den voorzitter, 
de leden en den secretaris van den eentraleo 
gezondheidsraad; omtrent de werkzaamheden en 
de plaatsvervanging van de voorzitten en de secre
tarisaen van de gezondheidsoommiasiën ; omtrent 
den diensttijd en de aftreding van de leden van 
die oommiuiën; omtrent het beheer en het ge
bruik van de hnlpmiddelen ~an den centralen 
gezondheidsrud; en omtrent de archieven , eu. 
- voor zoover die er zijn - de bibliothekeu. 
van ~en r.aad, van de hoofdinapecteun , van de 
i1111,pectenrs en van de commiuiën; 

Op de voonlracht van Onze,11 Minister van 
Bionenlandsche Zaken van 27 Januari 1go2. 
11°, 641, afdeeling Binnenlandaeh Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4 Maart 1902, 11°. 22); 

Gelet op het nader rapport van 011~11 Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1902, 
11•. 1819, afdeeling Binnenlandsoh Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van het tijdstip, waarop de Ge

zondheidswet in werking treedt, (1) het navolgende 
te bepalen: 

§ l. Van den centrakn 9ezondkeiturau,d. 

Art. 1. Onder goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken stelt de centrale ge
zondheidsraad een reglement van orde voor zijne 
werkzaamheden vast, alsmede een reglement be
treffende het beheer en het gebruik van de hulp

middelen, die te zijner beschikking zijn gesteld, 
het archief en de bibliotheek. 

De l'l18d stelt de instructie vast voor de onder 
hem werkzaam gestelde ambtenaren en bedienden. 

2. · De voorzitter van den ceotralen gezond
heidsraad ontvangt en opent alle aan den raad 
gerichte stokken. 

3. De secretaris van den centraleo gezondheids
raad houdt een register, waarin alle zaken, met 
eene beknopte opgave van het onderwerp, worden 
ingeschreven in de volgorde, waarin zij bij den 
raad in overweging worden gebracht. Bij elke 
zaak wordt_ kortelijk aanteekening gehouden van 
hetgeen daarin achtereenvolgens voorvalt. 

Het model van dit register wordt door den • 
raad vastgesteld. 

4. De gewone vergaderingen van den centralen 
gezondheidsraad worden gehouden op zoodanige 
dagen - de Zondagen en algemeen erkende Christe
lijke feestdagen uitgesloten - en op zoodanige oren 
als de raad in zijn reglement van orde vastetelt. 

Buitengewone vergaderingen worden door den 
voorzitter belegd, zoo dikwijls hij of de raad dit 
noodig oordeelt of dit door drie leden schriftelijk, 
met opgave van redenen, is verzocht. 

Van het houden der buitengewone vergaderingen 
wordt• zoo mogelijk vooraf. kennis gegeven aan 
Onzen Miuieter van Binnenlandsche Zak.en. 

5. Bij elke oproeping tot eene vergadering 
wordi'n de onderwerpen, in de vergadering te be, 
handelen, opgegeven. 

Ie geheimhouding omtrent eenig onderw11rp 
noed.ig, dan wordt zu).ks daarbij vermeld. 

(1) Bepaald op 1 Augastua 1902, bij besluit 
VIIJl 23 JUl)Ï lg02, S. 120. 
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Alleen een onderwerp, dat met algemeene 
stemmen spoedeischend wordt verklaa.rd, mag be
handeld worden zonder dat het bij de oproeping 
tot de ver~dering is opgegeven. 

6. Voor zoover zij daartoe door den eentralen 
p;ezondheidsraad gemachti~ ziju, knnnen de voor• 
zitter en de secretaris namens den raad de zaken 
afdoen , waarvan de behandeli Dil: naar bnn oordeel 
niet tot de eerstvolgende vergaderinp; knu worden 
uitgesteld. 

De voorzitter doet in elke vergadering mede• 
deeling van hetgeen door hem en den secretarie 
na de alniting der laatste vergaderinp; is verricht 
ter nitvoerinp; van de besluiten van den raad, in 
zake de dagelijkscbe leidiog der zaken, of krachten& 
het eerste lid van dit artikel. 

7. Bij verhinderinp; om de vergadering van 
den centralen gezondheidsraad bij te wonen , ge• 
scbiedt hiervan schriftelijke kennisgeving, door 
den voorzitter aan het lid, .dat hem vervangt, 
door de overip;e leden aan den voorzitter. 

8. De voonri.tter van den eentralen gezondheid&· 
raaol, of anders deze zelve, kan de voorbereiding 
van hetgeen waarover de raad heeft te besluiten, 
aan sub-commissiën of aan een der leden opdragen. 

De vergaderingen de snb-cowmissiën kunnen 
ook elders dan te Utrecht. worden gehouden en 
op uitnoodiginp; van baren voorzitter door inapeo
tenrs van de volksgezondheid of andere desknndip;en 
worden bijgewoond. De deskundigen genieten 
voor bet bij wonen van de verp:aderingen ver
goeding van reia- en verblijfkcaten benevens , 
voorzoover zij geen iospectenr zijn, en ingeval 
de uitnoodip;ing geschiedde met goedkeuring van 
den voorzitter vau den eentralen gezondheidsraad 
eene door Ons te bepalen vergoeding voor het 
bijwonen van vergaderingen. 

9. De centrale gezondheidsraad neemt over eene 
zaak , die den werkkring van een der hoofdiu 
apeeteurs van de volkageaondheid raakt, geen be
sluit dan na dien hoofdinspecteur in de gelegen• 
heid te hebben gesteld, daarover zijn ad vies nit 
te · brengen , tenzij in eene epoedeischende zaak 
de gelegenheid daartoe ontbreekt. 

10. De leden van den oentralen gezondheid&
raad, alsmede de buitengewone leden, die ter 
tijdelijke vervanging va_n een lid in de bijeen• 
komsten van den raad optreden, zijn verplicht 
in eene vergadering over alle zaken waarover een 
besluit moet worden genomen, hunne stem nit 
te breogen. 

Zij onthouden zich echter van medestemmen 

over die zaken, welke hen, hunne echtgeoooten 
of hnnne-bloed- of aan verwanten, tot den derden 
graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of wanneer 
zij als gelastigden daarin zijn betrokken. 

11 . Zij , die aan de ·beraadsl~iogen van den 
centralen p;ezondheidsraad deelnemen of daarbij 
tegenwoordig zijn, nemen de geheimhouding in 
acht, door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken opgc,legd. 

Geheimhouding wordt ook in acht genomen 
wanneer de meerderheid van hen, die aan de 
beraadslaging deelnemen, d1111rtoe besluit. 

12. De centrale gezoodheidsruad kan alleen 
besluiten nemen, indien ten minste vier ledc,n of 
volgens het llde lid van artikel II der Gezond
heidswet aangewezen plaatsvervangende leden, 
met inbegrip vau den voorzitter of van deugene, 
die hem vervangt, tegenwoordig zijn. 

13. De besluiten van den eentralen gezondheids
raad worden vastgesteld bij volstrekte meerderheid 
van stemmen. Wanneer (ingeval het personen 
geldt na op herhaa\de vrije stemminJl volgende 
herstemming) de stemmen staken, beslist de stem 
van den voorzitter of van het lid, dat hew ver• 
vangt, indien het zaken, en het lot, indien het 
personen geldt. 

In nd viezen en voordrachten wordt van het feit, 
dat de stemmen hebben gestaakt, melding ~maakt. 

14.' Etn advies dot gevoelens ontwikkelt, 
welke van dat der meerderheid afwijken, wordt 
op verlangen van hem die het ad vies nitbracht 

bij 's raads advie1 gevoep;d, mits het in de ver• 
gnderiup; van den raad ia medeji:edeeld. 
.. 15. J1111rlijks vóór 1 Mei zendt de centrale 
gezondheidsraad aan Onzen Minister vau Binnen• 
landsche Zaken een gedetnilleerd eo met redenen 
omkleed advies omtrent de op de Stantsbegrooting 
voor het volgend kalenderjaar uit te trekken irelda11. 
voor het Stnatstoezicht op de volksgezondheid. 

16. De voorzitter van den eentrulen geaoncl, 
heidsraad wordt bij ongesteldheid, afwezip;heid o{ 
ontstentenis vervangen door het oudste aanwesige 
te Utrecll.t gevestip;de lid, naar rang van benoe
ming, · of, bij gelijkheid van zoodanigen rang, 
naar leeftijd. nitgeoomen den aeoretaris. 

17. De secretaris van den c;ntralen gezond• 
heidsraad wordt bij ongesteldheid. afwezigheid 
of ontstentenis vervangen door een der andere 
leden, door den voorzitter aan te wijsen. 

18. De ledeu van den eentralen gezoudheid&
raad, nitgeno1uen de hoofdinspecteurs van de 
volksgezondheid, mogen niet zonder voorafgaande 
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kènnisgevin~ nan den voorzitter hunne stand• 
plaats verlat~n. 

De voorzitter doet deze kennisgeving aan den 
secretaris. 

Voor een nrwezigheid van meer dan drie dagen 
behoeven zij de toestemming van Onzen Minister 
van Biooeuluudsche Zaken. 

2. Van de ltoofdif18f)ecteun en de in.tpecteurs 

van de coluge::ondlteid. 

19. Elke ho.ofdinspectenr van de volks~zond
heid st~lt, ter uitvoerin,c vnn artikel 22 der Ge
zondheidswet , eeoc instrnctie vast voor elk van 
de onder hem werkzaam itestelde inspecteurs. Hij 
deelt die instructie in arschrift mede aan den 
centrolen ~zoodheidsrnud. 

De hoofdinspecteu1·• en de inspeeteors ,·uo de 
volksgezondheid gedragen zich, met betrekking 
tot hunne archieven· en - voor zoover die er 
zijn - hunne bibliotheken, naar de aanwijzingen 
te dien aanzien door Onzen Minister van Biooen
landache Zakeu gel{even. 

20. Een hoofdiospecten; van de volksgezond
heid neemt over eene zaak , ,!ie den werkkring 
van een der inspecteurs rwt, geen besluit, dan 
na dien inspecteur in de p:elegenheid te hebben 
gesteld, da<1rover zijn nd vies nit t~ brengen, ten
zij in eeoe spoedeischeode zaak de gelep:~oheid 
daartoe ontbreekt. 

21 . Een hoofdinBpecteor van de volksgezond
heid wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis als zoodaoig venaugen door eell hoofd
inspecteur of een inspecteur, door Onzen Minister 
van Bioneolaodsche Zeken aan te wijzen. 

Een inspectenr wordt bij ongesteldheid, af
wezigheid of ontstentenis vervangen door een 
anderen inspecteor, door den voorzitter van den 
centralen gezondheidsraad aan te wijzen . 

22. Verlof wordt aan een hoofdinspecteur van 
de volksgezondheid ventrekt door Onzen Minia• 
ter van Binnenlandsche Zaken. 

Een inspecteur behoeft voor een afwezigheid 
van ten hoogste drie dagen de toestemming van 
den hoofdinspecteur onder wien hij werkzaam ia, 
voor een langere afwezigheid die van den cen
tralen gezondheidsrll8d. 

S 3. P" an de ge,ço,ulMitucommunën. 

23. Zooveel mogelijk een vijfde gedeelte van 
het aantal Ie.den van elke gezondheidscommissie 
treedt jaarlijks op den eenten Juli of, volgens 
een daar'{an te maken rooeter. 

De aftredenden xijn dadelijk weder benoembaar. 
Elke gezondhei~scommissit' stelt, onder p;oed

·keuriog van Onzen Commissaris in de provincie, 
den rooater vun aftredinp: harer leden vest , en 
deelt dien, nadat hij ia ('OCdgekenrd, mede aan 
den centralen ~ondheidsrnad. 

De eerste aftreding heeft plaata op 1 Juli 1903. 
Wie ter vermlling eener buiten- den bij den 

rooster bepaalden tijd ppengevallene plaats tot 
Jid eener gezondheidsrom.missie benoemd ia, treedt 
af op het tijdatip, waarop degeen, in wiens 
ploah hij is benoemd , moest aftreden. 

24. Onder ~keorinp: van Onzen Commis
saris in de provincie, den hoofdinspectenr van 
de volksgezondheid gehoord, steit elke p:ezond
_heidscommissie een rtll{lement van orde voor bare 
werkzaamheden vaat. Dit niglement bevat tevens 
bepalingen betreffende haar archief en - voor 
zoover die er is - hare bibliotheek. Zij deelt 
dit reglement, n11dat het is p:oedgekeurd, mede 
aan den hoofdinspecteor van de volksgezondheid . 

25. De voorzitter en de secretaris van . eene 
!(llZoodhejdscommissie zijn belnst met de uitvoe
ring van de besluiten der commi88ie en met de 
dagelijksche leiding der zaken. Zij teekenen alle 
stokken die van de commi1sie uitgaan. 

26. De voonitter van eeoe gezondheidscommi88ie 
ontvangt en opent alle nan die commissie ge
richte &tokken. 

27 . De secretaris eener gezondheidscommissie 
hondt een register, als omschreven in artikel 3. 
Het model van dit regiater wordt door de com

. m1ss1e vastgesteld., 
28. De voorzitter eener gezondheidscommissie 

wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
tenis vervangen door het oudste aanwezige lid, 
naar diensttijd of bij gelijkheid van diensttijd, 
naar leeftijd , uitgenomen den secretaris. 

29. lJe secretaris eener gezondheidscommissie 
wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
teoia venangen door een der leden, door den 
voorzitter snn te wijzen. 

30. Elk lid eener gezondheidscommissie geeft, 
wanneer hij voor langer dan drie dagen zijne 
woonplaats verlaat, daarvan vooraf kennis aan 
den voorzitter. 

De voorzitter doet deze kennisgeving aan den 
secretaris. 

31 . De gewone vergaderingen eener gezond
heidscommissie w:orden gebonden op zoodanige 
plaatsen, dagen - de iondagen en algemeen 
erkende Christelijke feestdagen ui~sloten - en 
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op zóodanige uren als de commissie in haar 
reglement vall. orde vaststelt. 

Bnitengewone vergaderingen worden·, onver• 

minderd het bepaalde bij artikel 17, 2de lid der 
Gezondheidswet, door den voorzitter belegd, 1.00 

dikwijls hij of de commissie dit noodig oordeelt 
of dit door ten minste een derde von het aan

tal leden schriftelijk, met opgave van redenen, 

is verzocht. 
Het~n in de artikelen 5, 6 en 7 voor den 

centnuen gezondheidsraad ia bepaald, geldt ook 

voor de gezondheidscommissiën. Op hare secre
tarissen ia van toepa@sing hetgeen aan het slot 

van artikel 7 omtrent de overige leden bepaald ia. 
32. De voorzitter eeoer gezoodheiJecommissie 

or anders deze zelve, kan de voor bereiding van 
hetgeen, waurover zij heeft te beeloiten, aan aub

oommisaiën of aan een der leden opdragen. 
De verg11deringen eener sub-commissie knnnen 

ook elders dan in de gemeente waar zij haren 

zetel heeft , worden gehouden en kunnen op nit
nood ip:ing der sub-commissie cloor de inspecteurs 
van de volksl(ezondheid worden bijgewoond. 

33. De leden eener gezondheidscommissie zijn 
vetplicbt in eene vergadering over alle zaken, 
waarover een besluit moet worden genomen, 

hnnne stem nit te bnsngen. Zij ontbonden zich 
van mede te stemmen over die zaken, welke hen, 
hunne echtgenooten, of hunne bloed- of aanver
wanten tot den derden graad ingesloten, peraoon

lijk aangaan of w1tnneer zij als gelastigden daar
in iijn betrokken. 

Geheimhouding wordt in acht genomen wanneer 

de meerderheid van hen, die aan de beraadslaging 
deelnemen, daartoe beslnit. · 

34. Eene gezondheidscommissie kan alleen be
alniten nemeri, indien ten minste de helft van het 
aantal leden, met inbegrip van den voorzitter of 
van dengene die hem vervangt, tegenwoordig ia. 

Hetgeen in de artikelen 13 en 14 voor den 
eentralen gezond heidaraad ia bepaald , geldt ook. 

voor de gezondheidscommissiën. 
35 . Elke gezondheidscommissie doet jaorlijks 

v66r l Jnni aan het bestnnr van de gemeente of 
aan elk van de besturen van ae gemeenten, 

waarvoor zij is ingesteld, eene raming van hare 

ontvangsten en uitgaven voor het volgend kalender
jaar toekomen, vergezeld van de noodige toelich
ting. Een afschrift hiervan zendt zij tegelijkertijd 
aan den hoofdinspecteur van de volksgezondheid. 
))aarl,ij wordt Opgef!llVen welke som elke gemeente 
volgena die ramintr, ingevolge het eerste of het 

tweede lid van artikel 28 der Gezondheidswet, 

zou moeten bijdragen tot bestrijding van de uit
gaven der commissie, nadot van het hiervoor 

benoodigde bedrag dat der Rijksbijd rage voor de 
toelage van den secretarie ia afget.rokken. 

Eene gezondheidscommissie, voor meer dan ééne 

gemeente ingesteld, overtuigt zich, door zoo spoedig 
mogelijk iuzage te nemen van de begrootingen 
der plaatselijke inkomsten en uitgaven, zooals die 

door de colleges van bnru:emeester en wethondera 

aaa de raden VllD die gemeenten zijn 11angeboden, 

of de sommen tot bestrijding van de uitgaven der 
commis~ie daarop zijn ui tgetrokken met. inacht

neming vnn de eerste zinsnede van het tweede 
lid van artikel 28 der Ge1,on ,lheidswet. 

Zoo dit niet het geval is, geeft de commiHie 

hiervan on verwijld kennis 1.:1n de Gedeputeerde 

Staten der provincie , opdat dezen n~ vóór de 
behandeling van de begrooting in de gemeente

raden de noodi!lll overeenstemming kunnen be

vorderen. 
38. Elke gczon,lheidscommÎBSÎe dort jaarlijks 

v6ór 15 April rekening en verantwoor.Jing van 
hare ontvang$teD en niigo,-en over het afgeloopen 

kalenderjaar ter goedkeuring toekomen nan het 

bestnnr van . de gemeente of aan elk van de be
sturen van de gemeenten, wnnrvoor zij is ingesteld. 

Deze rekening en .erantwoording gaat verge
zeld van de noodige toelichting, en van de be
bewijzen van uitgaaf voor zooveel betreft de uit

gaven van meer dan drie gulden. 
Moet de rekening en verantwoording aan meer 

dan één gemeentebestuur worden toegezonden , 

dan wordeu de bewijzen van uitgaaf gevoegd bij 
het exemplaar bestemd voor het bestuur van de 
gemeente die de grootste som heeft bijgedragen 
tot bestrijding van de uitgaven der commissie. 

Evenwel kunnen ook de andere gemeentebestnren 

de bewijzen van uitgaaf ter inzage bekomen. 
Geschillen over de rekening en verantwoording 

worden op verzoek, hetzij van een gemeentebe
atnnr, hetzij van de gezondheidscommissie, beslist 
door de Gedeputeerde Staten der _provincie. 

Van de rekening en verantwoording zendt de 
commiasie, zoodra zij ia goedgekeurd, een afschrift 
aan den hoofdinspecteur van de volksgezondheid. 

37 . De artikelen 23-86 van dit besluit 'zijn 
niet van toepassing op eene gemeentel ijke gezond
heidscommissie, als bedoeld in het eerste lid 
van nrtikel 29 der Gezondheidswet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
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het Slaat.rl>lad z..1 worden geplaatst en waarvan 
afechrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 27sten Mei 1902. 

(get.) WILHELM! NA. 

De Minilter van Binnenlandscke Zaken, 

(get.) KuYPJCR. 

(Uitgeg. 12 Juni 1902.) 

29 Mei l902. BESLUIT, tot inrichting van den 
dienst der Staatamijnen in Liml>#rg en tot 
instelling van een Mijnraad. S. 78. 

W11 WILHELMINA, KNZ. 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 24 Fe• 
brnari 1902, La. L, afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Gezien artikel 7 der wet van 24. Juni 1901 
(Staaesl,lad n°. 170); 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 
25 Maart 1902, n°. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Mei 1902, n°. 225, 
afdeeling Handel en Nij verheid; 

Overwegende, dat het wensehelijk is de in
richting van den dienst der Staatsmijnen in 
Lim6urg te rBl(tllen en een Mijnraad in te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

S 1. Yan den dienst der Staat,mijnen in Liml>w-g. 

Art.. 1. Onder de bevelen van Onzen Minister 
van Waterstaat, Hnndel en Nijverheid wordt het 
beheer van de Staatsmij oen in Liml>w-g gevoerd 
door een Directeur-Generaal, die door Ons wordt 
benoemd, geaohorat en ontslagen. 

De Directeur-Gt.neraal oefünt zijne fnnctii'n uit 
volgens eene instructie, door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid vaat te stellen. 

2. De Directeur-Generaal ia verplicht den 
Mijnraad io i 2 bedoeld, steeds de gevraagde 
inlichtingen betreft'ende den administratieven; 
comptabelen en technischen dienst te verschaffen, 
inzage ie geven van alle daarop betrekking heb
bende betocbeiden en toe te laten tohlle gebouwen 
en ï nrichtingen. 

3. Het geheele personeel van de Stnutsmijneu 
in Lüttl>wg ataat onder de bevelen van den Di
rectenr-Generaal. 

4. Het aanatellen van peraoaeel op eene jaar
wedde van / 1200 en daarboven, alamede het 

qntalaan en het regelen van bezoldiging en emo· 
Jnmenten van znlk penoneel geschiedt door Ons. 

Het ?Dstellen van peraoneel op eene jaarwedde 
yan minder dan / 1200 nlamede het ontslaan 
en het regelen van bezoldiging en emolumenten 
van znlk peraoneel geschiedt door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Peraoneel, hetwelk op dag-, week- of maand
geld wordt werkzaam gesteld, wordt in dienst 
genomen en ontalagen door deu Directeur-Generanl, 
die ook bezoldiging en emolumenten vnn zulk 

.P"rsoneel regelt. 
5. D_e Directeor-Geoeraal ia, naar regelen bij 

zijne instructie vast te stellen, bevoegd aan het 
onder zijne bevelen staande peraoneel verloven 
toe te staan , en straffen op te leggen , - geheele 
of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging daar
onder begrepen - alsmede dat personeel te 
schorsen. 

Van elke opgelegde schorsing, onverschillig of 
zij al dan niet met geheele of gedeeltelijke in
hoodinp; van bezoldiging ia J(epanrd, kno de ge
echorste binnen acht dagen bij Onzen genoemden 
Minister in beroep komen. Hangende de over
weging van een ingesteld beroep behoudt de op• 
gelegde echorsing hare werking. 

6. De Directenr-Generaal stelt, onder goed
kenring van Ónzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid, dienst- en werkvoorschriften 
voor het in artikel S bedoelde per1oneel vaat. 

7. De Directeur-Generaal brengt jaarlijlu v66r 
1 Joni nan Onzen Minister. van Waterat1111t, 
Handel en Nijverheid een nitvoerig vers)~ nit 
over het door hem gevoerde beheer 'gedllrende het 
afgeloopen kalenderjaar. 

§ 2. Pan den Jfijnraad. 

8. Er wordt een Mijnraad ingeateld, die Onzen 
Minister van Waterataat, Handel en Nijverheid 
van road dient in alle zaken het Mijnwezen be
treffende. 

9. De Mijnraad ia gevestigd te '1-GrafJenlUlge 

en beataat _ uit ten hoogste tien leden benevens 
een secreteri■• 

De leden van den Mijnrand en de Secretaris 
worden telkens voor vier jaren door Ons benoemd. 

Een der leden door Ons aan te wij.en ia 
Voorzitter. 

1 0. De Secretaris geniet eene door One te be
palen bezoldiging. 

Hij heeft zijne veate woonpla&te te 's-GraOQ1./la1e. 

Zijne instructie wordt door den Mijnrnad vast-
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geateld, en behoeft, evenals daarin aan te bren• 
gen wijzigingen, alvorens in werking te treden·, 
de goedkeuring van Onzen Minister van Water
ataat, Handel en Nijverheid. 

11. De leden van den Mijnraad genieten geen 
jaarwedde. 

Zij ontvangen vergoeding voor rei&- en ver
blijfkosten en vacatiegeld tot een bedrag vanfl6 
voor eiken dag, wa&r0p zij eene vergadering van 
den Raad hebben bijgewoond, of in~volge op• 
dracht van den Raad speciale werkzaamheden 
hebben venicht. 

12. De Mijnraad houdt toezicht op de wijze, 
waarop de dienst der Staatemijnen in L"11lnv!l 
naar de bevelen van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid wordt nitgeoefend. 

13. Eene door Ona vast te stellen inatrnctie 
regelt de werkzaamheden van den Mijnraad. 

Deze stelt zijn reglement van orde vaat. Dit 
reglement en de later daarin aan te brengen wij
zigingen behoeven, alvorens in werking te treden, 
de goedkenring van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid. 

Dit besluit treedt in werking den tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Staau/J/ad en 
de Staat1coura'!t, waarin het ia geplaatst. " 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia belo.at met de uitvoering van dit 
lieslait, hetwelk gelijktijdig in het Staat,IJ/aà en 
in de Staatacourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift ml worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Mei 1902. 
. (get.) WILHELMINA. 

J)e Mi11. oan 1fTaterataat, Ha11del en Niju«rlieiá, 

(g4t.) DE MAREZ 0YRN8. 

( Uitgeg. 5 J"ni 1902.) 

80 Mei 1902. BESLUIT, waarbij beslist wordt 
op het beroep, ingesteld tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Noord/Jraóa11t 
van 80 JanUBri 1902, betreffende de lote
lingen ,JOSEPHUS en JOBiliNlll8 v.ur DER 

V ELDIIN vau de lichting der nationale mili
tie van 1902 uit Bozul. S. 79. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
ÁDBJA"l!UB VAN DER V ELDBN, te Boztel. ~ 
de .uit.apraak van Gedeputeerde Staten van Noord
/Jraóant, d.d. 80 Jannari 1902, G .• o0

• 143, 
8de ~ling M. S., betreffende zijne zonen 
Jos&PHUS en J.QJUNN1118, lotelingen voor de lich-

ting der nationale militie · van 1902 uit genoemde 
gemeente; 

Den Raad van State., Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord; advies van 9 April 
11102, n°. 56; 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Mei 1902, Af
deeliog Militie en Schntîerijen, n°. 882 M.; 

Overwegende, dat van nppellants zonen, de 
t weelingbroeders JOHANNES en JOBJ:l'HUS VAN 

DBR Vi:LDBN, eerstgenoemde - die bij de loting 
het hoogere nu romer 63 had getrokken - bij 
uitspraak van deo militieraad van 80 Dec. 1901 
wegens lichaamsgebreken van den dienst bij de 
militie was vrijgesteld , en laatstgenoemde - die 
het lattere nummer 17 had getrokken - bij uit
spraak van even vermeld college van dezelfde dag• 
teekening tot den dienst was aangewezen op grond 
dat, wegens het ongeschikt bevinden van den 
eerstgenoemde, niet, volgens art. 62 der wet be
trekkelijk de Nationale Militie van 1861, het 
tin-de lid van artikel 49 dier wet, maar de al
gemeene regel, gesteld in het eer.tte lid van 
laatstgenoemd artikel, toepasselijk was ; 

dat appellant, meenende dat zijne twee zonen 
vnllen onder de bepnling vnn artikel 49 , derde 
lid, in verband met artikel 52 dier wet en de 
broeders alzoo de hno ten deel gevallen lotings
nummers konden verwisselen, bij Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant bezwaren heeft inge
bracht tegen de nitapraak van den militierand en 
heeft verzocht, dat aan zijne zonen alanog zon 
worden toegestaan onderling overeen te komen 
als bepaald bij artikel 49, derde lid, van boven
nangehaalde wet; 

dat Gedeputeerde Staten, uitspraak doende op 
de bij hen ingebrachte bezwaren, op 30 Jan u
ari 1902 tot het volgeode heb~n besloten: 
.1 °. met handhaving der uitspraak van den mi
litieraad, waarbij Jollll:PHUB VAN DER VBLDEN , 

getrokkeo hebbende n°. 17, is aangewezen tot 
den dienst, alsmede van de nitapraak van den 
militieraad ten aanzien van diens broeder JOHAN• 

NES, getrokken hebbende n°. 58, in zooverre 
deze uitapraak strekt tot vrijstelling van den 
dienst, het tegen gezegde aanwij zing en vrijetel
liog ingediende bezwaar on~rond te ·verklaren; 
2°. met wijziging der door den militieraad ver
melde reden van vrijstelling van den laatet,e
noemde, de uitapraak te zijnen aanzien te doen 
luiden: • vrijgesteld wekena het bepaalde in arti
kel 49 , derde lid, der Wbt van 19 Anguatua 
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1861 (Staat5/Jlad n°. 72); en 8°. aan reclamant ; ~kte, toen niet voldoende kon blijken, de be
te kennen te geven, dat op het door hem ge- handeling dezer zaalr door den militieraad is 
daan verzoek, dut aan zijne zonen alsnog worde ' aangehond.en en verdaagd tot de zitting van 
toegestaan onderling overeen te Jcoo;ien als be- 30 December 11!01, in welke zitting de milit&

paald bij artikel 49 , derde lid, der wet, volgens l'aad., op de hierboven vermelde gronden , J 0s11:PBUB 

geenerlei bepaling is te beslissen"; VAN DER V.RLDBN tot den dienst heeft aangewezen 
dat Gedeputeerde Staten tot de ·onder 1 °. en en JoBANNBS VAN lJ.RII VBLDBN weitens licbaams-

20. vermelde nitsprnak zijn geleid hoofdzakelijk gebreken van den dienst heeft vrijgesteld; dat 
door de overweging, dat volgens ' art. 54 der evenwel door appellant ter aanvnlling van het 
militiewet (1861) elke reden van vrijstelling moet onvoldoende bewijs, op 11 December 1901 omtrent 
bestaan op het tijdstip, waarop zij wordt aan- bovenbedoelde overeenkomst aan den militicl'llad 

gevroagd, en dat, waar ten uanzien der door . verstrekt, op 14 December daaropvolgende nog
appellan_t 11ls reden tot vrijstelling van ;ijn zoon maala voor den militieraad is verschenen, ver

JoSBPBUS aangevoer1le overeenkomst van roiling 'gezeld van de beide tweelingbroeders, die van de 
der door de tweelingbroeders getrokken lotings• tnsschen hen getroff'en overeenkomst van rniling 
nummers, dit tijdstip moet gescht wordea te hunner lotingsnummers toen mededeeling hebben 
vallen op 11 December 1901, het ten blijke gedaan aan den militieraad, daarvan tevens over
dier overeenkomst door _appellant op 14 Decem- leggende een on~eld onderhandsch schriftelijk 
her 1901 aan den militieraad overgelegde 11tuk ' bewijsstuk, dat, evenals de daafop gestelde lega
- behalve dat dit ongeregeld was - de over- , lisatie de handteekeningen van de beide broeders 

eenkomst in elk geval niet deed kennen als be- en van hnn vader, de dagteekening droeg van 

staande op het bij artikel 54, eerste lid, der 12 December 11!01; 

militiP.wet (1861) gevorderde tijdstip; Overwegende, dat de juistheid der hierbo.-en 
dat appellant vun boven vermelde niispraak van aan het appelletoil' verzoekschrift ontleende bij-

Gedepnteerde Staten van Noord/Jrabant bij Ons zonderheden omtrent hetgeen voor den militieraad, 

_in beroep is gekomen en Ons verzocht heeft ,het achf'ereenvolgens op 11 en 14 December 1901, 
besluit van Gedeputeerde · Staten voormeld, hand- in deze zaak feitelijk is voorgevallen, hare vol-

havende de uitspraak van den militieraad, te komen bevestiging vindt in de overwegingen der 
willen vernietigen, en aan zijn zoon JosBPBUS uitspraak van den militieraad, en die bijzonder-
het genot te geven van de overeenkomst omtrent · heden derhalve als vaststaande knnnen worden 

nnmmerverwisseling, met zijn broeder JOBANN.R8 aangenomen; 

aangegaan krachtens de 3de alinea van artikel 49 dat thans in de eerste plaats te beslissen is 
der militiewet"; in hoever het bij Ons ingestelde beroep ontvanke-

dnt appellant bij zijn aan Ons ingediend ver- lijk ia; 
zoekschrift in hoofdzaak aanvoert: dat voornoemde . Overw~ende, te dien aanzien, dat Gedeputeerde 
tweelingbroeders, krachtens het bepaalde bij art. 49, Staten, blijkens hnn hiervoren omschreven be-

derde lid, militiewet (1861), onderling waren slnit, in den inhond van het door appellant aan 
overeengekomen de door hen getrokken loting&- hen in~iend bezwaarschrift, in verband met de 
nummers te ruilen, opdat de trekkker van het slotsom van dat stuk, aanleiding hebben gevonden 

hoogere nnmmer 68, alzoo JOHANNES VAN DER om te treden in eene beoordeeling van en uit-
V.RLD.RN, voor den dienst zon worden aangewezen; spraak te doen niet alleen omtrent de door den 
dat van deze overeenkomst door appellant en zijn militieraad uitgesproken aanwijzing tot den dienst 

zoon JoB.RPBUS aan den militieraad werd mede- . van den loteling JosEPBUB VAN D.RR VELD.EN, 

deeling gedaan op 11 December 1901 - zijnde . maar ook ten aanzien van de door laatstgenoemd 
dit de dag, waarop beide lotelingen, volgens college aan den loteling Jo1uNNBti VAN D.BR 

art. 26 van het Koninklijk beslnit van 8 Mei 1862 VELDEN wegens lichaamsgebreken verleende vrij-
(Staatablad n°. 46), hunne belangen bij den stelling van militiedienst; dat immers Gedepnteerde 

mili~ieraad behoorden in te brengen -, doch Staten de beide uitspraken van den militieraad. 
dat, aangezien van het bestaan dezer overeenkomst, hebben irehandhaafd, wat aangaat die betreff'ende 
bij afwezigheid door ziekte van één der beide laatstgenoemden loteling evenwel met wijziging 
broeders, namelijk van 'JoBANN.&S, en het ont- van de door den militieraad vermelde redén van 
breken vnn eene behoorlijk op schrift gestelde vrijstelling, hiervoor in de plaats stellende, • vrij-
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gesteld wegens het bepaalde in artikel 49, derd• dat, nu door hem aan den tweelingbroeder 
lid, der wet van 19 Angnstua 1861 (Staat,blad;_ JOHANNES VAN DER V:nDBN vrijstelling van 
n°. 72)"; militiedienst werd verleend oplt)'ond van artikel 47, 

dat bij artikel 87 der Militiewet 1901 (Staatl• . · 2°. van genoemde wet en deze alzoo, naar die 
blad n~. 212 van 1901), overeenstemmende met uitspraak, niet .dienstplichtig" was, d. i. niet 
artikel 103 der wet betrekkelijk de Naiionale · tot den dienst kon worden aangewezen, het be
Militie van 1861, van beroep bij Ons zijn uit• pa.aide bij :irtikel 52 dier wet hier niet van toe
gezonderd de uitspraken van Gedeputeerde Staten paBBing is; 
betreffende het al of niet verleenen van vrijstelling dat toch laatstvermeld artikel alleen toepa88iog 
wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken; kan vinden, wanneer, zonder toepassing van den 

dat echter, al werd de nitspraak van den militie• vrijdom uit dat artikel, van twee of merr in 
raad tot vrijstelling van den loteling JoHANNXS hetzelfde jaar .dienstplichtig" geworden broeders 
VAN DXR VxLDXN we!(llnS lichaamsgebreken, door_ meer dan de helft, of, bij oneven getal, meer 
Gedeputeerde Staten gewijzigd, die wijziging niet' · dan de kleinere helft voor den dienst zon worden 
kan bescbou wd worden als eene beslissing ten aangewezen ; 
principale , dat de reden, waarom de militieraad dat dit geval niet aanwezig is, waar, zooals 
den loteling vrijstelde, moest geacht worden niet ten deze, van twee in hetzelfde je.ar geboren 
aanwezig te zijn, maar als slechts bedoelende, broeders één op grond van artikel !1,7 der boven
dat voor · zoover, gelijk naar het oordeel van aangehaalde wet van den dienst is vrijgesteld en 
Gedeputeerde Staten het geval was, eene andere · nit dien hoofde ook slechts één tot, den dienat 
in orde voorafgaande reden van vrijstelling voor wordt aangewezen ; 
hem bestond, de reil.en van vrijstelling wegens Overwegende wijders, dat Gedeputeerde Statè11, 
lichaamsgebreken, als eerst de tweede in orde met het oog op de eerste zinsnede van artikel 54 
niet in aanmerking komende, buiten beschouwing· der Militiewet (1861), die nitaprank van den 
blijft; militieraad omtrent JOSEPHUS VAN DER. VEI,DJ:N 

· dat deze handeling van Gedeputeerde Stuten hebben gehandhaafd, en die omtrent Jo1J,1.NN11:S 

~cht' moet worden niet in dien zin gevolg te VAN DER VEDDEN voor zooveel de vermelding 
kun n'en hebben, dat dts reden van vrijstelling, . van de reden der aan dezen verl~nde vrijstelling 
door ben ontleend aan de derde ziasnede van betreft hebben gewijzigd, op grond dat in de 
artikel 49 der Militiewet van 1861, in beroeps- zitting van den militieraad van 11 December 1901 
instantia wegvalt; zoodat de nitzondering, vervat van de tusscben de beide lotelingen getroffen 
in aanhef van art. 87 der Militiewet. 1901, niet overeenkomst aan dat college niet voldoende was 
belet, dnt door Ons, onafhankelijk daarvan, omtrent gebleken; , 
het beroep, gelijk het bij Ons is ingesteld, wordt dat evenwel de vrnag, of deze beschouwing juist 
beslist; is, bij Ons geen pont van onderzoek en beslissing 

Overwegende voorts, dat het hier niet, zooals behoeft oit t.e maken, nu, blijkens het voorgaande, 
appellant meent, geldt verwisseling van de aan . moet worden aangenomen, dat in zake de lotelingen 
beide lotelingen ten deel gevallen nummers, maar VAN DER VELDBN artikel 52 en mitsdien ook 
de toepassing van artikel 52 der wet betrekkelijk ·àe laatste zinsnede van artikel 49 der Militiewet 
de Nationale Militie van 1861, voorschrijvende, (1861) niet van toepllllsing zijn; 

'dat, worden twee of meer broeders iu hetzelfde Overwegende ten slotte, dat appellant, bij Ge
jaar dienstplichtig, alleen de helft van hun getal, deputeerde Staten bezwaren inbrengende tegen de 
of, is uit oneven, · de kleinere helft voor den uitspraak van den militieraad, verzocht, dat aan 
dienst wordt aangewezen volgens den regel, ge- zijne zonen alsnog zon worden toegestaan onderling 
steld in de laatste · zinsnede van art. 49 ; dat die overeen te komen als bepaald bij artikel 49, 3de lid, 
zinsnede .bepaalt, dat, zoo van twee of meer 1er Militiewet (1861); 
broeders ,. dio, in hetzelfde jaar zijn geboren, aan dat Gedepnteerde Staten aan appellant, in ant
één of meer vrijstelling moet worden verleend, ,Voord hierop, sub 3°. van hun beslnit te recht 
hij, die het laagste nummer heeft getrokken, lebben te kennen gegeven, dat op dit verzoek 
voor den dienst wordt aangewezen, tenzij zij ,Tolgens geenerlei bepallng is te beslissen; 
onderling anders overeenkomen; dat toch, indien moest worden aangenomen, 

dat de militieraad te recht geoordeeld heeft, ~at ten die11enden dage bij .den militieraad de 
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toepassing van art. 52 van voormelde wet niet 
waa gevraagd en dnt bij die gelegenheid geen 
beroep was gedann op het beataan eener onder• 
linge overeenkomst ala bedoeld bij de !natste 
zinsnede van artikel 49 dier wet, Gedeputeerde 
Staten aan de wet niet de bevoegdheid konden 
ontleeoeo, den lotelingen het alano~ aangaan van 
zulke overeenkomst toe te stlULn ; 

Gezien de wet van 19 Aogosto1 1861 (Staat8-

blad n°. 72) betrekkelijk de Nationale Militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met handhaving van de door den militieraad 
nitgesprokeo en bij bealoit van Gedepnteerde 
Staten van Noordbrabant van 30 Jannari 1902, 
G., n°. 143, 3de afdeeliog M. S., gehandhaafde 
aanwijzing tot den dienst bij de militie van den 
loteling J08EPBUS VAN DEK VBLDEN; met ver
nietiging van evenvermeld bealuit van Gedepu
teerde Staten, voor zoover daarbij sub 2°. voor 
de reden, waarom de loteling JOHANNES VAN 
DER VELDEN door d~n militieraad van militie
dienst werd vrijgesteld, eene andere als daaraan 
in orde voorafgaande reden is in de plaats ge
steld; en met handhaving van dat beslnit voor 
zooveel betreft hetgeen daarin snb 3°. aan appel
lant is te kennen gegeven, het door dezen inge
stelde beroep ongegrond te verklarên. 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 
belast" met de uitvoering vau dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatat en te gelijk met de 
in den hoofde dezes vermelde voordracht van 
Onzen genoemden Minister in de Nederland8cke 
Staatacourant opgenomen zal worden en waarvan. 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 30sten Mei . 1902. _ 
(get.) W IL H EL M I N À. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KVYPER. 
(Uitgeg. 14 Juni 1902.) 

30 M11i 1902. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland, waarbij • 
met toepassing van art. 212 der gemeente
wet een post op de begrooting der gemeente 
Krom1n11nie is verhoogd voor de beioldigiog 
enz. van een tweeden veldwachter aldaar 
wiens aanstelling door den Commissaris der 
Koningin is noodig geacht. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 
Beschikkende op het beroep, iugeeteld door 

den raad der gemeente Krommenie tegen het 

besloit van Gedeputeerde Staten van Noord

Holland d.d. 15 Jannari 1902, n°. 8, waarbij 
de begrooting dier gemeente voor 1902, na wijzi
ging ia goedgekeurd; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 16 April 
1902, n°. 79; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bionenlandache Zaken van 24 Mei 1902, n•. 2956, 
afd. B. B.; 
. Overwegende, dat bij besluit van 15 Janoari 

1902, n°. 3, Gedeputeerde Staten van Noord

Holland hebben bealoten: 
I. den post volgnummer 78 der begrooting 

van de gemeente KrommenÏ/1 voor het jaar 1902 
te verhoogeo met / 1100.-, het bedrag der jaar
wedde voor een tweeden veld wachter voldoende 
geacht, en dos den post vast te stellen op/ 1100.-; 

ll. den post volgnommer 83, .Kleediog en 
uitrosting van agenten van politie en veld wachters" 
te verhoogen met/ 80 . .:... noodig geacht ,•oor dil 
kleeding en uitrusting van. een tweeden veld
wachter , en dns vaat te stellen op / 155.-; 

III. in verband met de beslniten sub I en II, 
den post hoofdatok XII , art. 1 • On voorzi~oe 
uitgaven" volgnommer 134 dientengevolge te 
verlagen met f 580.- en aldus vast te &tellen 
op/ 311.116~; · 

IV. de eindcijfers va:n de hoofdstnkkeo der 
begrootiog IV en XII der daardoor noodig ge• 
worden wijzigingen te doen ondergaan; 

V. de aldns gewijzigde begrooting der gemeente 
Kromtnnie voor het jaar 1902 goed te keuren; 

dat Gedeputeerde Staten bij dat bealnit heb
ben overwogen , dat op de begrootiog van de 
gemeente Krom'lltl!nie. voor 1902, zooals deze door 
den gemeenteraad den llldeo October 1901 vast
gesteld en den Uden December daaraanvolgende 
gewijzigd ia, onder volgnummer 78 is oitgetrokken 
eene aom van f 600.- voor jaarwedde van één 
veldwachter en onder volgnummer BS eene som 
van f 711.- voor diens klceding en oitruating; 
dat het Onzen Commissaris, in overleg met den 
burgemeester, noodzakelijk is voorgekomen aldaar 
een tweeden veldwachter aan te stellen; dat 
Gedeputeerde Staten daarop den gemeenteraad 
hebben oitgenoodigd de bovengenoemde posten 
volgnummers 78 en 93 te doen vcrhoogen met 
zoodanig bedrag, dat daaroit de je.arw~dde be
nevens de koaten van kleeding en uitrusting 
zouden konueu betaald worden ; 

dat de gemeenteraad bealoteo heeft aan deze 
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uitnoodiging niet te voldoen, en beide posten op 
het genoemde bedrag heeft gehandhaafd; dat het 
geval in art. 212, lste lid der gemeentewet be
doeld, zich dns voordoet, en dat de aldaar be
doelde voorziening behoort te worden · getroffen 
en dat de plaatselijke inkomsten toereikende zijn 
om de bedoelde uitgaaf te dekken; 

dat de raad der gemeente Krommenie van dit 
besluit bij Ons in beroep is gekomen, hewerende, 
dnt de aanstelling vnn een en tweeden veld wachter 
geheel onnoodig is; 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid der nan
stelling van een veld wachter niet staat ter be
oordeeling van een gemeenteraad, maar van Onzen 
Commissaris in de provincie, overmits art. 191, 

. 5de , lid, der !(emeentewet voorschrijft, dat de 
veld wachters door hem, in over leg met den burge
meester, worden benoemd en ontslagen, welk 
recht van benoeming de bevoegdheid in zich 
sluit om te bepalen of het noodzakelijk is dat 
een of meer veld wachters worden aangesteld, om
dat de vdd wachters niet uitsluitend met ge• 
meentediensten, maar ook met den algemeenen 
dienst belast zijn en het voor de behoorlijke 
verzekering van dien dienst noodig is dat het 
aantal veld wachters daartoe voldoende zij; 

dat de gemeenteraad van Krommenie dus, toen 
hem de meening van Onzen Commissaris was 
medegedeeld , dat hij de aanstelling van eenen 
tweeden veldwachter noodzakelijk achtte, verplicht 
was geweest, krachtens art. 205 van de gemeente
wet om voor dien ambtenaar een jaarwedde op 
de begrooting te brengen ; • 

Gezien de gemeen te wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het daar
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. B. A.) 

4 Juni 1902. BESLUIT, tot wijziging of nadere 
wi;iz1g10g van de Koninklijke besluiten van 
28 Februari 1873 (Staatablad n°. 35), 21 Juni 
1877 (Staatsblad n°. 152), 12 Februari 
1879 (Staatsblad n°. 36), 27 Juli 1882 
(Staatsblad n°. 118) en 21 September 1901 
(Staatsblad n•. 213). S. 80. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het inwerking treden van 
de Gezondheidswet wijziging of nadere wijziging 
noodig maakt van eenige Koninklijke besluiten; 

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnen• 
landsche Zaken, van Financiën en van Waterstaat, 
Handel en Nijv~rheid van 27 Januari 1902, 
n°. 642, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, van 
10 Februari 1902, n°. 95, Invoerrechten en 
Accijnzen, en van 13 l<'ebrne.ri 1902, La. Q, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

lJen Raad van State gehoord (advies van 25 Maart 
1902, n•. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 16 Mei 
1902, n°. 2400, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
van 21 Mei 1902, n°. 76, Generale Thesaurie, 
en van 29 Mei 1902, n•. 224, afdeeling Handel 
en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van het tijdstip, waarop de Ge

zondheidswet in werking treedt, (1) het navolgende 
te bepalen: 

Art. 1. In het Koninklijk besluit van 28 Februari 1873 (Staatsblad n•. 35) ter uitvoering van 
het tweede lid van artikel 17 del' wet van 4 December 1872 ( Staatsblad n°. 134), tot voorziening 
tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 14 April 1875 (Staatsblad 
n°. 69), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

voor: wordt gelezen: 
Artikel 8, tweede lid: .den geneeskundigen amb• _.den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet 

tenaar". belast met het toezigt op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten". 

Artikel l O : .de geneeskundige ambtenaren en de 
leden of plàats vervangende leden van den 
geneeskundigen raad". 

.en de ambtenaren van het Staatstoezigt op de 
volksgezondheid". 

2. In de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij 

(l) Bepaald op 1 Augustus 1?02, bij besluit van 23 Juni 1902, S. 126. 
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artikel 7 der wet van 28- Maart 1877 (Staatsblad n•. !15), tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 21 Juni 1877 (Staatsblad n•. 152) 
en gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 9 Mei 1886 (Staatsblad n°. 103), worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

voor: 
Artikel 1: ,den betrokken ambtenaar van het 

geneeskundig Staatstoezigt" 

wordt gelezen : 
,den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet 

belnst met het toezigt op de handhaving van 
·de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten" 

Artikel 9, eerste Jid: ,den geneeskundigen amb- ,den inspecteur" 
ten.aar" 

Artikel 9, derde lid: ,den geneeskundigen amb
tenaar" 

,den inspecteur" 

Artikel 12: ,de genetsknndige ambtenaren," .de inspecteurs," 
.den geneeskundigen ambtenaar" .den inspecteur" 

3. In het Koninklijk beslnit van 12 Februari 1879 (Staatsblad n°. 36) tot regeling der examens 
als arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 17 November 1893 (Staatsblad n°. 166) en 29 April 1899 (Staatsb/,ful n•. 112), 
wórden de volgende wijzigingen gebracht : .. 

voor: ,cordt gelezen : 

Artikel 8, eerste Jid: .den .geneeskundigen in- .den voorzitter aan van de commissie door welke" 
spectenr of adjunct-inspecteur of het lid of 
plaatsvervangend lid van den geneeskun-
digen raad aan , onder wier voorzitter-
schap" 

Artikel 8, derde lid : .door den inspecteur of 
adjunct-inspecteur of het Jid of plaats
vervangend lid van den geneeskundigen 
raad," 

Artikel 11 , eerste lid : • den geneeskundigen 
inspecteur," 

Artikel 11, tweede Jid: .de inspecteu1~• 
Artikel .11, derde Jid: .door den inspecteur" 
Artikel 11, vijfde lid: • van een anderen in-

specteur" 

.door het lid," 

,den hoofdinspecteur van de volksgezondheid," 

,de hoofdinspecteur" 
.deor den ·hoofdinspecteur" 

• van een anderen hoofdinspecteur" 

• van den geneeskundjgen inspecteur" • van den hoofdinspecteur" 
4. In het Reglement voor 's ·Rijks kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam; vastgesteld 

bij het Koninklijk besluit van 27 Juli 1~82 (Staatsblad n•. 118) en gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 6 October 1887 (Staatsblad u•. 169) en 30 November 1891 (Staatabladn°.179) wordt 
de volgende wijziging gebracht: 

voor: wordt gelezen: 
Artikel 3, eerste lid: ,de voorzitter van eiken ,elke hoofdinspecteur van de volksgezondheid" 

geneeskundigen raad" 
5. In het Reg)ement voor 's Rijks kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam , vastgesteld bij 

het Koninklijk besluit van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 118) en gewijzigd bij het Koninklijkbesluit 
van 30 November 1891 (Staatsblad n°. 179), wordt de volgende w~ûging gebracht: 

i;oor: wordt gelezen: 
Artikel 5 , eerste lid : ,de voorzitter ·van eiken .elke hoofdinspecteur van de volksgezondheid" 

geneeskundigen raad" 
6. In Ons besluit van 21 September 1901 (Staatsblad n°. 213) tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending der pest en tot wering harer uitbreiding en gevolgen, worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 
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voor: 
Artikel 6, eerste lid: .den geneeskundigen in

spectenr" 

Artikel 21, eerste lid: .de inspecteur of ailjnnct
inspectenr voor het geneesknndig Staats
toezicht," 

Artikel 21, derde lid: .den inspecteur of den 
adjunct-inspecteur voor het geneesknndig 
Staatstoezicht". 

wordt g.•leu• : 
.den inspecteur, krll,chtens de Gezondheidswet 

belast met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten," 

.de hoofdinspectenr of de inspectenr, krachtens 
de Gezondheidswet belast met het toezicht op 
de hand ha ving der wettelijke bepalingen be
treffende besmettelijke ziekten,'' 

.den inspectenr". 

Onze Ministers van Binnenle.ndsche Zaken, van Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver
hèid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in h,et Staatzblad zal worJ en geplaatst en 
waarvan afächrift zal worden gezond en aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Jnni 1902. 
(get.} WILHELMlN A. 

De Minister van Binnentandtclie Zal:en, (get.) KUIP.Il:&. 

De Minister van Fi"naru:iën, 
De Min. i,an Water&taat, Ha11àel en Ni,ji,erlieiá, 

ffA&TE VAN TECKL.11:NBURG. 

Dili MA&lllZ 0YENS. 

(Uitgeg. 26 Juni 1902.) 

4 Ju,ii 1902. BESLUIT, tot vernietiging vaO: 

eene bepaling, voorkomende in art. 9 der 
door den gemeenteraad van RoertlWtià op 
17 November 1900 vastgestelde verordening, 
op het verblijven met woonwagens ·binnen 
die gemeente, S. 81. 

W1;r WILHELMINA, Esz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 25 Maart 1902 , · 
n°. 1346 , afd. B. B., betreffende art. 9 der 
verordening op het . verblijven met woonwagens 
binnen de gemeente Roer1M11d, vastgesteld door 
den raad dier gemeente den 17den November 1900, 
hetwelk aldus luidt: 

.De zorg voor de handhaving dezer verordening 
en de opsporing van overtredingen daarvan wordt, . 
behalve aan de bij art. 8 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, opgedragen 
aan de dienaren van politie, de maréchanssee en 
de beëedigde beambten, belast met heton_derhoud 
der wegen ;" 

Overwegende, dat de Koninklijke maréchanssee 
is een onderdeel van de krijgsmacht van den . 
Staat, waaraan bij Souverein besluit van 30 Ja
nuari 1815, hondende het reglement op de politie, 
de discipline en den dienst van dat wapen, meer 
in het bijzonder werkzaamheden voor het bewaren 
der openbare rost en de_ uitoefening der algemeene 
en rechterlijke politie zijn opgedragen; 

dat de maréchanssee derhalve ia eene Rijksin-
1902. 

stelling, aan het Rijksgezag ondergeschikt , .en de 
gemeenteraad niet bevoegd is hare taak na,ler te 
omschrijven of aan te vollen ; 

dat zoodanige bevoegdheid evenmin kan worden 
ontleend aan art. 8, sub 7°. van het Wetboek 
van Strafvordering, waarbij met het opsporen der 
strafbare feiten, behalve de met name genoemde 
personen , mede worden belast alle andere be
ambten in zaken bij bijzondere wetten en wettige 
verordeningen aan hunne waakzaamheid toever
tronwd; 

dat toch deze bepaling medebrengt , dat , naar 
de aldaar gemaakte onderscheiding, beambten 
hetzij aan het Rijksgezae;, hetzij aan dat van eenig 
ander pnbliekrechtelijk lichaam ondergeschikt, Îij' 

de van dat gezag zelf nitgaande algemeen bindende 
verordeningen met de zorg voor de ltandhaving 
daarvan knnnen worden belast, maar geenszins , 
dai eenig bestonr bevoegd zoude zijn eene dergdijke 
opdracht te geven aan beambten , ,1 ie in dienst 
staan van een ander , hooger gezap; ; 

dat de gemeente-verordening van Roermond 

derhalve, voor zoo ver de opdracht aan de maré
'chaussee betreft , ia getreden in hetgeen van 
'11,lgemeen Rijksbelanp; is, en die bepaling derhalve 
wegens strijd met de wet behoort te worden ver
hietigd ; 

Gelet op de artt. 150 en 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 

'15 April 1902 n°. 13); 
12 
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Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 27 Mei 1902, 
n°. 2963, afd. B. B.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenstaand . art. 9 der verordening op het 

verblijven met woonwagens binnen de gemeente 
Roermond , voorzoover betreft cle opdracht van 
de zorg voor de handhaving dier verordening 
en het opeporen der overtredingen daarvan aan 
de maréchaussee, wegens strijd met de wet te 

vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staaiablad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden mede 

gedeeld. 
Het Loo, den 4den Juni 1902. 

(get.) W I L HEL M I N A. 
De Miniatl!t" van Binnenlandache Zaken, 

(get.) KUYPER. 
( Uitgeg. 13 Juni l 90l!.) 

ö Juni 1002. BESLUlT, wanrbij, met vernietiging 
van eene uitspraak van Gedeputeerde Staten 
-rnn Groningen, de door den militieraad nit
gespr~ken aanwijzing tot den dienst bij de 
militie van den loteling H. H. HAIJES wordt 
gehandhaafd. S. 82. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
W. R. Bovnm, te 1fTedderót!rgen, gemeente Wedde, 

vader van den loteling HARK HOVING , van de 
lichting der nationale militie van 1902 uit ge
noemde gemeente, tegen de uitspraak van Gede
puteerde Staten van Groningen d.d. 24 Jann• 

.eri 1902, n". 154, 3de afd. , tot vrijstelling 
VtiD militiedienst- van den mede-loteling HARK 
HÈNVRIK HAIJEB; 

Den Raad van State, A(deeling voor de ge
schillen van bestunr, gehoord, ad vies van 26 Maart 
1902, n°. 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van • 26 Mei 1902, Afd • 
Militie en Schotterije11, n°. 776 M.; 

Overwegende, dat de lotelingen C. W. HAllllB, 
en H. H. H.&IJEB, tweelingbroeders, volgens 
art. 49 , 8de zinsnede, der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie van 1861, zijn overeengekomen, 
dat de hond.er van het hoogste der door hen 
getrokken nummers tot den dienst zou worden 
aangewezen; 

dat desniettemin de militieraad H. H. HAIJJIIB, 

wien bij de loting nummer 11 is ten deel ge• 
vallen , tot den dienst heeft aangewezen , na 

. C. W. HAllES, trekker van nummer 20, wegens 
gemis van de gevorderde lengte te hebben vrij• 
gesteld, dat de militieraad van ootdcel wns , dat 
de bij het Sde lid van art. 49 van bovenvermelde 
wet aan in hetzelfde jaar geboren broeden toe
gekende bevoe~heid om bij overeenkomst af te 
wijken van den daarbij gestelden regt:! , alleen 
dan van toepassing is, wanneer de bij de over
eenkomst tot den dienst aangewezen broeder 
lichamelijk geschikt is voor den dienst en aan 
den militieraad die geschiktheid is gebleken v66r 
de uitspraak; hetgeen zijns inziens nit het voor• 
wa.ardelijk karakter der overeenkomst voortvloeit; 

dat de voogd der tweelingbroeders tegen de 
uitspraak van den militieraad bezwaren beert in
gebracht bij Gedepnleerde Staten, die, met ver
nietip:ing van voormelde nitspraak, H. H. HAIJ&S 

, alsnop: van den dienst hebben vrijgesteld; dat 
Gedeputeerde Staten hebben overwogen, dat de 
militiewet in het 8de lid van art. 49 de be
voegdheid verleent aan broedel"II, die in hetzelfde 
jaar geboren zijn , bij onderlinge overeenkomst te 
bepalen , dat argeweken ml worden vrn den daar 
gestelden regel, ,lat hij, die het laagste lotings• 
nummer heeft getrokken, voor den dienst zal . 
worden aangewezen; dat die bevoegdheid onbeperkt 
is en onvoorwaardelijk is verleend e_n geene uit
zondering beheist voor het geval dat degene der 
broeders, die krachtens die overeenkomst voor 
den dienst zoo moeten worden aangewezen, als 
verkeerende in een der gevallen in art. 47 der 
militiewet genoemd , recht óp vrijstelling van 
den dienst heeft, dat de militieraad mitsdien ten 
onrechte HARK HENDRIK HA1as, die het laagste 
nummer heeft getrokken , tot den dienst heeft 
aangewezen ; 

dat W. R. HovING van de uitspraak van Ge
depn teerde Staten bij Ons in beroep is gekomen , 
daarbij nanvoerende, dat de billij kheid eischt, 
dat H. H. HATJBB tot den dienst worde aan-

. gewezen; 
Overwegende, dat het hier geldt de_ toepassing 

van art. 52 der wet betrekkelijk de Nationale 
Militie van 1861, voorschrijvende, dat , worden 
twee of meer broeders in hetzelfde jaar dienst• 
plichtig, alleen de helft van bon getal, of, ia 
dit oneven de kleinere helrt voor den dienst 
wordt aangewezen volgens den regel , gesteld in 
de lap.tste zin1nede van art. 49; dat die zinsnede 
bepaalt, dat, zoo van twee o( meer broeders, die 
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in hetzelfde jaar geboren zijn, aan één of meer 
vrijstelling moet worden verleend, hij, die het 
laagste nummer heeft getrokken, voor den dienst 
wordt aangewezen, tenzij zij onderling andere 
overeenkomen; en dat van deze bevoegdheid door 
de gebroeders C. W. en H. H. HAIJES is ge• 
brnik gemaakt; 

dat de militieraad niettemin te recht geoor• 
deeld heeft, dat, nu door hem aso den twee
lingbroeder C. W. HAIJBS nijstelling van mili

tiedienst werd verleend op grond van art. 47 , 
l ". van genoemde wet en deze alzoo, naar die 
nitspraak, niet .dienstplichtig" was, d. i. niet 
tot den dienst kon worden aangewezen , het be

paalde bij art. 62 dier wet hier niet van toe• 
paseing ie; 

dat toch laatstvermeld artikel alleen toep:issing 
kan vinden, wanneer, zonder toepassing van den 
vrijdom nit dat artikel, van twee of meer in 
hetzelfde jaar .dienstplichtig" geworden broeders, 
meer dan de helft, of, bij oneven getal, meer 
dan de kleinere helft voor den dienst zou worden 

aangewezen; . 
dat dit geval niet aanwezig is, waar, zooals 

ten deze, van twee in hetzelfde jaar geboren 
broeden één op grond van art. 47 der bovenaan• 
gehaalde wet van den dienst is vrijgesteld en 
nit dien hoofde ook slecli.ts één tot den dienst 
wordt aangewezen ; 

. Gezien de wet van 111 Angustns 1861 (Staat,
blad n°. 72), betrekkelijk de Nationale Militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van °de uitspraak van Gede• 

pnteerde Staten van Groningen van 24 .Janu
ari 1902, n°. 164, 3de afdeeling het daartegen 
ingesteld beroep gegrond te verklaren en mita
dien de door den militieraad uitgesproken aan
wijzing tot den dienst bij de militie van den 
loteling HARK HENDRIK HAIJES te handhaven. 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatiblad geplaatst en te gelijk met de in 
den hoofde dezes vermelde voordracht van Onzen 
genoomden Minister in de Nederla11tkche Staat1-
c0t,rant opgenomen zal worden en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van beetonr. 

Het Loo, den 5den . .Tooi 1902. 
(get.) W I L H E t MI NA. 

lJe Minuter r,an BinM'lllantkche Zaie11, 
(get.) Kun.e:&. 

(Uitgeg. 19 Juni 1902.) 

5 J""i 190l!. Bl:sLUIT, hondende ongegrond
verklaring van het beroep van den raad der 
gemeente .LJ.mbt-.LJ.lmelo, ingesteld tegen een 
besluit van Gedeputeerde Stal.en van Ooerij,ul, 
waarbij niet werd goedgekeurd het beslnit 
van den raad dier gemeente tot ver.toop van 
in~chrijvingen op het Grootboek om wet de 
opbrengst er van deel te nemen in eigen 
leening. 

WIJ WILHELMINA, &NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Ámbt-.LJ.lmelo, tegen het besluit 
van Gedepnteerde Staten van Ooerijuel, d.d. ll! De

cember 1901 , 2de afd., n°. 41l611frn45, WBa&rbij 
goedkenring is onthonden aan het besluit van 
dien raad d.d. 6 December 11101, n°. V, tot ver
koop eener inschrijving op het Grootboek der 
Nederlandsche Werkelijke Schuld; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, ad vies v11n ll! Maart 
1902, n°. 28; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 1902, n°. 2092, 
afd. B . .B.; 

O,erw~nde: dat bij besluit van 6 December 
1901, n°. V, de raad der gemeente .LJ.mbt-.LJ.l,nelo, 
gelet op zijn besluit van dieozelfden d11tuw n•. IV 
tot het aangaan e11ner 4 pCta. geldleeoing groot 
f 16,600.- af te lo&Ben biruNln 20 jaren, heeft 
beeloten: 

1 °. bedoelde geldleening geheel voor rekening 
der gemeente te nemen ; 

2°. ter verkr~ging van de daartoe benoouigde 
middelen: 

a. te verkoopen f 17,200.- inachrijving op 
het Grootboek der N ederlandsche Werkelijke 
Schuld, rentende 2 ! pCt; 6. daartoe te bestemm 
I. de op de gemeeotebegrooting voor 1901 onder 
art 65 der nitgaven voor belegging van gulden 

in iuachrijvingen op voormeld Grootboek ui~ 
trokken som van f 1000.- en II. het op de lie
grooting voor het dienstjaar 1902 onder art. 66 
der uitgaven tot gelijk doel uitgetrokken bedr•g 
ad f 1000.-; 

8°. te bepalen: dat de nit de afios;inS"n dier 
leeaing te verkrijgrn gelden weder in inschrij
vingen op het Grootboek der Nederlandsche W er
.telijke Schuld belegd zullen worden; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan hoofde 
dezes vermeld bealnit aan evengemeld raadsbesluit 
van 5 December 1901, n°. V, hnnne goedkeurinit 
hebben onlhonden , daarbij overwegende : dat bij 

12• 
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dat raadsbesluit weliswaar is bepaald dat de uit 
de aflossingen der leening te verkrijgen gelden 
weder in inschrijvingen op het Grootboek zullen 
belegd worden, doch dat die beleggingen wellicht 
zullen moeten geschieden door aankoop tegen 
hoogere koersen dan den thans geldenden koers , 
terwijl de uitvoering van die bepaling tot herstel 
na enkele jaren van den vorigen kapitaalstoestand 
geenszins tegen inmiddels veranderde inzichte~ 
van den raad zal zijn verzekerd, en dat de ver
koop van inschrijvingen met bestemming tot het 
bovengemeld doel uiet in het gemeentebelang moet 
worden geacht ; 

dat de rnad der gemeente Ámbt-.Almelo van.
dit besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep is l!ekomen, daarbij aanvoerende dat hij 
zich met de besliaaing vau Gedeputeerde Statep1 
bezwaard gevoelt, daar de motieven, welke Gede-· 
pnteerde Staten tot het onthouden hnnner goed
keuring ~ven, naar 's raads bescheiden meenî~g 
daartoe niet hadden mogen leiden ; 

dat tooh het bezwaar van Gedeputeerde Staten, 
dat de beleggingen in de toekomst wellicht moeten 
geschieden door aankoop t~n hOOj!;ere koerse'l 
dan den tbans geldenden koers , bij de beo;r •. 
deeling van 's raada besluit niet in aanmerking 
had mogen komen, maar alleen de vraaP(• met 
welk doel de voorgenomen verkoop zon pla,ta 
hebben; docb al wnre zulks het geval , dan zou , 
waar het bezwaar van Gedeputeerde Staten slechts 
op eene veronderstelling berust ~n door niets ge
staafd wordt, ' met evenveel zekerheid beweerd 
kunnen worden, dat beleggingen tegen een lager 
.of denzelfden koers ale den tbana geldenden 
kunnen geschieden ; 

dat de rnad dan ook niet kan toojreven dat de 
vcu&oop van inschrijvingen . tot het bovengemeld 
doel niet in het belang der gemeente moet worden 
geacht, integendeel van meening blijft, dat, waar, 
zooals in casu, die verkoop voor de gemeente 
eene jaarlijks terugkeerende rentebesparing ten 
8"Volire beeft, het gemeentebelang door zoodaniii:e 

handeling in hooge mate wordt gebaat; dat aan 
dat belang ook in de toekomst niet wordt te 
kort gedaa~ , omdat na verloop van 20 jaren 
niet alleen het kapitaal weder aanwezig, maar 
ook het gemeentelijk bezit met eene waarde van 
bijna gelijk bedr11g vermeerderd zal zijn, danr 
de uitgaven tot dekking, waarvan de verkoop zou 
geschieden , hoofilzakelijk zijn veroorzaakt door 
schoolbonw en aankoop van grond; 

dat het verJer door Gedeputet!rde Staten gt· 

opperde bezwaar, dat de uitvoering van de be
paling tot herstel • na enkele jaren van den vorigen 
kapitaalstoeatand geenszins tegen inmiddels ver
anderde inzichten van den raad zal zijn verzekerd, 
evenmin is te verdedigen en volgens 's raads 
meening buiten beachouwing kan blijven, omdat 
vaststaat, dat het tot de taak van Gedeputeerde 
Stu.ten behoort toe te zien , dat te zijner tijd de 
aflossingen geschieden en in inschrijving op het 
Grootboek belegd, althans niet tot dekking van 
gewone uitgaven gebezigd worden ; 

Overwegende: dat de gronden die Gedeputeerde 
Staten tot hno bestreden besluit geleid hebben 
juist zijn, en deze tot de Onze Dlakende; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goeilgevonden en verstaan : 

het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister vnn Binnenlandache Zaken ie. 

belast met de uitvoerin~ van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den óden J ani 1902. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

IJe Mini.rter 11an Bintienlandscke 7,alm,, 
(get.) KUYPER. 

1 Juni 1902. WET, tot verhooging en w9z1gmg 
van het Dijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1902. S. 83. 

l:lij deze wet wordtn na artikel 73 ingevoegd 
de volgende nieuwe artikelen: 

Árt. 73a. Jaarwedden, alsmede persoonlijke toe
lagen, van de leden va'n den centralen gezond
heidsraad met inbegrip van de hoofdwspecte•lrs. 
van de volksgezondheid . / ·16,000 

Àrt. 73b. Reis, en verblijfkosten van de leden 
(met inbegrip van de hoofdinspecteurs vau de volks• 
gezondheid) en Je buitengewone leden en vacatie
gelden van de buitengewone leden van den centralen 
gezondheidsraad, mitsgaders bureel kosten van de 
hoofdinspectenra van de volbgezondheid. / 3750. 

.4.rt. 78c. Jaarwedden van de 11mbtenaren en 

de bedienden van den centralen gezondheidsraad. 
/ 1250. 

.Jrt. 73d. Verdere kosten van den centralen 
gezondheidsraad met inbegrip van reis- en verblijf
kosten en vacat.iegelden van eventueel t~ raad
plegen deskundigen, hour en inrichting va~ lokalen, 
men bilu.ir en van koeten van stichting en inrich
ting van nienwe lokalen en van een laboratorium 
voor den raad • / 13,650. 

.&rt. 7 Be. Jaarwedden alsmede persoonlijke toe-
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lagen van de inapectenra van de volkagezondheicL. 
f 26,000. 

Àrt. 7S/. Reia-, verblijf- en bnreelkosten van 
de inspecteurs van de volksgezondheid. / 12,000. 

..J.rt. 739. Bijdrage van het Rijk aan de ge
meente voor de toelagen van de 8C1'etarissen der 
gezondheidscommissiën_. . / 16,667. 

En na artikel 80: 
Àrt. 8011. Jaarwedde van den aecretaris van het 

college van bijstand, bedoeld in artikel 35 der 
Woningwet • • / 1250. 

Àrt. 80b. Rei&•, verblijf- en bureelkosten V"Bn 
de leden en van den secretaris en presentiegelden 
van de leden van het college van bijstand, be
doeld in artikel S5 der Woningwet. • / 1000. 

Ten gevolge nn voorschreven verhooging en 
wij1iging wordt het totaal der 4de Afd. en het eind• 
cijfer van dit hoofdatuk met/ 91,567 oerlwogd. 

7 J"ni 1902. WET, tot wijziging der grens tus-
achen de gemeenten Bruaum en Hilr!er,-,,,n. 
s. 84. 

Wu WILHELM[NA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenachelijk ia, de grena tusschen de gemeenten 
Bu.rmm en Hifoer,um te veranderen; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Busaum. 

en Hilver8"m wordt veranderd ala volgt: 
1°. Beginnende bij een pnilt, gelegen in de 

bestaande grensscheiding tasachen de gemeenten 
Bu"m,m en Hiloeràum op den Zuidoosthoek van 
perceel n°. 321 van sectie C der gemeente Bus
sum, volgt de grens in Noordooatelijke richting 
eene rechte lijn, getrokken uit voormeld punt 
naar den Zaidwestelijken hoek van het perceel 
n°. 120 vaa aectie B in de gemeente Hiloermm, 
gelegen in de bestaáude grensscheiding tnsachen 
de gi:meenten Busaum en Hiloersum, volgt van 
daar eerst in Noordelijkt1, daarna in Zuidelijke en 
vervolgens weder in Noordoostelijke richting de 
bestaande scheiding tusschen de twee gemeenten 
tot een punt van die scheiding, gelegen in het 
verlengde '!'an de Zuidelijke grena van perceel 
n°. 532 van sectie B der gemeente Hiloersi,m; 

van dat punt volgt de grena in Noordoostelijke 
richting een rechte lijn, gevormd door laatatge• 
noemd verlengde, de Zuidelijke grens van perceel 
n•. 632 vau sectie B der gemeente Hilversum 
en het Noordoostelijk verlengde van _die lijn tot 
een pont, waar dit laatste verlengde de bestaande 
grensscheiding tasschen de gemeenten Hiloer,um 

en Huizen langa den Amerafoort&chen straatweg 
snijdt. 

2°. Beginnende bij een pont, gelegen in de 
bestaande grensscheiding tuaschen de gemeenten 
Brusum en Hilversum op den Zuidoosthoek van 
perceel n°. 60 van sectie A der gemeente Hil
oer8"m volgt de grens eerst West waart& en daarna 
Noordwaarts aanvankelijk de Zuidelijke en ver
Tolgens de Westelijke grens van voornoemd per
ceel n°. 60., om· daarna de Westelijke grenzen 
van de perceelen n°•. 61, 53 en 54 van sectie A 

. der gemeente Hiloers"m te volgen tot een pont 
in de bestaande scheiding tusschen de gemeenten 
Blt3~um en Hilvermm, gelegen op den Noordoost
hoek van laatstgenoemd perceel n°. 54. 

2. De overgang van grondgabied, die het ge
volg is van deze grenswijziging, heeft plaat& op 
1 Juli 1902. 

3. Alle kadastrale en andere stukken, nitalui, 
tend betrekking hebbende tot het ingevolge arti
kel 1 overgaand grondgebied, worden uitgekeerd 
aan de gemeente, bij welke dat gebied wordt gevoegd. 

Het bestnur dier gemeente heeft te allen tijde 
het recht, kosteloos inzage te nemen van de archie
ven der gemeente van welke het gebied is afge
scheiden_. eu nit die archieven afschriften of nit
trebele op zijn koaten te vordereu, 

4. De ingezetenen, gevestigd op het ingevolge 
&rtikel 1 overgaand grondgebied, worden voor de 
verkiesbaarheid tot leden van den gemeenteraad 
en voor de toepassing vau artikel 7 der Kieawe~ 
van 1 Juli 1902 of beschouwd al& ingezetenen 
!);er gemeente, bij welke dat gebied wordt gevoegd. 

Voor zoover deze personen geplaat&! zijn op de 
lrieseralijst voor het loopend jaar vastgesteld in 
de gemeente, van welke het overgaand grondge
bied wordt afgescheiden, worden zij op 1 Jnli 
1902 door het bestuur dier gemeente van die lijst 
giiachrapt. Dat bestuur zendt tevens op gemelden 
dag een nittreksel der kiezerslijst, voor zooveel 
zij bedoelde personen betreft, aan het beataar der 
gemeente , tot welke dat grondgebied overgaat; 
laat&tbedoeld bestuur plaatat deze personen, voor 
coover zij overeenkomstig de bepalingen der Kiea
wet voor het kiesrecht in de gemeente in aanmer
king kunnen komen, zoo apoedig mogelijk na 
l Jnli 1902 op de kiezerslijst dier gemeente. 

Dat bestuur doet een uittreksel der aldus aan- • 
vulde kiezenlijst, voor zooveel bedoelde personen 
betreft, op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter inzage neder leggen en tegen betaling der 
kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar stellen. 
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Hiervan p;eachicdt te gelijker tijd openbare kennis· 
p:evinp:. 

Met den dag dezer kennisgeving wordt de nan
p:evnlde lijst van kracht, behoudens de wijzigiop:en 
daarin overeenkomstig de Kieswet te brenp:eo. 

5. Op hen, die voor de lichting der Nationale 
Militie van 1908 zijn ingeschreven en gevestigd 

zijn op het overjl(88nd grondgebied, is artikel 21 
der Militiewet 1901 (Staat,bladn•. 212 van 1901) 
van toepassinp:. 

Voor de toepassinp: dier wet en der te harer 
uitvoering i;?Pi;?eveu voorschriften blijven zij mits
dien beschouwd worden als militieplicbtii;?en van 
de gemeente van welke dat grondgebied wordt 
afirescheiden. 

Zij, die voorkomen in het register, bedoeld in 
artikel 122 van voormelde wet, worden, voor zoo
ver zij ~vestii,;d zijn op het overiraand grond~
bied, overitescbreven op het rep:iater van de gemeente, 
bij welke dat gebied wordt "8Voegd. 

Op hen, die op het over,raand grondp:ebied zijn 
p:evestigd en tot de schntterij bebooren of op de inge

volp:e de wet van 11 April 1827 (Staat,bladn•. 17) 
op te maken schnttersrol voor 1902 znllen wor
den ~bracht, en aan wie de kennisjó?evinir, v~r
geschreven bij artikel 14, laatste lid, dier . wet 
zijn gedaan, is artikel 27, eerete lid, dier wet 

van toepnssioi;?, met dien ventaode, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisp:evinp: door ben niet wordt 
gedaan. 

6. De gemeente-opcenten op de peraooeele be
lasting en op de grondbelasting over het dienst
jaar 1902 worden , voor zooveel het overgaand 
grondgebied betreft, geheven ten behoeve der ge

meente, van welke dat gebied wordt afgescheiden. 
Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt de 

helft uitgekeerd. aan de gemeente, bij welke dat 
gebied wordt ~v~. 

7. Te bep:innen met 1 Jnli 1902 worden in de 
tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 16 April 
1896 (Staat,blad n°. 721, door .Bussum" en .Hil
nraum" verstaan de gemeenten , zooals zij bij 
artikel l dezer wet zijn gewijzigd. 

IJ Juni 11102. WET, bondende goedkeuring van 
internationale overeenkomsten tot bescher
miop: van den ind nstrieelen eigendom. S. 85. 

W11 WILHELMINA, 11Nz • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de overeenkomsten tot bescherming van den indus
trieelen eigendom , den 14den Decem her 1900 
tosscben verschillende Staten, Wllll!'onder Nederland, 
te Brru,el gesloten bepalingen inbonden, wette
lijke rechten betreffende; 

Gelet op artikel 511, tweede lid, der Grondwet ; 
Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Worden goedgekeurd, de nevens deze wet in 
afdruk gevoegde , den 14den Decem her l 900 te 
BTU81el door de wederzijdsche p:evolmachtigden 
geteekende overeenkomsten, (l) zijnde: 

1. een additionneele alite, wijzigende de over
eenkomst van 20 Maart 1888 alsmede het daartoe 

beboorend slotprotocol, aangegoan tu1scben België, 
Brazilië, Denemarken , de Dominicaan,che Repu
/Jliek, Spanje, de Yereenigde Staten oan .J.merika, 
Frankrijk, Groot-Brita1111ië, Italië, Japan, Noor
f/Jegen , Nederland, Port"flal, Serm, Zto~tk,,, 
Zwit,erland en Thni, ; 

2. Een additionneele akte tot de ecbikking van 
14 April 18111 betreffende de internationale in
schrijving der fabrieks• en handelsmerken, aan
~gaan tn88Chen België, Brazilië,Spanje,Franli:riji, 
Italië, Nederland, Portugal, ZflJit,,,rlanáen Thni,. 

Lasten en bevelen , enz. 

G~ven op het Loo, den 7den Juni 1902. 
(get.) WIL HEL?tl INA. 

De Minûter oan Buitenlaná,che Zaken, 
(get.) R. MIILVIL VAN LYNDEN. 

JJe Minûter van Juatitie, 
i. A. Lo11n. 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MuJIZ ÜYENS. 

(get.) 
De Minuter van Kolonïë,i, 

T. A: J. VAN AscH VAN W11cs:. 
( Uitgeg. 10 Juli 11102.) 

8. Deze wet treedt in werking met den dag-
harer afkondip:inp:. - 9 Juni 11102. WET, tot regeling van de bevor-

Lasten en bevelen, enz. dering, het ontslag en het op pensioen stellen 
Gegeven op het Loo, den 7deo Juni 1902. der militaire officieren bij de Zeemacht. 

(get.) WILHELMINA. S. 86. 
lJe Mi11. van Binnenl. Zaken, (gd.) KUYPIIB, 

lJe Miniater van Fi11anciën, 
HABTII VAN TIICKLEN11URO. 

(Uitgeg. 21 Juni 1902.) 

(1) Deze overeenkomsten in de Fraoecbe taal , 
worden hierna niet op~nomen, daar de bekend
making er van in de Nederlandsche taal nog bij 
Koninklijk besluit vol~. 
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Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 161, 
1-7; 1900/1901, n°. 36, 1-18; 1901/1902, 
n°. 43, 1..:....59, 

Hand. id. 1901/1902, bladz. 847-854, 929-
941, 1188. 

Band. l• Kamer 1901/1902, bladz. 267-263, 
279-289. 

Wu WILHELM[NA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is over te gaan tot herziening van de 
wettelijke bepalingen, welke, ook ter voldoening 
aan artikel 60 der Grond wet, strekken tot rege
ling van de bevordering, het ontslag en het op 
pensioen stellen van de militaire officieren der 
zeemacht, met nitzondering van het personeel der 
Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

EERSTE AJ<'DEELING. 

À/gemeene bepali"{/en, 

Art. 1. De bevordering, het ontslag en het op 
penaioen stellen der militaire officieren van de 
zeemacht . geschieden met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet. 

Die bepalingen zijn niet toepasselijk op de 
officieren der Koninklijke Nederlandsche Marine• 
reserve. 

2. De bepalingen van de tweede afdeeling dezer 
wet zijn, voor zoover betreft den daarbij gestelden 
tijd van dienst binnen• en bniten!(MtS en de be
vordering naar rangouderdom , niet toepasselijk 
op de Vorsten van One Hnis. · 

Hunne bevordering tot een officiersrang bniten 
werkelijken dienst bij de zeemacht is aan geen 
der · bepalingen dezer wet onderworpen. 

3. Waar in deze wet gesproken wordt van 
.actieve oorlogsbodems" worden bedoeld alle oor
logsschepen of vaartnigen, uitgezonderd logement
en inetrnctieechepen uitsluitend bestemd Yoor 
diensten binnengaats, wacht• en kostschepen. 

De kannonneerbooten en torpedobooten worden, 
behoudens in door Ons aan te wijzen bijzondere 
gevallen, niet gerekend tot de oorlogsbodems, 
bedoeld in artikel 10 van deze wet. 

Waar gesproken wordt van • buitengaats" of 
• binnengaats" wordt bedoeld: bniten of binnen 
de grenzen der Nederlandsche zeegaten in Enropa. 

Waar gesproken wordt van • binnensla.nds" 
wordt bedoeld : binnen de grenzen van Nederland 
of vu1. de Nederlandsche zeegaten in Eoropa. 

Waar gesproken wordt van • bnitenslands" of 

.het buitenland" wordt bedoeld: buiten de gt·enzen 
van Nederland of van de Nederlandsche zeegaten 
in Europa. 

Waar p:esproken wordt van .actief dienen" of 
van .actieven dienst" worden bedoeld alle diensten 
bij de Nederlandsche Zeemacht bewezen, behalve 
tijdens de nonacti viteit. 

Waar gesproken wordt van den rang van hoofd
officier wordt daarmede bedoeld een rang boven 
dien van luitenant ter zee der lete klasse en 
beneden dien van schont-bij-nacht. 

Waar gesproken wordt van .officieren met den 
rang van vlagofficier'' worden d~rmede bedoeld 
officieren met ~en rang vau schoot-bij-nacht of 
hoogeren rang. 

Waar gesproken wordt van .reglement" wordt 
daarmede bedoeld een voorechri (t , met inacht
neming van de bepalingen dezer wet vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van beetnur. 

4. De diensttijd der officieren in eiken rang 
rekent van den datum van ingang hunner benoe• 
ming in dien rang of, wanneer die datnm niet 
bepaald werd, van de dagteeken ing van het be
sl oit dier benoeming. 

De tijd, gedurende welken aan een officier verlof 
mocht zijn verleend ingevolge artikel 23 dezer 
wet, wordt . niet als diensttijd in den rang aan• 
gemerkt. 

Ouderdom van rang van officieren wordt, voor 
zoover hnnoe aanspraak op bevordering betreft , 
beheerecht door de plaats in de ranglijst. · 

5. Voor eiken rang en voor elk dienstvak af• 
zooderlijk bestaat eene rang! ijat. 

Behondens het bepaalde bij het laatste lid van 
dit artikel en bij de artikelen 8, 9, 14, 20, 23 
en 25 worden (e officieren in den ranglijst ver• 
meld naar orde van den datum van ingang der 
benoeming in hunnen rang of, wanneer die datum 
niet bepaald werà, naar orde van de dagteekening 
van het besluit dier benoeming. 

Bij benoeming tot den officien,rang van meer dan 
één persoon bij_ hetzelfde bes) uit worden zij ge• 
tangachikt naar de vol~rde, door One bij de 
benoeming te bepalen. 

Bij gelijktijdige bevordering worden zij in den 
hoogeren rang gerangschikt naar de volgorde van 
hunnen ouderdom in den vorigen rang. 

Wij behouden Óns voor een officier , die voor 
bevordering is voorbijgegaan, omdat op het tijd• 
eti p, waarop hij voor bevordering in aanmerking 
kwam, door hem, ten gevolge van omstandighP.den 
buiten zijne schuld, oog niet voldaan was aan 
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de eischen voor zijne bevordering gesteld, hij zijne 
latere bevordering zijne vroegere plaats in de 
ranglijst terug te geven , zoo Wij daartoe termen 

aanwezig achten. 
De datnm van benoe.ming in den rang van een 

officier, die 1tilsteande in de ranglijst ten gevolge 
van het bepaalde in de hierboven aangehaalde 
artikelen, in die lijst komt te staan onder een 
officier met jongeren datnm van benoeming dan 
de zijne, wordt voor .wat zijn onderdom in rang 
betreft, geacht dezelfde te zijn ale die vnn den 
onmidJ.ellijk boven hem staanden officier. 

Verkrijgt een officier ten gevolge van eene gun• 
etige beschikking als bedoeld bij het vijfde lid 
van dit' artikel, bij zijne latere bevordering zijne 
vroe!':ere plHts in de nnglijst terng, dan wordt 
voor wat zijn ouderdom in rang betreft, zijn 
datum van be11oeming in den raug geacht è.ezelfde 

te zijn als die van den in de ranglijst onmiddellijk 

onder hem geplaatsten officier. 
6. Onder bevordering wordt in deze wet ver• 

staan de benoeming vau den officier tot den 
hoogeren rang, onmiddellijk volgende op den rang, 

il.oor hem werkelijk bekleed. 
7. Om voor bevordering in aanmerking te 

'komen, moet de officier, onverminderd de overige 

bij deze wet te stellen eisehen, bij Soed gedrag 
en genoegznmen dienstijver de vereischte bekwaam• 
heid en geschiktheid voor · den hoogeren rang 

bezitten. 

TW.EEDE AFDEEL! NG. 

P' an de be11orderit1g. 

B. De adelborsten der eerste klasse moeten 
twee jaren dien raJ\g bekleed .,en daarvan ten 
minste één jaar op actieve oorlogsbodems buiten• 
gaats gediend hebben , om tot het examen voor 
den rang van luitenant ter zee der tweede klasse 
toegelaten en tot dien rang bevorderd te kunnen 
Worden. 

Voor hen, die binnenslands zijn, geschiedt de 
bevordering niet dan na een met voldoenden uit• 

slag afgelegd examen. 
Zij , die, op het oogenblik dat zij voor bevor• 

dering in aanmerking komen, bnitenslands dienen 
en vóór hun vertrek naar het buitenland niet in 
de termen vielen om tot het · er~men te worden 
toegelaten, worden niettemin bevorderd , doch 
moeten het examen binnen één jaar na hunne 

terugkomst in Nederland afleggen. 
Wordt dit examen niet binnen den vast~telden 

termijn met voldoenden uitslag afgelegd, zonder 
dat voor dit verzuim billijke redenen, ter beoor• 
deeling van Onzen Minister van Marine, aanwezig 
zijn, dan blijft de Jlalatige stilstaan op de door 
hem na afloop van den termijn bereikte plaats 
in de ranglijst en vangt de opklimming van die 
plaats eerst aan , nadat het examen met vol• 
doenden uitslag is afgelegd. 

De ndelborsten der eerste klasse, die, vóór hun 
vertrek naar het buitenland, in de termen vielen 
om het examen af te leggen en zulks nagelaten 
hebben of niet aan de vereischten van het examen 
hebben voldaan, komen - ten ware voor dit ver
zuim billijke redenen, ter beoordeeling van Onzen 
Minister van Marine, aanwezig zijn - eerst voor 
bevordering in aanmerking, nadat zij , na terug
komst in Nederland, het examen met voldoenden 
uitslag hebben afgelegd. 

9. De lnitenants ter zee del' tweede klaase 
moeten zee jaren . dien rang bekleed en daarvan 
ten minste drie jaren op actieve oorlogsbodems 
gediend hebben, waarvan twee jaren buitengaats, 

en op eene alleszins voldoende wijze hebben doen 
blijken, dat hun eeoe wacht aan boord. .in zee ten 
volle is toevertroowd, om tot het enmeo voor 
den rang van luitenant ter zee der eerste klasse 

toegelaten en tot dien rang bevorderd te kunnen 
worden. 

De bepalingen, bij de laatste vier leden van 
artikel 8 gesteld ten aanzien van dè bevordering, 

de verplichtiµg tot het a:fteggen van examen en 
het stilstasn in de ranglijst, zijn op gelijke wijze 
van toepassing op de luitenants ter zee der tweede 
klaase, bij hunne bevordering tot hoogeren rang. 

10. De I nitenants ter zee der eenite klasse 
moeten vier jaren dien rang bekleed, in dien rang 
ten minste t"'.ee jaren op actieve oorlogsbodems 
bµitengaats gediend hebben en op alleszins vol
doende wijze gednreode één jaar de betrekking 
van eerste-officier of van bevelhebber op actieve 
oorlogsbodems vervuld hebben , om voor bevor• 
dering in aanmerking te kunnen komen. 

De kapitein-luitenants ter zee moeten twee jaren 
dien rang bekleed hebben en op alleszins voldoende 
wijze in dien rang of in den naastvoorgaanden 
rang, ten minste gedurende zea maanden de be
trekking van eerste•ollicier en gedurende één jaar 
de betrekking van bevelhebber op actieve oorlog&• 
bodems vervuld hebben, om voor bevordering in 
aanmerking te kunnen komen. 

De kapiteins ter zee moeten twee j~ dien 
rang bekleed en in dien rang ten minste één jaar 
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op alleszins voldoende wijze als bevelhebber op 
actieve oorlogsbodems gediend hebben, om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

De schouten-bij-nacht moeten twee jaren dien 
raug bekleed hebben ooi voor bevordering in aan• 
merking te kunnen komen. 

11. De tweede-luitenants der marinien moeten 
twee jaren dien rang bekleed hebben om voor be
vordering in aanmerking te knnnen komen. 

De eerste-lniteuants der mariniers moeten acht 
jaren den rang van luitenant (tweede en eerste) 
hebben bekleed en daarvan ten minste twee jaren 
actief bij den troep en één jaar op actieve oor loge• 
bodems buitengaats gediend hebben, om voor be
vorderinp: in aanmerking te kunnen komen. 

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

De lnitenant-kolonels der mariniers moeten twee 
jaren dien rang bekleed en daarvan ten minste 
één jaar actiP.f bij den troep gediend hebben, om 
voor bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

De tweede-luitenants-kwartie.-meester der mari
niers moeten twee jaren dien rang bekleed hebben, 
-0m voor bevordering' in aanmerking te kunnen 
komen. 

De eerste-luitenant!-kwartiermeester der mari• 
niers moeten acht jaren den rang van lnitenant 
(tweede en eerste) en daarvan ten minste twee 
jaren actief bij het korps gediend hebben, om 
voor bevordering in aanmerking te knnnen komen. 

De kapiteins-kwartiermeester der mariniers moe• 
ten vier jaren dien rang bekleed en daarvan ten 
minste één jaar actief bij het korpa gediend hebben, 

-om voor bevordering in aanmerking te knnnen 
komen. 

12. De officieren van gezondheid der tweede 
-klasse moeten vier jaren dien rang bekleed en 
-daarvan twee jaren op actieve oorlogsbodems, 
waarvan één jaar buitengaats, gediend hebben 

-<>m voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen. 

De officieren van gezondheid der eerste klaallll 
.moeten acht jaren dien rang bekleed en daarvan 
drie jaren buitengaats gediend hebben, om voor 
-bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

Om tot de rangen boven dien van dirigeerend 
-0flicier van gezondheid der tweede klasse te knnnen 
worden bevorderd, moeten de officieren minstens 
twee jaren in den naastvoorgaanden rang actief 
bij de zeemacht gediend hebben. 

13. De apothekers der tweede klasse moeten 
vier jaren in dien rang actief bij de zeemacht 
gediend hebben om voor bevordering in aanmer• 
kin!( te kunnen komen. 

14. De adjunct-administrateurs moeten twee 
jaren dien rang bekleed en daarvan één jaar 
buitengaats gediend hebben om tot het examen 
voor officier , van administratie der tweede klasse 
toegelaten en tot dien rang bevorderd te kunnen 
wordeu. 

De bepalingen, bij de laatste vier leden van 
artikel 8 gesteld ten aanzien van de be vordering, 
de verplichting lot het afleggen van examen en 
het stilstaan in de ranglijst, zijn op gelijke wijze 
van toepassin!( op de adjunct-administrateurs, voor 
wat betreft bonne bevordering tot hoogeren rang. 

De officieren van administratie der tweede klasse 
moeten zes jaren dien rang bekleed en daarvan 
twee jaren buitengaats gediend hebben en voorts 
in dien rang gedurende vier jaren ielfstandig eene 
administratie (hetzij aan boord, hetzij aan wal) 
gevoerd hebben, om voor bevordering in aanmer
king te kunnen komen. 

De officieren ; van administratie der eerste klasse 
moeten vier jaren dien rang bekleed en daarvan 
twee jaren buitengaats 1tediend hebben, om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

De inspecteurs van administratie moeten twee 
jaren in dien rang actief bij de zeemacht gediend. 
hebben om voor bevo1·dering in aanmerking te 
knnneu komen. 

15. De officieren-machinist der tweede klasse 
moeten zes jaren dien rang bekleed en d.aarvau 
vier jaren actief bij de zeemacht ged.iend hebben om 
voor bevordering in (aanmerking te kunnen komen. 

De officieren-machinist cl.er eerste klasse moeten 
vier jaren dien rang bekleed en daarvan twee 
jaren actief bij de zeemacht gediend hebben om 
voor bevordering in aanmerki11g te knnuen komen. 

De tijd, gedurende welken d.e ,officieren-ma.• 
chinist bij het marine-etablissement te Soerabaja 
dienst doen, . wordt gerekend als actieve dienst 
bij d.e zeemacht. 

16. De tijd van dienst, die vereischt wordt 
om van den eenen tot den anderen rang over te 
gaan, kan door Ons, Lin tijd van oorlog, tot op 
de helft van het hierboveq bepaalde worden ver• 
minderd. 

Bovendien kunnen in oorlogstijd. de bepalingen 
ten aanzien van de diensten bnitengaats en op 
actieve oorlogsbodems door Ons tijdelijk worden 
buiten werking gesteld. 
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17. Adelborsten der eerste klasse, tweede-lnite
nants der mariniers, tweede-luitenants-kwa!'tier
meeeter der mariniers, apothekers der tweede 
klasse en adjunct-adminiatratenrs worden door 
Ons bevorderd naar ouderdom van rang. 

Onverminderd de voor bevordering gestelde 
eischen zullen de adel borsten der eerste klasse, 
de t weede-luitenants der mariniers, de tweede
luitenants-kwartiermeester der mariniers en de 
adjunct-administrateurs niterlijk na een diensttijd 
van vier jaren in bunnen rang worden bevorderd. 

De bevordering van de officieren van de zee
macht met den rang van luitenant ter zee der 
tweede klasse, uitgezonderd de apothekers der 
tweede klasse, geschiedt voor ten minste vijf-zesde 
van het getal der gedurentl.e elk tijdvák van vijf 
jaren te bevorderen officieren, naar ouderdom van 
rang; ten hoogste een-zesde kan door Ons worden 
aangevuld bij keuze. 

De bevordering bij keuze wordt uitsluitend ver
leend tot aanvulling van plaatsen, open~vallen 
gedurende het kalenderjaar, waarin de bevordering 
plaats beeft. · 

Tot bevordering bij keuze volgen& dit artikel 
komen alleen zoodanige officieren in aanmerking, die 
boven andere officieren van hunnen rang bij hun 
dienstvak uitmunten door moedig en beleidvol 
gedrag, door bijzondere talenten, kennis, ge
schiktheid en aanleg , door aanhoudend loffelijk 
gedrag en prijzenswaardigen ij v~r of wel door ver
dienstelijke verricbtin11:en. 

Bevorderingen krachtens artikel 19 verleend, 
komen niet in mindering van de bevordering bij 
keuze, hiervoren bedoeld. 

18. De bevordering van de luitenants ter zee 
der eerste klasse en de kapitein-luitenants ter zee 
geschiedt voor ten minste drie-vierde van· het 
getal der gedurende elk tijdvak van vijf jaren te 
bevorderen officieren naar ouderdom van rang; 
ten hoogste een-vierde kan door Ons worden aan
gevuld bij keuze. 

De bevordering tot vice-admiraal , scbout-bij
nacht, inspecteur van den geoeeskoodigeo dienst, 
dirigeerend officier van gezondheid der eerste en 
tweede klasse, kolonel en l uitenant-kolonel der 
maTiniers, hoofdinspecteur en inspecteur van ad
ministratie en ia spectenr van den marine-stoom
vaartdienst geschiedt door Ons bij keuze. 

Alle bevorderingen bij keuze volgens dit artikel 
bepalen zich tot de meest geecbikte officieren van 
den naastvoorgaaoden rang. 

19. Met afwijking van de biervoreo gegeven 

bepalingen omtrent den tijd van het bekleeden der 
rangen, dienst aan boord en buitengaats, actieven 
dienst bij de zeemaeht, dienst bij den troep en 
bij het korpe, behouden Wij Ons voor buiten• 
gewone bevorderingen te verleenen, ter belooning 
van een schitterend wapenfeit of van e.ene uit-
stekende militaire daad. l 

De aanleiding tot eeoe buitengewone bevorde
ring, als bij het vorige lid betl.oeld, ·wordt in het 
besluit der benoeming nitdTukkelijk vermeld. 

20. Officieren bebonden bnnne aanspraak op 
bevordering: 

a. wanneer zij door Ons tijdelijk tot andere 1-
diensten, niet behoorende tot het Departement 
van Marine, worden geroepen; 

6. wanneer zij. zich met Onze macht iging tijdelijk 
in vreemden militairen zeedienst bevinden• be
houdens het bepaalde bij het volgende artikel. 

Wanneer de vooTnoemde diensten langer dan 
vier jaren achtereen duren, blijft de betTokkene 
van af het tijdstip, waarop de vier jaren ver• 
streken zijn, op de standplaats in de ranglijst 
verkregen, stilstaan en klimt eerst op nadat bij 
zich weder voor de zeemacht beeft beschikbaar 
gesteld. 

21. Een officier, als bij het vorige artikel be
doeld on.der I>, wordt zoolnog hij zich in vreemden 
zeedienst bevindt, niet bevorderd. 

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

Indien hij, ware hij niet in vreemden zeedienst 
getreden, gedurende zijne afwezigheid voor bevor
dering in aanmerking zon gekomen zijn, zal hij, 

(S.. 
wanneer hij den vreemden dienst op eervolle wijze 
en binnen vier jflren beeft verlaten, herplaatst 
worden in <len boogeren rang en in den onder-
dom van dien rang, welke hem bij bevordering 
verleend zon zijn geworden. 

Wanneer de vreemde militaire zeedienst langer 
dan vier jaren achtereen geduurd heeft, zal de t_ 
betrokken officier, van af het tijdstip waarop de 
vier jaren verstreken zijn, geacht wortl.en te heb-
ben stilgestllan op het stantl.pnnt toen in de rang-
lijst verkregen. 

22. De officieren, hoofden van een Departement 
van Alp,emeeo Bestuur, leden der Staten-Generaal 
en leden ..-an het Hoog Militair Ge~chtsbof, 
moeten, om voor bevordering in aanmerking te 
kon oen komen, voldoen aan de eischen, bij deze 
wet gesteld. 
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De bepaling, vervat in het eerste lid van arti
kel 24, is echter niet op hen van toepaesiog. 

23. Aan officieren van de zeemacht, met den 
rang van luitenant ter zee der tweede klasse 
en daarboven, kan door Ons de vergunning 
worden verleend tot het waarnemen van eene 
lands- of particuliere betrekking buiten het zee
wezen, echter slechts éénmaal en voor niet langer 
dan één jaar en onder stilstand van alle inkom
sten bij de zeemacht en van opklimming in de 
ranglijst. 

Bij het intreden van oorlog of oorlogsgevaar 
zal het verleende verlof va~ rechtswege vervallen 
en zullen de officieren, na oproeping, zich zoo 
spoedig mogelijk voor den actieven dienst moeten 
aanmelden. 

24. De betrekkingen aan den wal, zoowel hier te 
lande ale in de overzeesche bezittingen en koloniën, _ 
mogen door zeeofficieren niet langer dan vier jaren 
achtereen worden bekleed. 

Wij bebonden Ons echter voor van deze be
paling af te wijken : 

1°. in bijwndere gevallen, ten aanzien van offi
cieren , die bij het · verstrijken van den hooger 
genoemden termijn niet zonder nadeel voor den 
dienst knnnen worden vervangen, omdat hun 
opvolger nog niet ter plaatse aanwezig is of den 
dienst nog niet heeft kunnen overnemen. Hunne 
vervanging zal echter zoo spoedig mogelijk na 
genoemd tijdstip geschieden ; 

2°. ten aanzien van officieren, geplaatst in be
trekkingen die nit ho.ren aard bestendiging dier 
officieren zooveel mogelijk verefacheo en ten aan
zien van hen, geplaatst in betrekking voor welker 
vervulling kundigheden van zeer specialen aard 
of bijzondere geschiktheid worden vereischt en 
waerbij verwisseling der titulariBBen om die redenen 
zooveel mogelijk moet worden vermeden. 

De officieren, in dit artikel bedoeld, moeten, 
om voor bevordering in aanmerkin!( te kunnen 
komen, voldoen aan de voorwaarden voor bevorde
ring in deze wet gesteld. 

25. Officieren, die zich in krijgsgevangenschap 
bevinden, worden niet bevorderd. 

Wanneer zij binnen vier jaren nit de krijgs
gevangenschap worden ontslagen en hunne bevor
derin!( naar ouderdom van rang tijdens de gevan• 
genschap zonde hebben kunnen plaats vinden, 
zullen zij, ingeval er ~ne redeuen aanwezig zijn 
om hnnne bevordering niet te doen geschieden, 
bij bonne terugkomst worden bevorderd en hnnne 
vroegere plaats in de ranglijst hernemen. 

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

dit artikel af te wijken ten aanzien van officieren 
die in aanmerking komen hetzij voor "bevordering 

· bij kenze , hetzij voor eene bevordering als bij 
artikel 19 bedoeld; 

2°. officieren, die langer dan vier jaren- in 
krijgsgevangenschap hebben doorgebracht, al of 
niet met bevordering, een zoodanigen rang of be
stemming te verleenen, als waarvoor zij, na hnnne 
terugkomst in het vaderland, bekwaam en ge
schikt zullen worden geàcht, hetzij in hnn korps, 
hetzij in eene andere betrekking. 

Orergang,!Jepaling. 

26. Gedurende de eerste vier jaren na het 
tijdstip van het io werking treden de,.er wet zijn 
de bepalingen van de tweede afdeeling dezer wet 
ni•t toepasselijk op de officieren, die op het oogen
blik dat zij voor bevordering in aanmerking komen 
nog niet hebben kunnen voldoen aan de eiachen, 
in genoemde afdeeling voor hunne bevordering 
gesteld. 

-Te hnnneu aanzien blijven van kracht de eiachen 
om tot hoogeren rang op te klimmen, zooals die 
zijn vastgesteld bij de wet van 28 Augnatua 1851 
(Staatsblad n°. 126), gewijzigd bij de wet van 
6 April 1871 (Staatsblad n°. 35.) 

DERDE AFDEELING. 

Yan ~t ontslag. 

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

1 °, door ontslag uit 's Rijks z"edienat wanneer 
dat ontslag niet gepaard gaat met toekenning 
van pensioen of erkenning van het recht op pen
sioen , en wanneer niet het geval aanwezig ia, 
voorzien bij het laatste lid van artikel 29; 

2°. door het verlies van den staat van Neder
lander; 

3°. door het aannemen van vreemden adeldom; 
4°. door buiten Onze toestemming een orde

teeken, titel, rang, waardigheid of openbr.re be
diening aan t";, nemen, verleend of opgedragen door 
eene vreemde mogendheid of regeering; 

5°. door bet opbonden of op eenig andere wijze 
nrloren gaan van verleend pensioen en van ver

. ,k:regen recht op pensioen. 
28. Een officier kan niet uit den dienst worden 

onalegen , dan : • 
1 °. op eigen aan Ons gedaan verzoek; 
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2°. onder toekenning van pen■ioen of van het 
recht op pensioen : 

a. ter zake van langdurigen dien•t, nader om
schreven in de wet tot regeling der militaire 
pensioenen bij de zeemacht; 

/J. ter zake van ongeschiktheid voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst, ten ge
volge van verwonding of verminking, ziels- of 
liohua.msgebrekea, mits de ongeschiktheid niet het 
gevolg zij van eigen moed willige ha.ndelingen of 
van ongeregeld gedrag; 

c. wanneer de belanghebbende na eenen wer
kelijken dienst van ten minste tien jaren, als be
doeld bij artikel 2 , laatste lid, der sub a ge• 
noemde wet, den leeftijd van vijftig jaren heeft 
bereikt of overschreden en gescht wordt, in ver• 
band mei zijn leeftijd , voor de waarneming van 
den militairen dienst niet meer ten volle geschikt 
te zijn; 

á. Ier zake van onbekwaamheid of on1;eschikt
heid om in den verkregen rang in eenige be
trekking bij de zeemacht te dienen; 

3°. ter za.ke van ongeschiktheid voor de ver
dere waarneming van den militairen dienst ten 
gevolge van ziels- of lichaamsgebreken , ontstaan 
door eigen moed willige handelingen of ongeregeld 
gedrag, zonder dat de betrokkene verkeert in een 
der gevallen, hieronder bij 5°. aangegeven; 

4•. wa.nneer hij bij ontslag uit de betrekking 
van hoofd van een Departement van Algemeen 
Bestuur Ons niet dadelijk bij zijn aftreden doet 
blijken van zijn verlangen om weder in militairen 
dienst te worden geplaatst; 

ö•. in de gevallen , bij artikel 31 aangewezen. 
In de gevallen, bedoeld bij 2°. sub /Jen bij 3°., 

wordt geen ontslag uit den dienst gegeven, zonder 
dat o_ver het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de bij 2°. sub /, bedoelde verwonding, ver
minking, ziels- of lichaamsgebreken of van de bij 
3°. bedoelde .ziels- of lichaamsgebreken een militair 
geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad , naar 
regelen te stellen bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

Dit militair geneeskundig onderzoek wordt een
maal herhaald op last of met ~achtiging van 
Onzen Minister va.n Ma.rine of op verzoek va.n 
den belanghebbende. 

De onbekwaamheid of ongeschiktheid bij 2°. 
sub d bedoeld, moet erkend zijn bij onderzoek van . 
een daartoe door Ons aangewezen commi~sie va.u 
vlag- en hoofdofficieren, naar l!lgelen ta stellen 
bij algemeenen maatrettel van bestnUJ'. 

29. In de geva.llen bij het vorige artikel onder 
1 °. tot en met 4°. genoemd, kan het ontslag den 
oflicier niet anders dan eervol worden verleend, 

Hem wordt tijdelijk een eervol ontslag uit den 
dienst verleend , indien hij volgens het bepaalde 
bij artikel 20 Onze machtiging verkrijgt om zich 
in vreemden militairen zeedienst te begevel¾, 

In dit gen! g<1&t echter de rang van officier 
voor hem niet verloren. 

30. Het verzoek om ontslag nit den dienst kan 
door Ons niet worden afgewezen dan: 

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

/J. op grond van verplichtingen, aan de be• 
noeming verbonden of ingeval de bij de benoeming 
aangegane dienstverbintenis niet ia volbr.u:ht; 

c. indien de officier, ter zake van etn of meer 
der feiten , bedoeld bij artikel 31 , als beklaagde 
voor eenen raad van onderzoek geroepen is of 
geroepen zal worden; 

á. indien de officier volgens het advies van 
eene raad van onderzoek in de termen valt, om 
uit den dienst te worden ontslagen ; 

e. indien de officier strafrechtelijk wordt of zal 
worden vervolgd , dan wel een, naar B1Lnleiding 
van zoodanige vervolging , tegen hem gewezen 
vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. 

Bovendien kan in tijd van vrede het verzoek 
om ontslag van een officier, die zich buitengaats 
bevindt, worden aangehouden gednrende den tijd, 
die noodig is om hem door een anderen te ver

va.ngen. 
31 . Een officier kan door Ons niet-eervol nit 

den dienst worden ontslagen: 
l O• wegens verregaa1ïde nalatigheid in de ver

v nlling van opgelegde plichten; 
2°. wegens opzettelijke en herhaalde ongehoor

ZILBmheid , mishandeling van ondergeschikten of 
misbruik maken van gezag, inzonderheid wanneer 
door eene of andere dezer handelingen stellig 

· nadeel B1Ln den dienst or aan eenig persoon ie 
toegebracht; 

3°, wegens B1LDhoudend wangedrag, onverschillig 
of daarvan in of buiten den dienst blijkt; · 

4°. wegens gedragingen of daden in het open
baar of wegens open bare geschriften, . waardoor de 
waardigheid va.u den officiersrang, de eerbied voor 
het Koninklijke Hnis, de grondwettige instellingen 
of de krijgstocht bepaald worden aangerand; 

5°. na een rechterlijk gewijsde, dat, het verlies 
van den rang van officier niet ten gevolge hebbende, 
nochtans -is gewezen wegens eene handeling, welke 

J 

J. 
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den veroordeelde onwaardig maakt dien rang ~ 
blijven bekleeden; 

6°. na het verleenen van gratie van de etra~ 
opgelep;d bij een rechterlijk gewijsde, dat het ver~ 
liea van den rang van officier ten gevolge zon 
hebb"n p;ebad. 

32. Het ontsl111t, bij het voorgaande artikel 
bedoeld, kan niet plaats hebben dan op het advies 
van eenen raad vau onderzoek of van eenen raaa 
van appèl. 

Van dat ad viea kan , behondena het bepaalde 
bij art. 47, door One niet worden afgeweken d!l.n 
ten ,i:nnste van den officier, wien het geldt. 

33. Een officier kan alleen op achriftel ijken 
last van Onzen Minister van Marine voor eenen 
raad van onderzoek worden gebracht. 

Die lastgeving moet llGIO'Ond zijn: 
. hetzij op een rechterlijk gewijade; 

hetzij op andere betrouwbare beacheiden, bij 
Onzen Miniater van Marine in,i:elromen ; 

hetzij op eene schriftelijke klacht, lanp;1 den 
h ierarchieken weg tegen den officier inp;ebracht 
door een of meer zijner meerderen of onderen in 
rang bij de zeemacht. · 

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

Eene klacht , ale hiervoren bedoeld, moet het 
feit of de feiten aanwijzen , op grond waarvan 
de officier kan ,i:eacht worden, voor een niet-eervol 

Ingeval het gevorderde getal vlag• of hoofd
officieren in dienst niet beschikbaar ia, kunnen 
ook in die r~ngen gepensionneerdc officieren in 
den raad zitting nemen. 

35. Wanneer een officier in de termen valt 
om, hetzij in de gevallen bedoeld onder ó0 • en 
6°. van artikel 31 of wel wegens een of meer 
der feiten onder l 0 . , 2°., 8°. en 4°. van dat 
artikel genoemd , voor eenen raad van onderzoek 
te worden geroepen, p.eeft Onze Mini,ter van 
Ma.rine de vereischte bevelen tot het samenstellen 
van zoodanigen raad. 

Wanneer de officier ia dienende bij eene vloot 

of afdeeling der zeemacht, die buitengaats of in 
'• Rijka overzeese he bezittingen verblijf hondt, en 
het voldoend getal officieren tot samenstelling 
van den raad overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet, aldaar niet kan vereeni,i:d worden, bepaalt 
Onze Minister van Marine, dat er een voorloopig, 
nauwkeurig onderzoek der zaak door drie, door 
den bevelhebber der vloot of afdeeling daartoe 
te benoemen officieren worde ingesteld, na a:floop 
van welk voorloopig onderzoek de officier naar 
Nederland wordt opgezonden. 

De bevelhebber zendt de stukken, tot dit onder
zoek betrekkelijk, op aan Onzen Miniater van 
Marine , die de zaak vervolgens voor een raad 
van onderzoek hier te lande brengt. 

De plaats , waar deze raad vergaderen zal , 
wordt door dien Minister bepaald volgens regelen, 

ontslllft uit den dienat in aanmerkinp; te komen. bij reglement te stellen. 
34. De raad vnn onderzoek bestaat uit vijf leden •. • Dat reglement zal tevens regelen de wijze van 
Hij wordt samenp;esteld uit twee officieren van werken van deu raad van onderzoek, alsmede al 

gelijken rang, doch met meerderen ouderdom van datgene , wat bij de volgende artikelen aan vast
rang dan de betrokken officier, of, bij gebreke van s_telling bij reglement wordt overgelaten en verder 
zoodanigen, uit twee van de jonp;ate aanwezige aangeven, wat in acht moet worden p;enomen bij 
officieren van den naast hoogeren rang, voorts het in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
nit twee officieren van den naast hoogeren rang voorloopig · onderzoek. 
dau dien van den betrokken officier, en nit een 36. De raad van onderzoek wordt samenp;esteld 
hoofd- of Vllljl;Officier als voorzitter. bij loting voor alle officieren, die, naar regelen 

In den raad van onderzoek betreffende een zee- bij rep:lement te stellen, tot het lidmaatschap van 
officier moeten vijf zeeofficieren zitting nemen. den raad kunnen worden geroepen. 

In den raad van onderzoek betreffende een officier Bij dezelfde loting worden, naar bedoelde regelen, 
van het korps mariniers , een officier van gezond• tevens vijf officieren aangewezen, bestemd om deti
heid, een officier van administratie en een officier- gevorderd ale plaatsvervangende leden in den raad 
machinist moeten twee officieren van hun korps Jid sitting: te hebben. 
zijn; de overige loo.tn moeten zeeofficitren zijn. Het reglement zal bepalen , waar, wanneer, in 

In den raad van onderzoek betreffende een -wier tegenwoordigheid en op welke wijze de lotin,: 
apotheker, moet een officier van p;ezondheid en ml geschieden, alsmede hoe, wanneer en door 
een apotheker, of zoo dit niet mogelijk is, twee wien d~ uitslag der loting ter kennis zal worden 
officieren van gezond heid lid zijn; de overige gebracht van ('>nzen Miniater vau Marine, van 
leden moeten zeeofficieren zijn. de leden en de plaat&rervnogende leden van den 
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raad, alsmede van den officier, wien het onder• 
zoek geldt. 

37. Wordt naar aanleiding van een voorstel 
of een rapport van een der militaire chefs of 
wel eene klacht van een of meer officieren over• 
gegaan tot de samenstelling van eenen raad van 
onderzoek, dan mogen zij , van wie het voorstel, 
het rapport of de klacht is uitgegaan, geen zitting 
hebben in den raad. 

De leden van den raad mogen voorts noch 
den officier , over wien door den raad ad vies 
moest worden uitgebracht en die bij de volgende 
artikelen kortheidshalve · met het woord » be· 
klaagde" wordt aangeduid , noch hem, die te 
zijnen aanzien een voorstel, een rapport of eene 
klacht heeft ingebracht als bij het vorige lid be
doeld, in bloedverwantschap of zwagerschap be• 
staan, tot en met den vierden graad ingesloten. 

Zij mogen elkander niet in bloed verwantschap of 
zwagerschap bestaan, tot en met den vierden graad. 

De officieren , die met den beklaagde op het
zelfde schip dienden toen hij het feit pleegde, 
mogen in den raad geen zitting hebben. 

De bepalingen , voorkomende in de eerste drie 
leden van dit artikel, zijn ook toepasselijk op de 
benoeming van de officieren, belast met het voor• 
loopig onderzoek, bij het tweede lid van arti• 
kei 36 bepaald. 

38. Elk tot Jid of plaatsvervangend Jid van 
eenen raad van onderzoek aungewezen officier, die 
vermeenen mocht gegronde redenen te hebben om 
in den raad geen zitting te nemen, moet die 
redenen rechtstreeks mededeelen aan hem , die 
volgens het reglement met de samenstelling van 
den raad belast is. 

Bij het reglement zal worden aangewezen, hoe · 
en wanneer die mededeeling zal moeten geschieden, 
en welk gevolg daaraan behoort te worden· ver )eend. 

39. De beklaagde heeft het recht om, alvorens het 
onderzoek een aan v1Lng heeft genomen , eenmaal 
ten hoogste twee der tot Jid of plaatsvervangend 
lid van dien raad aangewezen officieren, tegell wier 
zitting nemen hij bezwaar mocht hebben , te 
wl'ilken, zonder de reden daarvoor op te geven. 

Hij doet van die wraking mededeeling recht• 
streeks aan hem , die volgens het reglement met 
de samenstelling van den raad is bela.st. 

Bij het reglement zal worden aangewezen hoe 
en wan neer die medtdeeling zal moeten geschieden. 

40. Ingeval een der leden van den raad van 
onderzoek door ziekte of andere omstandigheden, 
niet voorzien bij artikel 88, buiten de mogelijkheid 

geraakt om de zittingen van den raad hij te 
wonen, wordt daarvan door of namens hem, onder 
opgave van de redenen zijner verhindering, mede• 
deeling gedaan aan hem, die volgen» het reglement 
met de samenstelling van den raad belast ie. 

Ook omtrent die mededeeling geldt het bepaalde 
hij het laatate lid van artiktl 38. 

41 . Behoudens het bepaalde in het derde Jid 
van dit artikel is een ieder, die, hetzij op last . 
van den voorzitter van den raad van onderzoek, 
hetzij vanwege den beklaagde, op de wijze hij 
het reglement omschreven , ie opgeroepen ol.Q 
getuigenis der waarheid te geven, gehouden voor 
den raad van onderzoek te verschijnen en getnigenis 
af te leggen; 

Indien een of meer der opgeroepen getuigen 
niet verschenen zijn, beslist de raad of de zitting 
zal worden .verdaagd. 

Bij reglement zal worden bepaald wie niet 
genoodzaakt kunnen worden te verschijnen, wie 
niet mogen worden gehoord en wie niet genood• 
zaakt kunnen worden getuigenis af te leggen. 

42. De beklaagde kan de zittingen van den 
raad bijwonen. 

Hij heeft het recht mondeling en schriftelijk 
aan den raad datgene voor te dragen, wat hij te 
zijner verdediging kan aanvoeren. 
· Naar regelen, bij reglement te stellen, heeft 

hij het recht een officier van de zeemacht, mits 
geen Jid of plaatsvervangend Jid van den raad, 
met- diens goedvinden aan te wijzen, om hem in 
zijne verdediging bij te staan. 

De voorzitter van den raad kan, hetzij ambta• 
halve, hetzij op verzoek van dtn beklaagde, be
velen dat deze de zittingzaal verlaat, ten einde 
een b11iten zijne tegenwoordigheid worde onder• 
vraagd. In dat geval wordt daarna met het 
onderzoek der zaak niet voortgegaan , dan nadat 
vooraf de beklaagde ia onderricht van hetgeen in 
zijne afwezigheid ia voorgevallen. 

Het Jid, door den raad met de werkzaamheden 
van sec1·etaris belast, houdt uau wkeurig aantee
kening van de verhooren en van hetgeen verder in 
de zitting wordt verhandeld, welke aanteekening, 
na door den raad te zijn goedgekenrd, door den 
voorzitter en den secretaris wordt onderteekeud. 

Bij reglement zal worden bepaald wat verder 
ten aanzien van den beklaagde en ten opzichte 
van de getuigen in acht is te nemen, met dien 
verstande dat, behondens het bepaalde krachtens 
artikel 41 , derde lid, de raad de getuigen zal 
moeten hooren, die of na oproeping vanwege den 
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beklaagde of op verzoek van den beklaagde op 
de zitting zijn verschenen. 

43. De zfüingen van den raad kunnen worden 
bijjl'ewoond door den oflloier, bij het derde lid van 
het vorige artikel bedoeld. 

Welke officieren die zittingen mede kunnen 
bijwonen, zal bij reglement wo.rden bepaald. 

44. Aan den voorzitter van den r11&d van 
onderzoek worden uitgereikt: 

1°. een afschrift van de lastgeving, bedoeld in 
artikel 33; 

2°. alle door Onzen Minister van Marine ont
vangen berichten en bescheiden, die op de zaak 
betrekking hebben ; 

3°. afschriften van de condnite rapporten van 
den beklaagde voor zoover ter zake noodig en 
voor zoover aanwezig minstens over d.e laatste 
vijf jaren; 

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

De raad mag slechts van zoodanige berichten, 
bescheiden, conduite-rapporten en staten van dienRt 
kennis nemen ten aanzien van welke de be
klaagde in de gelegenheid is gesteld inzage te 
bekomen , afschrift te nemen en zich over de 
echtheid en juistheid te 

0

uiten. 
Tijd en wijze waarop die stukken aan den be• 

klaagde worden medegedeeld, alsmede tijd en wijze 
waarop de beklaagde zijne meening over die 
stukken kan uiten, worden bij reglement bepaald. 

Bij reglement zal tevens worden vastgesteld 
hoe, wanneer en van wien de voorzitter van den 
raad de onder 1°. tot en met 4°. genoemde stukken 
zal on vangen. 

45. Nadat de raad van onderzoek de zaak, 
naar de bij reglement te stellen regelen, genoegzaam 
heeft onderzocht om daaromtrent een, op over• 
tniging gegrond, ad vies te knnnen geven, gaat 
hij over tot het uitbrengen van zijn advies. 

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

laste gelegde en naar uwe overtuiging bewezen 
feiten (van het ten laste gelegde en naar uwe 
overtuiging bewezen feit) termen tot het verleenen 
van een niet-eervol ontslag P" 
· Bij toestemmende beantwoording van die vraag, 
doet de voorzitter alsnog de vraag : 

.Zijn er verzachtende omstandigheden P" 
Iedere vrllllg mag slechts met .ja" of »Mffl" 

worden beantwoord. 
Het reglement zal bepalen, wat .verder bij het· 

uitbrengen van het advies moet worden in acht 
genomen en op welke wijze van het nitgebrachte 
ad vies mededeeling zal worden gedaan aan Onzen 
Minister van Marine en aan den beklaagde. 

46. Behoudens het geval, voorzien bij artikel 63, 
· kan een beklaagde niet opnien w voor eenèn raad 
van onderzoek worden geroepen voor eene zaak, 
waarover reeds door zoodanigen raad ad vies werd 
uitgebracht. 

4 7. Van het ad vies van eenen raad van onder• 
zoek is beroep op eenen raad van appèl toegelaten. 

48. Het beroep op eenen raad van appèl staat 
alleen open voor den beklaagde en voor Onzen 
Minister van Marine. 

De bevoegdheid om in beroep te komen ver
valt, indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt 
binnen veertien dagen na dien, waarop de mede
deeling van het door den raad van onderzoek 
uitgebrachte advies werd ontvangen. 

Wenscht de beklaagde in beroep te komen, dan 
doet hij Ons daarvan blijken bij een met redenen 
omkleed bezwaarschrift. 

49. De raad van appèl bestaat uit r,ij/ leden. 
Hij wordt samengesteld in verhouding tot den 
rang van den beklaagde met dien verstande, dat 
de voorzitter steeds een vlagofficier zal zijn. 

Van de overige zijn er twee officieren van ge• 
lijken rang, doch met meerderen ouderdom van 
rang dan de beklaagde, dan wel bij gebrek aan 
zoodanigen twee der jongste aanwezige officieren 
van den naast hoogeren rang. 

De voorzitter van den raad van appèl wordt 
door Ons benoemd; overigens geschiedt de samen
stelling van den raad naar regelen, bij reglement 
te stellen en met inachtneming van de in de 
artikelen 34, 36, 37, 38, 39 en 40 neergelegde 
beginselen. 

Officieren, die op eenigerlei wijze hebben deel• 
genomen aan het onderzoek der zaak, bedoeld in 

het tweede lid van artikel 35, of zitting hadden 
in _ den ra.ad van onderzoek, die het betwiste 
ad vies heeft uitgebracht, mogen geen deel uitmaken 
van den raad v11n appèl, welke het beroep zal 
hebben te behandelen. 

50. De raad van appèl vergadert steeds te 
'e Gravenhage. 

51. Omtrent de wijze van werken van eenen 
raad van appèl worden, met inachtneming van 
de in de artikel 41, 42, 43, 44 en 45 neergelegde 
beginselen, regelen gesteld bij reglement. 

Feiten in het nadeel van den beklaagde, welke 
den rnad van onderzoek niet bekend konden zijn 
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· of, in verband met de lastgeving tot het onder
zoek, door dien raad buiten beschonwiog moesten 
worden gelaten, mogen echter in geeo geval bij 
den raad van appèl een punt van behandeling 
uitmaken, noch invloed hebben op het door dien 
raad nit te brengen advies. 

52. Herziening van eeo door eeneo raad van 
onderzoek of eeoen raad van appèl uitgebracht · 
ad vies kao plaats heb beo: 

1°. io het geval, dat het adviea verband hield 
met een rechterlijk gewijsde, waarvan de vernieti
ging gevraagd en verkregen werd ; 

2°. op grond vao eeoige omstandigheid, die 
bij het oitbreogeo vao het advies oiet bekend 
was eo , op zich zelve of io verband met andere 
omstandigheden , erostigeo twijfel doet ontstaan 
omtrent de juistheid van het adviea. 

53. De aanvrage tot herziening, bij het vorige 
artikel bedoeld , moet tot Oos worden gericht • 
hetzij door hem, omtrent wien het ad vies werd 
uitgebracht, hetzij door een, bijzonder daartoe, door 
hem schriftelijk gemachtigde, hetzij , indien hij 
overleden is, door zijoo weduwe of door eeo of 
meer zijner wettige bloedverwaoteo in de rechte lijn. 
Was de overleden beklaagde ongehuwd, dan kan 
de aanvrage - bij ontstentenis van wettige bloed
verwanten in de rechte lijn - ook worden in
gediend door zijne wettige bloedverwanten in den 
tweeden graad. 

Het verzoekschrift blijft buiten overweging; 
wanneer het oiet de feiten of omstandigheden 
noemt, waarop ·dc aanvrage stenot. 

54. Wordt een aanvrage om herzieoiog, vatbaar 
voor overweging, door Ons afgewezen, dao ge
schiedt dit bij een met redeoeo omkleed besluit, 
deo Raad van State gehoord. 

Achten Wij de aanvrage echter voldoende ge
rechtvaardigd , dao wordt door Onzen Minister 
vao Marine het vereischte verricht, om de zaak, 
waarover het betwiste advies werd uitgebracht, 
opnienw te doen ooderzoekeo, hetzij door eeoeo 
raad van onderzoek, hetzij door eenen raad van 
appèl, oaar gelang het ad vies io eerste instantie 
dan wel in appèl werd uitgebracht. 

55. Het onderzoek, bij het tweede lid vao het 
vorige artikel bedoeld, geschiedt naar regelen, bij 
reglement te stellen, met ioachtoeming overigens 
van de beginselen, neergelegd in de artikelen 3ó, 
86, 87, 38, 311, 40, 41, 42, 48, 44, 45, 49, 
50 eo 51. 

Officieren, die op eenigerlei wijze hebben deel
geoomeo nan het onderzoek vao de zaak, dat 

tot het betwiste advies geleid heeft, mogen niet 
worden aangewezen voor het onderzoek, bij het 
eerste lid bedoeld. 

56. Van een in henieniog uitgebracht ad viea 
is geeo beroep toegelaten. 

57. Vao elk advies, uitgebracht door eeoeo 
rnad vao onderzoek of eeoeo raad van appèl , 
wordt door Onzeo Minister vao Marine enn Ona 
verslag iredium. 

Betreft het ad vies eeo op eeoe aanvrage om 
herziening ingesteld nader onderzoek eo wijkt 
het af vao het bij dat onderz<>dk overwogen ad
vies, dao zal , indien de betrokken officier reeds 
uit deo dienst werd ontslagen, door Ons te zijnen 
aaozieo zoodaoige beschikking worden genomen, 
als Wij io elk voorkomend geval, ook in verbuod 
met de bepaliogeo betretfeode de militaire peo
sioeneo bij de zeem11Cht, ooodig znlleo oordeeleo. 

58. De kosten vao deo raad vao onderzoek 
en vao dieo vao appèl, alsmede die van her
zieoiog komen, behoodeoa de nitzooderiogeo, bij 
de wet bepaald, voor rekening van den Staat. 

Kosten door of ten behoeve vao deo beklaagde 
gemaakt, zijo alleen in zooverre ouder de io het 
eerste lid bedoelde kosten btlgrepen , als zij zijo 
veroorzaakt door de afgifte van kostelooze af
schriften vao stukken aao deo beklaagde. 

De ingevolge oproeping vanwege of op verzoek 
van den beklaagde ter zitting verschéoeo getnig~o 
worden door dezen schadeloos geateld. logeval 
hij niet wordt ootslageo , worden deze kosten eo 
die der oproeping van getuigen hem vergoed, 
zoover zij oiet ooodeloos zijo gemaakt. 

De regelen voor eo het tarief vao die schadelooa
stelliog en vergoeding, alsmede vao de aao andere 
getnigeo uit te keereo schadeloosstelling worden 
bij reglement vast~steld. 

VIERDE AFDEELING. 

f"a11 net op pe,inom stellm. 

59. De officieren worden door Ons óp pensioen 

gesteld, overeenkomstig de bepalingen der wet 
tot regeling vao de militaire pensioenen bij de 

. zeemacht. 
60. Wij behouden Oos voor, de wegens laog

dnrigen dienst of vijftigjarigen onderdom gepen
siooneerde officieren, die jonger dan zestig jaren 
zijn, in tijden vao oorlog, oorlogsgevaar of andere 
bnitengewooe omstandigheden op te roepen, om, 
voor zoover noodig, oa da1Lrtoe geschikt te zijo 
bèvooden, in hoooeo raog, voor de verdediging 

t 
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van het Rijk in Enropa weder in dienst te worden 
gesteld. 

Het pensioen van den officier, die, zonder geldi@e 
redenen, ter beoordeeling van Onzen Minister van: 
Marine, aau die oproeping niet voldoet, of wel 
zich aan de weder-indienshtelling onttrekt, wordt, 
op uitspraak van dien Minister, tijdelijk geschorst. 

Deze sr.horsiµg neemt aan vang met den dag, 
waarop de gepensionneerde voor den dienst had 
moeten opkomen en niet is verochenen; zij eindigt. 

met den dag, waarop de gepensionneerden, die 
aan de oproeping hebben voldaan, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, van hunne verplichting 
tot den dienst worden ontalagen. 

Gepensionneerde officieren, niet behoorende tot 
die in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
kunnen door Ons slechts op eigen aanvrage en 
voor zoover zij voor den actieven dienst ~hikt 
bevonden zijn, in het bij het eerste lid van dit 
artikel bedoelde geval in dieD11t worden gesteld. 

61. De gepensionneerde, ingevolge het voor• 
gestelde artikel in dienst gesteld, wordt bij het 
weder verlaten van den dienst opnieuw gepen• 
sionneerd, tenzij hij het recht op pensioen mocht 
hebben verloren. 

62. Buiten het geval, VOOl'ZÎen bij artikel 60, 
worden gepensionneerde officieren niet opnienw 
bij de zeemacht in dienst gesteld in rangen of 
betrekkingen, als bedoeld bij de tweede afdeeling 
dezer wet. 

VIJFDE AFDEELING. 

Slotbepalingen. 

63. Deze wet k~n worden aangehaald onder 
den titel: • Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902"; zij treedt in werking op een nader door 
Ons te bepalen datum. 

Behoudens het bij het tweede lid van artikel 26 
bepaalde, treedt met dat tijdstip buiten werking 
de wel van 28 Aognstus 1851 (Staatsblad n°. 126), 
zooals die herhaaldelijk werd gewijzigd. 

Wij behouden Ons voor, bij het nitvaardigen 
-v:an algemeene maatregelen van bestuur, krachtens 
deze wet, teven• het tijdstip te bepalen, waarop 
die maatregelen in werking znlleu treden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 9den Juni 1902. 

(get.) WIL HEL MINA. 
De Mini&t11r van Marine , (get.) KRUYS. 

( Uitgeg. 20 Juni l902.) 

1902. 

9 Ju11i 1902. Wrr, tot regeling van de militaire 
pensioenen bij de zeem11Cht. S. 87. 

Bijl.Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 161, 1-7; 
1900/1901, n°. ~6. 1-1:3; 19:ll/1902, n°. 43, 
1-59. 

Hand. id.1901/1902,bladz. 847-854, 1088-
1092. 

Hand. l• K,zmer 1901/1902, bladz. 257-263, 
2r9-289. 

WIJ WILHELMCNA, BliZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is over te gaan tot herziening van de 
wettelijke regelingen betreffende de pensioenen van 
de militairen der zeemacht, uitgezonderd het per
soneel der Koninklijke Nederlundsche Marine
reserve; 

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

EERSTE KFDEELING. 

VAN DE PENSIOENEN DEB. Ol'PICIEB.BN, ONDER· 

OPPICIEB.EN EN llINDBRB KiLITAlll.JIN. 

j l. YaN liet recllt op peMÎoetl. 

Art. 1 . Ten laete van den Staat wordt onder 
de voorwaarden en naar de regelen, bij deze wet 
gesteld, voortdurend of tijdelijk pensioen verleend 
aan militairen van de zeemacht, uitgezonderd 
het personeel van de Koninklijke Nederlandsche 
Marine• reserve. 

2. Het recht op voortdurend pensioen wordt, 
behondens het bepaalde bij artikel 18, verkregen: 

1°. ter zake van langdurigen dienst, nader om
schreven iu artikel 3 en met het bij dat artikel 
gestelde voorbehoud ; 

2°. ter zake vnn verwonding of verminking, 
•tijdens de uitoefening· van den militairen dienst 
in den strijd bekomen , of veroorzaakt door ge
vorderde of bevolen militaire diensten , alsook 
ter zake van ziels- of lichaamsgebreken, welke 
het gevolg zijn van verrichtingen of vermoeienissen, 
aan de uitoefening van den militairen dienst 
.verbonden, of van bijzondere omstandigheden of 
toestanden, die zich bij de uitoefening van dezen 
·dienst hebben voorgedaan , - voor zoover die 
verwonding, verminking, ziels. of lichaamsgebreken 
den belanghebbende tot de verdere waarneming 
v~n den militairen dienst ongeschikt maken ; 

S0
• ter zake van ongeschiktheid voor de verdere 

:llarneming van den militairen dienst nithoofd.e 
~n verwonding of verminking, dan wel ziels- of 
Uchaamsgebreken , ontstaan door andere oorzaken 
din onder 2°. vermeld, mits de ongeschiktheid 

13 
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niet het gevolg zij van eigen moedwillige hande
lio!{tln of van ongeregeld gedrag en de belang• 
hebbende ten minste tien jaren f/Jerl:elijken dienst 

hebbe; 
4°. 011 een werkeli(iken dienst van ten minste 

tien jaren, wanneer de militair ontslagen is omdat 

hij den leeftijd van vijftig jaren had bereikt of 

overschreden en geacht werd, in verband met zijn 

leeftijd voor de waarneming van den militain:n 

dienst niet meer ten volle geschikt te zijn; 
5°. na een werkelijl,en ·dienst van ten minste 

tJijftieff jaren , wanneer de militair ontslagen is 

ter zake van : 
a. onbekwaamheid of ongeschiktheid om in den 

verkregen rang of stand in eeni!{tl betrekking 

bij de zeemncht te dienen; 
h. het eindigen van een dienstverband voor 

zoover de vernieuwing daarvan met machtiging 
van Onzen Minister van· Marine is !{t)Weigerd, 

mits n\et wegens wan11=edrag, onzedelijkheid of 
verrep11ode nalatigheid in de vervulling der 

dienstplichten. 
De vaststelling van den bij deze wet bed_oeldeo 

werkelijken dienst !{tlschiedt met inachtneming 

van het bepa.alde bij de artikelen ] 1 en 12 en 
bij artikel 13, sub 1 °. Het hepa.alde sub 2°., 
4°. en 5°. van laatst!{tlmeld artikel is daarbij niet 

toepasselijk. 
3. Onder langdorigeo dienst, bedoeld onder 1 °. 

van artikel 2 , wordt verstaan : 

1 °. voor zeeofficieren , officieren van het korps 

mariniers, officieren van admioistr11tie en officieren
machinist: fleertigjarige dienst; 

2°. voor officieren van den geneeskundigen dienlt 
alsmede voor alle onderofficieren en minderen : 
dertigjarige dienst. 

R et recht op pensioen ter zake van laogd urigeo 
d ieost wordt geacht niet te bestaan, ingeval ont
slag is verleend op eigen verzoek: · 

a. aan een officier, vó6r h~t bereiken van dlllt 
leeftijd van vijftig jaren ; 

l>. aan een onderofficier met den rang vll.l). 

sergeant of hoogereo rang, vóór het bereiken van, 
den leeftijd van tJ/jf en 1Jeertig jaren ; 

e. aan een korporaal of mindere, vóór ~et be

reiken van den leeftijd van ~eertig jaren. 
4. Recht op tijdelb'k pensioen bestaat : 
a. bij minder dan tien, doch ten minste flijf 

jaren werkelijken dienst, in geval van ontslag 
uit den dienst om redenen, ala vermeld in artikel 
2, snb S0

• en 4°.; 
h. Bij minder dan flijftiffl, doch ten minste 

e:tJ/ jaren werkelijkeo dienst, in geval van ont
slag nit den dienst om redenen, als bedoeld ÎD 

artikel 2, snb 5°. 

Het tijdelijke pensioen wordt voor niet korter 
dan een jaar en voor o iet langer dan vijf jaren 
toegekend. 

Is het voor korteren termijn dan vijf jaren 

toegekend, dan kan het, ingeval de belanghebbende 
gQheel of ten deele buiten sta.at wordt bevonden 
om in zijn levensonderhoud te voorzien, opnieuw 

eens of meermalen worden verleend, met dien 
verstande, dat het in geen geval kan worden 
genoten over een laogereo dan den gemelden 

termijn van vijf jaren, eventrieel den t:ijd van 

schoning ingevolge artikel 49 daaronder begrepen. 
5. Geen pensioen ter zake van verwonding, 

verminking, ziele- of lichaamegebrekeo wordt ver• 
)eend, gewijzigd of verhoogd zonder dat over het 

ootetaao, den aard en de gevol11,eo van de ver• 
woodir.g, verminking, ziels- of lichaamsgebreken, 

welke recht geven op pensioen, een militair ge• 
neeskondig ooderzoPk heeft plaats gehad, naar 

regelen te stellen bij algemeeoen maatregel van 

bestuur. 
Dit militair geneel'kundig onderzoek wordt een

maal herhaald op last of met machtiging van 

Onzen Minieter van Marine of op verzoek van 
den belanghebbende. 

6. Het recht op peneioen gaat verloren: 
a. door ontelag op eigen aanvrage, wanneer 

deze niet is gegrond op het bepaalde bij artikel 2 ; 
h. voor een officier, door niet-eervol ontslag 

nit den dieoet ; 

c. voor een onderofficier of mindere, in geval 
van ontslag wegens wangedrag, onzedelijkheid of 

verregaande nalatigheid in de vervulling der 
dienstplichten; 

tl. door verwijdering uit den dienst tijdeoe de 

militair aan de strengere krijgstucht onderworpen is; 
e. door veroordeeling tot gevangenisstraf of 

militaire detentie, indien verwijdering uit den 
dienst daanan het gevolg is, of wel door gelijke 
veroordeeliog oà het ontslag van den militair 
wegens een misdrijf, vóór het ontelag begaan, 
indien uit den aard der zaak verwijdering uit den 
dienst daanao het gevolg zon' geweest z:ijo; 

f. door een rechterlijk gewij,de ter zake van 
desertie, indien verwijdering uit den dienst daar
van het gevolg ia. 

7. Overgang uit den dienst b:ij de zeemacht 
in een anderen Rijksdienst heeft ten gevolge, dat 
de betrokkene geen recht meer kan doen gelden 
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op toekenning van pensioen ten Jaste van het 
Departement van Marine, volgens deze wet. 

8. Behoudens het bep11&lde bij de artikelen 
29 en 30 neemt het pensioen aanvang met den 
dag ven het ontslag nit den dienst. 

Een tijdelijk opnienw toe te kennen pensioen 
·gaat in met den dag, volgende op dien, waarop 
het vorige heeft opgehouden. 

9. De militair, die bij de zeemacht ia in dienst 
getreden terwijl hij in het genot was van pen
sioen ter zake van vorigen militairen dienst bij 
zee- of landmacht, wordt bij ontslag opnieuw ge
pensionneerd, tenzij hij het recht op pensioen 
mocht hebben verloren. 

Het pensioen wordt alsdan gere~eld naar zijn 
geheelen diensttijd met inachtneming overigens 
van de bepalingen dezer wet. 

In geen geval zal het latere pensioen minder 
mogen bedragen dnn het vroeger toegekende. 

10. Militairen der zeemacht, die hun recht op 
penaioen volgens deze wet wenschen te doen 
gelden , moeten eene aan Ons gerichte aanvrage 
om pensioen inzenden aan het Departement vnn 

Marine. 
Wij bebonden Ons voor, den militair pensioen 

te ..-erleenen ook zonder dat door hem eene aan
vrage werd ingezonden. 

Het recht op pensioen is verbeurd, wanneer 
de belanghebbende het niet" heeft doen gelden 
binnen vijf jaren na ontslag uit den dienst. 

Om opnienw voor toekenning van ti_jdeljjk 
pensioen in aanmerking te komen moet de be
· Janghebbende eene aan Ons gerichte aanvrage aan 
het Departement van Marine inzenden binnen 
tze8 maanden na het einde van den termijn, waar
voor pensioen werd verleend. Door het niet 
tijdig inienden van de aanvrage gaat de aanspraak 
op het verder genot van tijdelijk pensioen ver
loren , tenzij door Ons termen worden gevonden 
om van deze bepaling af te wijken. 

2. Van den dienattijd. 

11 . Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 
vóór en na de invoering de1.er wet doorgebracht: 

a. in militaire betrekkingen bij de zeemacht; 
'1. in militaire betrekkingen bij de landmacht; 
c. in bnrgerlijke betrekkingen, in die bij het 

loodswezen en als mindere geëmployeerde, werk
man of bediende, op daggeld werkzaam bij inrich
tingen van 's Rijks zee- eQ landmacht en bij het 
Koloniaal Etablissement te Amsterdam; 

d. in militaire en burgerlijke betrekkingen in 

's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en 
in die, welke hier te lande ten laste van de 
koloniale geldmiddelen zijn of zullen worden in
gesteld; 

mits de diensten , in die betrekking bewezen , 
naar de daarvoor geldende regelen aanspraak geven 
op pensioen of gagement en niet reeds met pen
sioen of gagement zijn vergolden. 

12. Als diensttijd ~ij de zeemacht komt ook 
in aanmerking: 

a. de tijd, op non-activiteit doorgebrncht; 
'1. de tijd van krijgsgevangenschap ; 
c. de ttjd, gedurende welken een officier zich 

met Onze vergnnning in vreemden krijgsdienst 
beeft bevonden. 

13. Voor vaststelling van den bij de zeemacht 
voor pensioen geldigen diensttijd wordt het na
volgende in acht genomen : 

1°. Niet in aanmerking komt: 
a. dienattijd, voornfgaal\de aan het tijdstip 

waarop het zestiende levensjaar ia vervnld; 
'1. de tijd, door een officier doorgebracht met 

verlof tot het waarnemen van eene betrekking 
buiten het zeewezen ; 

c. de tijd, door den zeemilicien in het genot 
van groot verlof doorgebracht, voor zoover gedu
rende dien tijd geen dienst is bewezen, als bij 
artikel 11 bedoeld; 

d. de tijd , gedurende welken de militair voor 
langer dan een jaar met gewoon verlof is geweest, 
tenzij dit verlof ver!t:end werd tot het verkrijgen 
van her,;tel van wonden, ziekten, ziels- of lichaams
gebreken , in den strijd dan wel bij of door het 
verrichten van militaire diensten ontstaan; 

e. de tijd, gedurende welken de militair aso 
de strengere krijgstncht onderworpen ia geweest; 

f. de tijd, gedurende welken de militair, dffl 
tot gevangenisstraf, hechtenis of :letentie werd 
veroordeeld , in verzekerde bewaring is geweest , 
uitgezonderd de duur van het voor!Óopig arrest, 
indien dit bij de veroordeeling niet in mindering 
is gebracht van de opgelegde straf; 

g. de militaire diensttijd, voorafgegaan aan een 
rechterlijk gewijsde ter zali:e van deurtie, tenzij 
er, na nau wkenrig onderzoek omtrent de omstan
digheden, wanrooder de desertie plaah bad, door 
Ons termen zijn gevonden om het hier bepaalde 
niet te doen toepassen. 

2°. D,,6!,el wordt geteld: 
a. de tijd van verblijf in actieven dienst in 

's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën; 
'1. de tijd van verblijf inactieven dienst taBBchen 

13* 
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de keerkringen buiten 's Rijke overzeesche be

zittingen en koloniën. 
·s0 • Het dubbel-tellen van diensttijd wordt niet 

toegelaten waar het geldt diensttijd , bedoeld in 

artikel 12. 
4°_ Voor officieren van den geneeskundigen 

dienst alsmede voor militairen beneden den rang 

van officier wordt de dienstt~ä, doorgebracht in 
betrekkingen, bedoeld onder c van artikel 11, en 
in burgerlijke betrekkingen, bedoeld onder d van 
dat artikel, voor drie tJÏerden berekend. 

5°. Indien het eindcijfer van den diensttijd een 

gedeelte van eene maand oplevert, wordt daarvoor 

eene geheele mnnnd gesteld; 
14. Wanneer militair personeel der zeemacht 

op voet van oorlog is geweest en aan krijgsver• 
richtingen ter zee of te land heeft deelgenomen, 

mits niet in 's Rijke · overzeesche bezittingen 

en koloniën of tusschen de keerkringen buiten 
die bezittingen en koloniën, wordt door ÜRs na 

afloop van die krijgsverrichtingen bepaald, of en 

voor welk tijds verloop voor dat personeel dienst

tijd d.w6el zal worden geteld. 
Dubbel-tellen van diensttijd krachtens dit artikel 

vervalt voor elk tijdsverloop, waarop het bepaalde • 

bij artikel 13, sub 2°., toepasselijk mocht zijn . . 

f S. Yan !tet pe,uioeni6edrag. 

15. Het volle pensioensbedrag, zonder ver
hooging om bijzondere redenen, ia, behoudens het 
bepaalde bij de artikelen 27 en 56, voor eiken 

rang of stand aangegeven op den bij deze wet 

gevoegden staat. 
De sommen, op dezen staat gebracht, dienen 

ook tot maatstaf van berekening voor de be

trekkingen bij de zeemacht, waaraan door Ons 
iij beslnit een militaire rang of stand is ver
bonden. 

Voor het personeel van den Marine-stoomvaart
dienst beneden den rang van officier zijn even wel 

op den slaat afzonderlijk bed.ragen vastgesteld. 
16. De regeling van het pensioen geschiedt 

naar den rang of stand, laatstelijk door den be-
trokkene bekleed: · 

a. indien hij den rang heeft bekleed gedurende 
de laatste twee jaren werkelijken dienst; 

6. in de gevallen, vermeld onder 2°. van 

artikel 2; 
è. indien hij, officier zijnde, als zoodanig geen 

twee jaren werkelijken dienst telt en niet werd 
bevorderd; 

d. indien hij, militair beneden den rang van 

officier zijnde, in zijne betrekkin~ laatstelijk den 

laagsten rang of stand bekleedde; 

e. ingeval een gedeltflldeerde den dienst verlaat 

binnen twee jaar na het tijdstip van ingang der 

degradatie. 
In andere gevallen wordt het pensioen geregeld 

naar den onmiddellijk voorafgaanden )ageren rang 
of stand. 

Titulaire rangen komen voor de pensioensbe

rekening niet in aanmerking. 

17. Het volle pensioensbedrag wordt toegekend 
ter zake van langdurigen dienst, vermeld sub 1°. 

van artikel 2 en nader omschreven in artikel S. 
18. Tn de gevallen, vermeld snb 2°. van arti

kel 2, wordt toegekend: 

a. indien de bekomen verwonding, verminking, 

ziels- of licbo.ams11:ebreken den betrokkene voor 
altijd buiten staat stellen om in zijn levensonder
houd te voorzien: het volle pensioensbedrag; 

6. indien zij hem niet buiten staat stellen om 

in zijn levensonderhoud te voorzien: drie tJierde 
gedeelten van het volle pensioensbed~ of zooveel 

meer als hem naar eene berekening in evenredig

heid van zijne dienstjaren op den voet van het 
bepaalde bij de artikelen 19 en 20 zou toekomen; 

c. indien zij hem tijdelijk buiten staat stellen 

om in zijn levensonclerboud te voorzien : voor
loopig het volle pensioensbedrap., tenzij hij het 
voor pensioen ter ~ake van langduri~n dienst ge
vorderde aantal dienstjaren mocht hebben bereikt, 
in welk geval hem het pensioen al dadelijk op den 

voet van het bepaalde sub a zal worden toegekend. 
Het voorloopig te verleenen pensioensbedrag 

wordt aanvankelijk toegekend voor een jaar en 
zal daarna, zoolang de belanghebbende nog niet 

verkeert in een der gevallen, sub a en 6 vermeld, 
bij herhaling, doch niet meer dan vier malen, 
voor gelijken tijd worden toegestaan. 

Na verloop van rJij/jaren wordt het pensioen niet 
weder voorloopig verleend. De betrokkene wordt 

alsdan · geacht te verkeeren in het geval onder a, 
tenzij blijke dat het geval onder ó aanwezig i1. 

19. In de ,:evallen, vermeld onder 3°., 4°. en 
5°. van artikel 2, wordt bet pensioen berekend 
naar het aantal dienstjaren, op de wijze als om• 
schreven in artikel 20. 

20. Indien het pensioensbedra!( ingevolge arti
kel 19 moet worden geregeld naar den dienst:ijd, 
wordt voor elk dienstjaar toegekend: 

a. aan de onder ~ 0 • van artikel 2 vermelde 
officieren, een tJeerti_g1te gedeelte van het volle 
bedrll{l, bij artikel 15 bedoeld; 
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l>. aan de officieren en militairen beneden diOlli 
rang, onder 2°. van artikel 3 vermeld, een dertig,t, 
gedeelte van dat volle bedrag. 

Bij deze regeling wordt echter in geen geval. 
minder dan de /,elft van het volle bedrag t~ 
gekend. 

21. Het volgens de regelen dezer wet toe te

kennen pensioen wordt voor officieren, die tevens 
als hoofd van een Departement vun Algemeen 
Bestnnr zijn werkzaam geweest, vermeerderd met 
het bedrag van het pensioen, waarop zij bij het 
nederleirgen van genoemde betrekking, ter zake 
van in die betrekking bewezen diensten, volgens 
de ten deze toepasselijke wet tot regeling van de 
pensioenen der burgerlijke ambtenaren aanspraak 
hadden verkregen, met dien verstande, dat de 
tijd, in die betrekking doorgebracht, niet geldt 
als militaire diensttijd en dat het pensioen voor 
de gezamenlijke diensten de som van 'tlÎer duizentJ 
gwldlm niet kan overschrijden, tenzij de over
schrijding voortspruit nit het bepaalde bij de 
artikelen 22, 23 en 26 dezer wet. 

22. Het volle pensioensbedrag, bij artikel 15 
bedoeld, wordt met een 'tlierde gedeelte vermeerderd, 
wanneer de verwonding, verminking en ziels- of 
lichaamsgebreken, bij artikel 2 onder 2•. bedoeld, 
het verlies of het geheel en onherstelbaar gemis 
van het gebrnik van een der ledematen ten ge
volge hebben gehad of een toestand hebben doen 
ontstaan, met zoodanig verlies of gemis gelijk 
te stellen. 

Hebben omstandigheden als bij het vorig lid 
bedoeld, het verlies of het geheel en onherstelbaar 
gemis van het gebruik van t,oee of meer lede
maten, dan wel het geheel en onherstelbaar ver
lies van het geziohtsvermogen in beide oogen of 
onherstelbare krankzinnigheid ten gevolge gehad, 
of hebben zij een toestand doen ontstaan, met 
zoodanig verlies of gemi.e dan wel met onherstel
bare krankzir.oigheid gelijk te stellen, dan wordt 
het volle pensioensbedrag vermeerderd met de helft. 

Onder .ledematen" wordt hier verstaan: l,,anden 
en t7oeten, onverschillig of met het verlies of ge
mia van het gebruik daarvan ook dat van armen 
en beeoen gepaard gaat. 

23. De militair, die niettegenstaande het verlies 
of het onherstelbaar gemis van het gebrnik van 
een of meer ledematen, ontstaan op de wijze bij 
artikel 2, onder 2°. bedoeld, blijft voortdienen, 
ontvaugt wanneer hij later volgens deze wet wordt 
gepensionneerd, boven het bedrag waarop hij als
dan recht heeft, eene verhooging ten bedrage van 

een •ierde gedeelte of van de Aelft van het volle 
pensioensbedrag, bij deze wet vastgesteld voor den 
rang of stand, door hem beldee:l tijden■ hij de 
verwonding, VHr1ninking of gebreken heeft bekomen, 
door welke gemeld verlies of gemis ia veroorzaakt, 

24. De officier beneden den rang van hoofd
officier, alswede de onderofficier of korporaal, die 
in den rang, naar welken zijn pensioen moet 
worden berekend, een werkelijken dienst van ~e, 
jaren telt, erlangt boven het pensioen, waarop hij 
volgens vorige artikelen, met uitzonderin van de 
artikelen 2:2 en 23, recht heeft, eeoe verhooging 
van een tiende gedeelte van dat pensioen, 

Voor elk jaar werkelijken dienst, dat hij langer 
denzelfden rang heeft bekleed, wordt het pec.aioen 
nog met een u1tig1te deel ,·erhoogd, met dien 
verstande, dat de geheele verhooging over niet 
meer dan t11H111lf jaren verleend en derhalve to€ 
geen hooger bedrag dan een · r,jifde gedeelte van 
het pensioen wordt vastgesteld. 

Ingeval hij bij zijne pensionneering een hoo
geren rang bekleedt dan dien, waarnaar het pen• 
sioen moet worden geregeld , wordt de tijd van 
werkelijken dienst, door hem in dien rang door
gebraeht, gerekend bij de jaren, welke krachtens dit 
artikel recht geven op verhooging; van het pensioen. 

Zon hij bij toepassing van dit artikel recht op 
hooger pensioen hebben gahad, indien hij in 
den laatsten door hem bekleeden minderen rang 
ware blijven voortdienen, dan zal hem dat hoogere 
pensioen worden toegekend. 

De berekening geschiedt bij volle jaren, Levert 
het eindcijfer een gedeelte van een ja.ar op , dan 

wordt dit gedeelte verwuarloosd. · 
Dit artikel is ook van toepassing wanneer het 

pensioen van een hoofdollicier moet geregeld worden 
naar den maatstaf, vastgesteld voor een officier 

beneden dien rang. . 
25. Voor den militair beneden den rang van 

korporaal wordt het pensioen verhoogd: 
met een tiende gedeelte van het volle bedrag, 

bedoeld bij artikel 15, wanneer hij een diensttijd 
,yan "fif en dertig jaren heeft bereikt; 

of met een r,ijfde gedeelte van dat volle bedrag, 
wanneer hij een diensttijd · van 'tleertig jaren heeft 
.bereikt. 

Dit artikel ia ook van toepassing wanneer het 
pensioen voor een korporaal naar !ageren maat
·ataf moet worden geregeld. 

26. Het volgens de vorige artikelen en arti
kel 27 berekend pensioensbedrag wordt verhoogd 
voor elk jaar in actieven militairen dienst door-



198 9 JUNI 1902. 

gebracht in 's Rijke overzeesche bezittingen en 
koloniën en tosschen de keerkringen: 

voor officieren met oijf en llefJentig g,ûden; 
voor hoofdmachinisten, m11Cbinisten en adspi

mnt-macbinisten met ackt en t1Dintig gulden; 
voor de overige onderofficieren met den ranp: 

van adjndant-ondero(ficier, sergeant-majoor en 
sergeant, met een en ttoi1&tig gulde,,; 

voor korporaals en minderen met tt1J1Zalj gulden 
oi,Jftig centa. 

Bij de berekeninp: van den duur van dit ver-
• blijf worden gr.deelten van jaren bijeengeteld en 

wordt, indien het &ldns verkregen eindcijfer mei 
de helft of een grooter gedeelte van een jaar sluit, 
voor dat gedeelte een geheel jaar toegekend. Voor 
een kleiner sed,eelte wordt niets genoten. 

Het dobbel-tellen van den diensttijd is hierbij 
ûitl(eeloten. 

27 . Het pensioen; toe te kennen rum den officier, 
die overeenkomstig artikel 21 der Bevorderings
wet voor de aeemacht, voor on bepaalden tijd in 
eene militaire betrekking aan den wal is gehand
haafd en dientengevolge niet bevorderd werd op 
het tijdstip, waarop hij naar ouderdom in rang 
daarvoor in aanmerking kon komen, wordt voor 
elk dienstjaar bepaald op een uatigate sed,eelte 
van de jaarlijksche bezoldiging, welke bij ontslag 
uit den dienst werd geooten. 

Niet meer dan veertig dienstjaren komen in 
berekening. In geen geval mag het bedrag van 
zoodanig pensioen hooger zijn dan dat, hetwelk 
den officier zou zijn toegekend indien hij wel 
was bevorderd en evenmin mag het - behondens 
de verboogingen ingevolge de artikelen 22 , 28 
en 26 dezer wet - te boven gaan dat, hetwelk 
op den bij deze wet gevoegden staat voor een 
kapitein ter zee is aangewezen. 

28. Het t~deliiik pensioen, bedoeld in artikel 4 
onder a en b, wordt berekend naar het aanta 
dienstjaren, op de wijze ale omschreven in arti 
kel 20 , eerste lid , met dien verstande : 

a. dat bij minderen diensttijd dan tien jaren. 
de berekening geschiedt alsof de belanghebbende 
dit aantal dienstjaren voor pensioen in rekening 
kon brengen ; 

b. dat ook ten aanzien van dit peosioen toe
passelijk is het bepaalde bij de artikelen 24 en 26. 

29. Ingeval ter mke van verwonding, ver
minking , ziels- of lichaamsgebreken , als bedoel<l 
bij artikel 2 onder 2°., pensioen werd toegekencl 
en die verwonding, verminking of gebreken den, 
gepensionneerde later, mits niet door eigen toe-

doen, in een toestand brengen, die, had bij reeds 
bij de pensionneering bestaan , recht ·zon hebben 
gegeven op een hooger pensioen dan verleend 
werd, dan wordt de belanghebbende alsnog in 
het genot gesteld van dat hoogere pensioen, mits 
"de daartoe aan Ons te richten aanvrhge binnen 
oijf jaren na het verlaten van den dienst aan 
het Departement van Marine zij ingezonden. 

Die verbooging gaat in met den dag, waarop de 
aanvrage bij gemeld Departement werd ontvangen. 

30. Wanneer een militair zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkenning van het recht 
op pensioen nit den dienst is ontslagen, hoewel 
hij recht op pensioen kon doen gelden, of wanneer 
een militair, buiten het geval bij artikel 29 voor
zien, recht kan doen gelden op een ander of een 
hooger pensioen dan hem werd verleend, wordt 
hij alsnog in het genot van het hem toekomend 
pensioen of hooger pensioen geateld, mits de daar
toe aan Ons te richten aanvrage aan het Depar
tement van Marine zij ingezonden binnen oijf 
jaren na het verlaten van den dienst. 

Is de aanvrage ontvangen binnen een jaar na 
den dag van het ontslag, dan neemt het pensioen 
of de verhooging aanvang met dien dag. In alle 
andere gevallen gaat het pensioen of de verhooging 
in met den dag, wMrop de aanvrage bij gemeld 
Departement werd ontvangen. 

Ouergang6b~aling. 

31. Wanneer aan een militair, als zoodanig bij 
bij de zeemacht dienende bij het in werking 
treden van deze wet, bij pensionneering volgens 
vorenstaande bepalingen een pensioen tot lager 
bedrag zou moeten worden toegekend, dan dat 
waarvoor hij voigena de bij de invoering dezer 
wet buiten werking tredende pensioensbepalingen 
in aanmerking zon gekomen zijn, zal het pensioen 
hem worden toegekend tot een bedrag , als hem 
volgens laatstbedoelde bepalingen zou verleend zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

VAN Dll:N ONDERSTAND AAN Ol'l'ICIEBEN. 

32. Indien een officier, op wien het bepaalde 
bij 3°. van artikel 28 der Bevorderingswet voor 
de zeemacht wordt toegepast, niet in staat ia om 
in zijn levensonderhoud te voorzien, of wanneer 
een officier, met toepassing van een of meer der 
bepalingen van artikel 81 dierze1'dè wet, niet
eervol nit den dienst wordt ontslagen en er 
volgena het te zijnen aanzien uitgebracht ad vies 
of naar Ons gevoelen, bij de redenen tot ontslag 
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verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, wordl 
hem bij het ontslag , tot levensonderhoud, eet 
voortdurende of tjjdeli;l:e onderstand nrleend. 

Een 1JOOrtdurende onderstand wordt toegekend, 
wanneer de officier ten minste vijftÎ411 jaren 
werkelijken dienst heeft. Bij korteren diensttijd 
wordt een tijdelijke onderstand toegekend. 

Het bedrsg vun den onderstand wordt naar beJ 
vind van zaken bepaald , doch zal nimmer te 
boven gaan de /selft van het pensioen , zonder 
verhoogingen , dat de betrokken officier zou ont• 
vangen naar eene berekening volgens zijn laatsten 
rang en het aantal zijner voor pensioen geldende 
dienstjaren, wa,,.rbij, indien bij minder dan d11 
helft van het getal dienstjaren telt, gevorderd 
om pensioen ter zake van langdnrigen dienst te 
kunnen doen gelden, die helft als minimum zal 
worden aangenomen. 

Tijdeli:fke onderstand wordt verleend voor een 
jaar en hondt daarna. op. 

DERDE AFDEELING. 

VAN D.K PENSIO.KNEN D.K& WlliDUW.KN EN KINDK&l!lN. 

33 . Ten laste van den Staat wordt , onder de · 
voorwaarden en naar de regelen bij deze wet 
gesteld, pensioen verleend aan de weduwen en 
kinderen van de bij artikel 1 bedoelde militairen 
der zeemacht. 

34. Eene weduwe heeft recht op pensioen in• 
geval dat haar echtgenoot in den strijd of in en 
door gevorderde of bevolen dienstverrichtingen 
het leven heeft verloren, dan wel aan de onmid
dellijke gevolgen van verwonding, verminking, 
ziels- of lichaamsgebreken, als bedoeld snb 2°. van 
artikel 2, binnen een jaar na het ontstaan daar
van is overleden , mits het huwelijk niet nà dat 
ontstaan zij voltrokken. 

Van den termijn van een jaar, bij het vorige 
Jid bedoeld , wordt alleen dan afgeweken, indien 
uit een met redenen omkleed getuigschrift van 
een geneeskundige - waarvan zoo mogelijk de 
inhoud door hem onder eede voor den kanton• . -
rechter zijner woonplaats zal zijn bevestigd -
duidelijk blijkt, dat de dood het onmiddellijke 
gevolg was van een vroeger bekomen verwonding, 
verminking, ziels• of lichaamsgebrek, als waar• 
van hiervoren aprake is. 

De bij het vol"Îjte Jid bedoelde afwijking ie 
echter niet geoorloofd ten behoeve van wedn wen 
van reeds uit den dienst ontslagen militairen, in• 
dien het overlijden van den echtgenoot niet plaat& 
had binnen t1ii/jaren nadat deze den dienst verliet. 

35. liet bedrag van het weduwe-pensioen is 
aangewezen op den bij deze wet behoorenden staat . 

36. Behoudens het hieronder bepaalde neemt 
het weduwe-pensioen aanvang met den dag, vol• 
gende op dien waarop de bezoldiging van den 
echtgenoot ophoudt. 

Ingeval deze ter zake van in den strijd of in 
en door gevorderde of bevolen dienstverrichting 
bekomen verwonding, verminking, ziels-ofl ichaams• 
gebrek reeds in het genot van pensioen gesteld 
was, neemt het pensioen der weduwe aan vang 
met den dag, volgende op dien waarop het pen
sioen van haren echtgenoot heeft opgehonden. 

Wanneer de tot One te richten aan Vl'Bf(e tot 
het bekomen van wed~ we-pensioen niet binnen 
een jaar nadat het recht daarop is verkrejlen, aan 
het Departement van Marine is ingezonden, gaat 
het pensioen eerst in met het kwartaal, volgende 
op dat waarin de aanvrage is gedaan. 

Wanneer de aanvrage niet binnen vijf jaren 
nadnt op het pensioen ree~ is verkregen, mocht zijll 
ingediend, vervalt alle rechtop weduwe-pensioen. 

Bij hertrouwen houdt het pensioen op met den 
dag, waarop het hnwelijk ia voltrokken. 

37. Wanneer de militair, die op cel.l der 
wijzen, bij artikel 34 vermeld, het leven heeft 
verloren, geene wedn we achter laat, maar ~en of 
meer kinderen, die nit een vóór het ontstaan der 
bij evengemeld artikel omachTeven omtandigheden 
voltrokken wettig huwelijk geboren zijn, of vó6r 
dat tijdstip werden gewettigd, dan wordt aan dat 
kind of die kinderen , zoolang zij beneden den 
ouderdom van acnttÎ411 jarn en ongehn wd zijn, 
en de Staat niet op andere wijze in hun onderho11d 
voorziet, een pensioen verleend tot ~el ijk bedrag 
als dat-, hetwelk aan de weduwe zou zijn toegekend. 

Zoodra een der kinderen ophondt gerechtigd te 
zijn tot pensioen, gaat zijn aandeel over op de 
overblijvende daarop reoht hebbende kinderen. 

Op het pensioen der kinderen zijn ook de be
palingen van het eerste, tweede, derde en vierde 
lid van artikel 36 van toepassing. 

38. Aan de vrouw of wettige en gewettigde 
kindèren van een militair kan eijdetijl: een pen
"ioen worden verleend in het geval , dat hWU" 
echtgenoot of hun vader bij de uitvoering van 
eene gevorderde of bevolen dienstverrichting is 
vermist geraakt. 

Het bedrag van dit pensioen zal gelijk zijn 
aan het bedrag van het pensioen , waarop de 
Wednwe of de kinderen bij het overlijden van haren 
èchtgenoot of hnnnen vader recht mochten hebben. 
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De bep&lingen betreffende de overige pen~ioenen, 
bij deze afdeeling bedoeld, zijn ook op dit pen- . 

sioen toepasselijk. 
39. Bijaldien eene wedowe, die in het .genot 

is van een wednwe-pensioen volgens deze wet, 
een huwelijk aangaat, of wanneer eene weduwe, 
gepensionueerd of op weduwe-pensioen recht 
hebbende, is overleden en een of meer kinderen 
aanwezig zijn, geboren uit een wettig huwelijk 
van of ,rewettigd door hem, die op een der wijzen, 
bij artikel ·34· omechreven, het leven heeft verloren, 
wordt nao dat kind of die kinderen, onder dezelfde 
voorwnardelijke bepaliDgeo en op denzelfden voet 
als in artikel 37 zijn vastgesteld, het daarbij 
bepaalde pensioen toegelegd, met ingang van den 
dag, waarop het weduwe-pensioen of de bezoldiging 
beert opgehouden . 

40. Ingeval de militair, die op een van de 
bij 11rtikel 34 omschreven wijzen het leven beert 
verloren, behalve eene weduwe, ook een of meer 
kinderen achterlaat, die door hem in vroeger 
hnwelijk verwekt, of vó6r het aangaan van het 
laatste huwelijk gewettigd zijn, dan wordt het 
ann de wednwe toe Ie kennen peneioen, zoolang 
dat kind of die kinderen in de omstandigheden 
yerkeeren, op grond w11arvan zij krachtens de bij 
artikel 37 vastgestelde bepalingen op pensioen 
aanspraak hebben, op naam en ten behoeve van 
de weduwe voor de eene helft, en van gemeld 
kind of voormelde kinderen voor de wederhelft 
verleend. 

Van den daj!; dRt het kind of de kinderen op
bonden op pensioen aRnspraak te hebben , wordt 
de weduwe ook in het genot van de tweede helft 
van het pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de wednwe, of wanneer zij 
in het huwelijk treedt, gaat de door haar genoten 
helrt op voormeld kind of de voormelde kinderen 
over, voor zoover zij krachtens de bij artikel 37 vast
!.!llBtelde bepalingen nog op pensioen recht hebben. 

Mochten er echter een of meer kinderen aanwe
zig zijn, voortgesproten uit haar huwelijk met 
den in het eerste lid van dit artikel bedoelden 
militair, dan wel bij of tijdens het huwelijk ge
wettigd, dan gaan bare rechten op deze kinde
ren over. 

De in het voorgaaude lid bedoelde kinderen 
treden ook ' in het genot van de pensioensheJrt, 
aan de in het eerste, tweede en derde lid van dit 
artikel bedoelde kinderen verleend, wanneer voor 
dezen dat genot ophoudt na het hertronwen of 
het overlijden van de weduwe huns vaders. 

Zoodra een der in dit artikel bedoelde kinderen 
ophoudt gerechtigd te zijn tot pensioen, gaat zijn 
aandeel over op de overblijvende en daarop recht
hebbende kinderen. 

41. Eene wednwe, na bertronw~n opnieuw 
weduwe geworden en , krachtens baar tweede of 
nnder bnwelijlr, tot Rijkspensioen niet of tot min
der bedrag gerechtigd, treedt weder in het genot 
van haar vorig pensioen. De ingang daarvan wordt, 
behoudens het voorgeschrevene in het derde en 
vierde lid van artikel :'16 , bepaald op den dag, 
volgende op dien waarop haar laatste echtgenoot 
is gestorven of waarop later het Rijkstractement 
of pensioen, waarvan hij in het genot mocht zijn 
geweest, heeft opgehouden. 

De bepaling van het vorige lid geldt ook voor 
de weduwe, wier nader hnwelijk op baar verzoek 
door echtscheiding is ontbonden. Het vorige 
pensioen • gaat dan in met den dag, waarop de 
echtscheiding tot stand is gekomen. 

Ingeval er een of meer kinderen uit vroeger 
huwelijk, krachtens artikel 39 in het genot zijn 
van pensioen, wordt de wednwe niet eerder in 
baar vorig pensioen hersteld dan met den dag, 
volgende op dien waarop het pensioen, aan dat kind 
of die kinderen toegekend, geheel heeft opgebonden. 

42. Bij het overlijden van een militair, wiene 
hu wel ijk door echtscheiding ontbonden is, worden 
de wettige en gewettigde kinderen met betrekking 
tot de aanspraak op pensioen, met ooderlooze 
kinderen gelijk gesteld. 

43. Wanneer, de in de derde afdeeling dezer 
wet bedoelde personen aanspraak op hooger pen• 
sioen mochten knnnen doen gelden dan aan hen 
is verleend, worden zij alanog in het genot van 
dat booger pensioen gesteld, mits de aanvrage 
daartoe, welke aan One gericht moet zijn, binnen 
den tijd van een jaar nadat het pensioen is aan• 
gevangen, aan het Departement van Marine zij 

. ingezonden. 
Die verhooging gant in met den dag, waarop 

de aanvraag_ bij het Departement van Marine is 
, ontvangen. 

VIERDE AF DE ELI NG. 

ALGlliMEENE BEPALINGEN BETREPPENDE DE Pllilf• 

RIOENEN Jl:N ONDERSTANDEN. 

44. De peusioenen, alsmede de onderstanden, 
worden , op voordracht van Onzen Minister van 
Marine, door Ons toegekend. 

Van de gronden, waarop het pensioen of de 
. onderstand wordt verleend, en van de toepuselijke 
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wetsbepalingen, wordt in Ons besluit melding 
gemaakt. 

Van Onze besluiten wordt, voor zoover de pen• 
sioenen der officieren betreft, in de Staatscourunt 
opgave gedaan met vermelding van naam en rang 
van den gepensionoeerde, het bedrag van het pen
sioen en van de toegepaste wetsbepalingen. 

Jaarlijks wordt bij de indiening der begoooting 
van Staatsuitgaven, aan de Staten-Generaal eene 
lijst overgelegd van de sedert de indiening der 
vorige begrooting verleende pensioenen en onder
staoden. 

Die lijst be vat: 
a. de namen der gepensionneerden of onderstand 

gen ietendeo ; 
6. hno ouderdom, woonplaats en laatsten rang, 

stand of betrekking; 
c. de p:ronden, waarop het pensioen of de onder

stand is verleend ; 
d. de artikelen der wet, krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is toegekend ; 
e. het bedrag van het pensioen of den onderstand. 
45. De pensioenen, met bijberekening van de ver

hoogiogeo, alsmede de onderstanden, worden in 
volle guldens verleend. 

Ooderdeelen van een gulden komen daarbij voor 
een gulden in . berekening. 

46. De pensioenen en onderstanden worden, 
behoudens het bepaalde bij het volgende lid, op 
naam van den belanghebbende ingeschreven in het 
Grootboek der pensioenen. Van die inschrijving 
wordt een bewijs nitgereikt. 

De tijdelijke pensioenen en ondeJ"lltanden , als
mede de pensioenen ingevolge artikel 18 sub c 
voorloopig tot het volle bedrag toegekend, worden 
niet in gemeld Grootboek ingeschreven. De be
langhebbende bekomt wegens de toekenning daarvan · 
eene beschikking van Onzen Minister van Marine. 

De nitbetaling van de pensioenen en onderstan
den geschiedt volgens door Ons te stellen regelen. 

4 7. Bij overlijden van den titularis wordt het 
pensioen of de onderstand uitbetaald tot het einde 
van het kwartaal, waarin het overlijden heeft 
plaats gehad. 

48. De termijnen van een pensioen of onder
stand, welke niet zijn ingevorderd binnen eenjaar 
na, den eersten dag der betaalbaarstelling worden 
niet meer uitbetaald. 

Is de in vordering achterwege gebleven gedu
rende tJijf achtereen volgende jaren , dan is het 
pensioen of de onderstand vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de titularissen, die 

dit mochten verzoeken, in hel genot van hun 
vervallen pensioen of onderstand te herstellen. 
Dit genot zal alsdan ingaan met het kwartaal, 
volgende op dat waarin het verzoek gedaan is. 

49. Een gepensionneerde of onderstand genie
tende, die is veroordeeld tot gevangdnisstraf van 
drie maanden , tot hechtenis van drie maanden, 
tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting., of tot 
eeoige zwaardere straf, mist gednrende den tijd, 
dat hij zijne straf ondergaat of zich door de 
vlocht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, het genot van pensioen of onderstand. 

Wij behgnden Ons voor, daartoe termen vin
dende, gedurende dien tijd over het pensioen of 
den onderstand van den veroordeelde kn behoeve 
van zijne vrouw, zijne minderjarige afstammelingea 
in de rechte linie of zijne bloedverwanten in de 
opgaande linie te beschikken. 

Wij behouden Ons tevens voor, om, voor zoo
ver van de bevoegdheid in het vorig lid bedoeld, 
geen gebruik is gemaakt, hem, die uit de gevan-

. ~enis of Rijkswerkinrichting is ontslagen, in het 
genot te stellen van eeoe uitkeeriog tot een bedrag, 
dat de helft van het jaarlijks bedrag van het 
pensioen of den onderstand niet te boven gaat. 

50. Het. pensioen en de onderstand vervallen, 
wanneer de titularis : 

a. naturalisatie in een vreemd land of vreemden 
adeldom aanneemt; 

6. buiten Onze toestemming zich ili vreemden 
krijgsdienst begeeft of een ordeteeken, titel, rang, 
waardigheid of openbare bediening aanneemt, 
welke door eene vreemde mogendheid of regeering 
is verleend of opgddrageo. 

51. Met Onze toestemming kan het pensioen 
of de onderstand, geheel of gedeeltelijk, met militair 
traktement of eenige andere aan den militairen 
dienst verbonden belooning worden genoten. 

Wanneer die toestemming niet verkregen is, 
houdt het pensioen of de onderstand op met den 
dag, voorafgaande aan dien waarop het militair 
traktement of de militaire belooniog aan vang 
heeft g~nomen. 

Bij het later opbonden van het militair trak
tement of de militaire belooning wordt de titularis 
in het genot van het pensioen of den onderstand 
hersteld , tenzij er termen bestaan om hem een 
hooger pensioen te verleenen, of hij het recht 
op pensioen of onderstand mocht hebben verloren. 

52. Het pensioen en de onderstand worden in 
hun geheel gelijktijdig genoten met de soldij en 
de toelage, verbonden aan de Militaire Willems-

1 
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orde en aan de benoeming tot Broeder der Orde 
van den Nederlandschen Leeuw. 

53. De pensioenen en onderstanden zijn onver
vreembaar. 

De titularis kan daarin op geenerlei wijze be
schikken, ook niet door verpanding of beleening. 

Indien hij Jast geeft om het penisoen of den 
onderstand voor h~ te ontvangen, kan hij die 
lastgeving altijd herroepen. 

Alle overeenkomsten, hiermede strijdig, zijn nietig. 
Deze bepalingen worden op het bewijs van in

schrijving van het pensioen of den onderstand 
nitgedrnkt. 

De voorschottep, door gemeentebesturen, lief
dadige of tot algemeen n nt werkende instellingen, 
hetzij renteloos, hetzij tegen matige rente, op 
pensioenen of onderstandcn verstrekt en tot zeker
heid waarvnn de bewijzen van inschrijving in het 

"bezit van die lichamen worden geateld, zijn niet 
onder de bij deze wet verboden leeningen begre
pen , mits de voorwaarden , volgens welke die 
voorschriften geschieden, zijn goedgekeurd door 
Onzen Minister van Financiën. 

Indien een gepensionneerde of onderstand ge
nietende in een gesticht of eene instelling van 
weldadigheid, door het openbaar gezag erkeµd, 
is opgenoinen of, op welke wijze ook, door zoo
danige instelling of door eene burgerlijke gemeente 
wordt verpleegd, wordt, zoo lang dit geschiedt, 
zijn pensioen of onderstand nitbetaald aan het 
bestnnr vao dat gesticht, die instelling of gemeente, 
hetwelk zich tot dat einde in het bezit zal stellen 
van het bewijs van inscbrij ving. 

Indien het be:lrag van het pensioen of den 
onderstand dnt der rnrplegingskoaten overtreft, 
wordt het verschil door het daarbij betrokken 
bestunr aan of ten behoeve van den gepension
neerde of onderstand genietende uitgekeerd. 

54. Op de pensioenen en onderstanden kunnen, 
ten behoeve van particuliere schnldeischers, alleen 
kortingen worden to~taan ter zake van gelêlen, 
verschuldigd wegens woning, kleeding en verdere 
noodwendige levensbehoeften, verstrekt ten behoeve 
van den gepensionneerde of onderstand genietende 
of van zijn gezin. 

Voor de genoemde onderwerpen kan Onze Minis
ter van Marine, onverschillig de hoegrootheid van 
de verschuldigde som, na een ingesteld onderzoek, 
in de geest der bepalingen van de wet van 24 Ja
nnari 1815 (Staatsblad n°. 5) korting verleenen, 
ten hoogste tot ee" zesde van de pensioenen of 
onderstanden, meer bedragende dan l,onderd gul-

den in het jaar , en ten hoogste tot een aclitste 

van die van lwnderd gulden of daar beneden. 
Indien de schnldeischer naar aanleiding van 

het voorschreven onderzoek naar den rechter ver• 
wezen en de schuldenaar tot het betalen der 
proceskosten veroordeeld is, kan de korting tevens 
worden verleend voor het beloop der kosten, door 
den schnldeischer gemaakt. 

Op de pensioenen van kinderen kan geen korting 
te~ behoeve van particuliere sclrnldeischers worden 
verleend. 

55. In bnitengewon~ gevallen, waarin bij deze 
wet niet is voorzien of waaromtrent hare bepa
lingen ge11eht moeten worden geen billijken maat
staf tot vergelding van bewezen diensten op te 
leveren , wordt bij afzonderlijke wet voorzien. 

VIJFDE Al'DEELING. 

OVJ:RG.Ul'GS- EN SLOTBEPALINGEN. 

56. Het pensioen, toe te kennen aan den offi
cier, die krachtens artikel 17 der gewijzigde wet 
van 28 Angaetns 1851 (Staatsblad n°. 126) uit 
het korps zeeofficieren werd afgevoerd en in seden• 
taire betrekking gepl1111tst, blijft bep1111ld voor 
elk dienstjaar op een ,zestigste gedeelte der be• 
zoldiging, welke op het tijdstip van ontslag nit 
zijne sedentaire betrekking wordt genoten. · 

Niet meer dan veertig dienstjaren komen in 
berekening, en in geen geval mag het pensioen -
behond~ns de verhoogingen ingevolge de artike
len 22, 23 en 26 dezer wet - te boven gaan 
dat, hetwelk op den bij deze wet gevoegden staat 
voor een kapitein ter zee is 1111ngewezen. 

57. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te- bepalen datum. 

Met dat tijdstip vervalt de wet van 28 An• 
gnstns 1851 (Staals!Jlad n°. 127), zooals die 
herhaaldelijk werd gewijzigd, onder voorbehoud 
dat zij van kracht blijft: 

1 °. ten 1111nzien van de tijde] ijke pensioenen en 
onderstanden, oorspronkelijk volgens die wet ver
leend met dien ventande, dat van het opnienw 
verleenen van pen1ioen of onderstand geen aprake 
zal kunnen zijn in die gevalleu • Wlllll'in de aan• 
vrage tot het opnieuw bekomen van het pensioen of 
den onderstand niet bij Ons is ingediend binnen 
één j1111r na het ophouden van het pensioen of 
den ondentand, laatste! ijk toegekend aan hem , 
door of ten wiens behoeve de aanvrage geschiedt; 

2°. in de gevallen, voorzien bij de artt. 22 en 4.7 
dier wet ten 1111nzien van militairen, die v6ór het in 
werking treden dezer wet den dienst hebben verlaten. 

., 
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In verband met het bepaalde bij artikel U, 
snb 3°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad 

n°. 78) blijven de artikelen Hl, laatste lid, en 
44bu der hiervoren aangehaalde wet van 28 An· 
gustus 1851 (Staatsblad n•. 127) gehandhaafd ten 
aanzien van burgerlijke ambtenaren, die vóór 1 Ja
nuari 1891 als zoodanig werden aangesteld. 

Het derde lid van artikel 8 der wet van 1 April 
1875 (Staat8blaá n°. 88) vervalt. 

Wij behouden Ons voor, bij het uitvaardigen 
van den algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 6 dezer wet, tevens het tijdstip te be
palen, waarop die maatregel in werking zal treden. 

58. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: .Pensioenwet voor de zeemacht 1902". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 9den Juni 1902. 

(get.) WILHELMINA. 
De Jfini.rter 11an Marine, (get.) KRUYS. 

( Ui.tgeg. 20 Juni. 1902.) 

STAAT 11an Aet bedrag der pennoenen. 

RANGEN RN BETREKKINGEN. 

Vice-admiraal . 
Schout-bij-nacht 
Kapitein ter zee of kolonel 
Kapitein-luitenant ter zee of 

luitenant-kolonel 
Luitenant ter zee der latê klasse 

of kapitein 
Lnitenant ter zee der 2de klas&e 

of eerste-luitenant. 
Adelborst der late klasse of 

tweede-luitenant 
Adjudant-onderofficier 
Sergeant-majoor 
Sergeant. 
Korporaal 
Matroos of marinier • 
Hoofdmachinist der lete klasse. 
Hoofdmachinist der 2de klasse. 
Machinist der late klasse 
Machinist der 2de klasse 
Adspirant-machinist • 
Leerling-machinist. 
Stoker-majoor . 
Sergeant-stoker • 
Korporaal-stoker 
Stoker der late klasse 
Stoker der 2de en der 8de klasse. 

Bedrag 
van het jaarlijksch 
pensioen van de 

mili• 1 wed~wen 
tairen. kin~!ren, 

/ 3000 / 1150 
2700 950 
2100 -850 

1800 

1300 

900 

800 
440 
400 
360 
250 
200 
700 
600 
550 
500 
300 
250 
400 
360 
300 
260 
200 

750 

600 

450 

450 
260 
225 
200 
lóO 
110 
350 
300 
275 
260. 
170 

225 
200 
170 
140 
110 

9 Juni 190l!. Wrr, houdende verhooging van het 
,ie,rJe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 88. 

Bij deze wet wordt art. 57, de 4de Afd. en 
let eindcijfer 11erlwogd met f 57,540.-

9 Juni 1902. WET, tot regeling van de bevorde
ring, het ontslag, het op nonactiviteit en het 
op pensioen stellen der militaire officieren 
bij de Landmacht. S. 89. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 161, 
1-7; 1900/1901, n°. 36, 1-13; 1901/1902, 
n•. 43, 1-59. 

Hand. id. 1901/1902, blath. 847-866, 868-
898, 900-927. 

Rand. l• Kamer 1901/1902, blath. 257-268, 
279-289. 

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

het noodig is over te gaan tot herziening: 
1°. van de wettelijke bepalingen, welke, ook 

ter voldoening aan artikel 60 der Grondwet, 
strekken tot regeling van de bevordering, het 
ontslag en het op pensioen stellen van de militaire 
officieren der landmacht, met uitzondering van 
het peraoneel tot de reserve behoorende; 

2°. van de wettelijke bepalingen, betreffende 
het op nonactiviteit stellen dier officieren; 

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

EERSTE A]'DEELING. 

Á lgemeene bepalingeii. 

Art. 1. De bevordering, het ontslag, het op non
activiteit en het op pensioen stellen der militaire 
officieren van de landmacht geschieden met in
achtneming van de bepalingen dezer wet. 

Die bepalingen zijn niet toepasselijk op de 
officieren, behoorende tot het reserve-personeel 
bij de landmacht. 

2. De bepalingen van de tweede afdeeling dezer 
wet zijn niet toepasselijk op de Vorsten van Ons 
Huis; hunne bevordering geschiedt naar Ons 
welgevallen. 

3. De bepalingen van de derde en de vierde 
afdeeling dezer wet zijn toepasselijk op officieren 
van de landmacht in Nederlandsch-Indië, tijdelijk 
dienende bij het leger hier te lande. 

Zij zijn niet toepasselijk op officieren van het 
leger hier te lande, tijdelijk dienende bij ge
noemde landmacht. 

Voor laatstbedoelde officieren gelden de regelen, 
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door Ons vastgesteld of nader vast te • tellen voor 
het ontalag en de nonactiviteit van officieren der 
landmacht, waarbij zij tijdelijk dienst doen. 

4. W..ar in deze wet gesproken wordt van 
.reglement", wordt daarmede bedoeld een voor• 
echr.ft, met inachtneming van de bepalingen dezer 
wet vastgesteld bij algemeeneo maatregel van 
bestuur. 

6. Wur in deze wet gesproken wordt van den 
rang van hoofdofficier, wordt daarmede bedoeld 
een rang bo~en dien van kapitein en beneden 
dien van generaal-majoor. 

Opper-otliciereo zijn volgens de:r.e wet officieren 
met den rang van generaal-majoor of hoogeren rang. 

6. De diensttijd der otliiiieren in eiken rang 
rekent van den datDlll van ing1111g hunner be· 
uoeming in dien rang of, wanneer die datnm niet 
bepaald werd , van de dagteekening van het be
sluit dier benoeming; hnn ouderdom van rang 
is, voor zoover hunne ..anspraken op bevordering 
betreft, behoudens het bepaalde bij de artikefou 19, 
20, l!l!, 31 en 87, gelijk aan hunnen diensttijd 
en wordt, bij gelijken diensttijd, nader bepaald 
door de plaata in de ranglijst. 

7, Voor eiken rang en voor elk wapen, eiken 
staf en elk dienstvak afzonderlijk bestaat eene 
ranglijst. 

Behoudens het bepaalde bij het laatste lid van 
dit artikel, worden de officieren in de ranglijst 
vermeld naar orde van den datnm van ingang 
der benoeming in bonnen rang of, wanneer die 
datum niet bepaald werd, naar orde van de dag• 
teekening van het besluit dier benoeming. 

.Bij benoeming tot den officiersrang van meer 
dan één persoon bij hetzelfde beslnit worden zij 
gerangschikt naar de volgorde, door Ons bij de 
benoeming te bepalen. 

.Bij gelijktijdige bevordering worden zij in den 
hoogeren rang gerangschikt naar de volgorde van 
bonnen ouderdom in den vorigen rang. 

Ten opzichte van officieren, die ten gevolge 
van eone, al of niet met bevordering gepaard 
gaande, overplaatsing als waarvan sprake ia bij 
de:r.e wet, in eene andere ranglijst moeten worden 
vermeld, wordt de plaate in de ranglijst door 
Ons bij de overplaatsing aangewezen naar de be
ginselen, neergelegd in het tweede, het derde en 
het vierde lid van dit artikel. 

8. Onder bevordering wordt in deu wet ver
staan de benoeming van den officier tot den 
hoogeren rang, onmiddellijk volgende op den rang, 
door hem werkelijk bekleed. 

9. Om voor bevordering in naomerking te komen, 
moet de officier, onverminderd de overige bij deze 
wet te stellen eisohen, bij goed gedrag en genoeg
zamen dienstijver de vereischte bekwaamheid en 
geschiktheid voor den hoogeren rang bezitten. 

TWEEDE AFDEELING. 

Yan de bevordering. 

f 1. JT IUI de bevordering der oj/icieren, niet tot 
!ut peraoneel van den geneelllcundigen 

dienst beAotJrende. 

10. De bevorderingen geschieden over ieder 
wapen, iederen staf of ieder dienstvak afzonderlijk, 
doch over elk wapen, el.ken staf of elk dienstvak 
in zijn geheel. 

Van het laatste gedeelte dezer bepaling kan 
alleen worden afgeweken ten behoeve van troepen
afdeeliogen, welke voor krijgsverrichtingen bniten 
het Rijk in Europa zijn gezonden of wel in eene 
vesting bniten gemeenschap met het leger zijn. 

11. Om tot den rang van kapitein te knnnen 
worden be•orderd, moet de officier ten minste 
acAt jaren als luitenant (tweede en eerste) hebben 
gediend. 

De kapitein moet ten minste '11W jaren io 
zijnen rang gediend en zijn 53ste levensjaar nog 
niet · •olbracht hebben, om voor bevordering in 
aanmerking te kunnen komen. 

Hoofd- eo opperofficieren worden niet bevorderd 
dan na een diensttijd van ten minste twee jaren 
in bannen rang. 

Om voor bevordering tot opperofficier ia aan
merking te kunnen komen, mag de officier zijn 
60ste levensjaar nog niet hebben volbracht. 

Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel 
is - voor zooveel de aldaar gestelde leeftijdsgrens 
betreft - niet van toepassing op de niet tot de 
intendanten behooreode officieren der militaire 
administratie. 

12. Het bepaalde bij het voorgaa.nd artikel 
geldt niteloitend voor bevorderingen in tijd van 
vrede. 

In tijd van oorlog kan de bij die bepalingen 
gestelde tijd van dienet in den rang door Ons 
tot op de helft worden verminaerd en van de 
leeftijdsgrens worden afgeweken. 

Bo•endien kan in oorlogstijd van het bepaalde 
bij het 'forige lid en bij de artikelen 14 en 15 
door Ons worden afgeweken ter belooning van 
een schitterend wapenfeit of van eene nitatekende 
militaire daad. 
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De 113oleiding tot eene boiteogewooe bevorde
ring, als bij het vorige lid bedoeld, wordt in het 
besluit der benoeming nitdrnkkelijk vermeld, 

13. In tijd van vrede moet de officier, om tot 
kapitein te koooeo worden bevorderd, gedurende 
ten minste twee jaren ale luitenant werkelijk bij 
het leger hebben gediend. 

In tijd van vrede moet een kapitein, om te 
kunnen worden bevorderd, gednrende ten minste 
een jaar in zijnen rang werkelijk bij het leger 
hebben vediend. 

Om in tijd van vrede tot kolonel te kunnen 
worden bevorderd, moet de officier ale hoofdofficier 
gedurende ten minste een jaar werkelijk bij het 
leger hebben gediend. 

Door werkelijkeo dienst bij het leger wordt 
hier verstaan actieveo dienst bij een of meer dan 
een der korpsen van het l~r hier te lande, van 
het l~r in Nederlandech-lndië of van de land
macht in West-Indië, alsmede, voor zooveel het 
wapen der genie betreft, de dienst in een der 
genie-oom mandementen hier te lande, benevens de 
actieve militaire dienst in een der koloniën of 
bezittingen -.:an het Rijk in andere werelddeelen. 

14. Tweede-luitenants worden, behoudens het 
bepaalde bij het derde en vierde lid van artikei 12, 
door Ons bevorderd 11aar ouderdom 11an rang en 
onverminderd de voor die bevordering geatt'lde 
eiachen, uiterlijk na eeoeo diensttijd van vier 
jaren, ten volle mederekeoende bij het bepalen 
van hunnen ouderdom io rang. 

De bevordering van eerste-luitenant geschiedt 
voor ten minste vijf-zesde van het getal der ge
durende elk tijd vak van vijf jaren te bevorderen 
officieren naar outkrdom 11an rang; ten hoogste 
één zesde kan door Ons worden aangevuld hij /reuze. 

De bevordering hij keuze wordt uitsluitend ver
leend tot annrnlling van plaatsen, opengevallen ge
durende het kalt.oderjaar waarin de bevordering 
plaata heeft. 

Voor bevordering hij /reuze volgens dit artikel 
komen alleen zoodaoige officieren in aanmerking, 

• die boven andere officieren vno hunnen rang uit
munten door moedig en beleidvol gedrag, door 
bijzondere talenten, kennis, geschiktheid en aan
leg, door ijverige beoefening der krijgswetenschap, 
door aanhoudend loffelijk gedrag en prijzenawaar
digeo ijver, ofwel door verdienstelijke verrichtingen. 

Bevorderingen, krachtens het bepaalde bij het 
derde en het vierde lid van artikel 12 verleend, 
komen niet in mindering . van de bevorderingen 
bij keuze, hiervoreo -bedoeld. 

15. De kapiteins en officieren van hoogeren 
rang worden door Ons uitsluitend bevorderd hij 
keuze. 

Alleen de meest geeehikte officieren van die 
rangen komen voor bevordering in aanmerking. 

16. Aan officieren in werkelijken dienst worden 
geene rangen gegeven, hooger dan die, verbonden 
aan de betrekking welke zij waarnemen. 

Onder werkelijken dienst wordt hier hetzelfde 
verstaan als bij het laatste lid van artikel 18. 

17. De officieren, leden van de Staten-Generaal, 
bebonden gedurende hunne nonacti viteit aanspraak 
op bevordering. 

Om voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen, moeten zij echter voldoen aan de daar
voor bij deze wet gestelde eiecheo. 

18. Onder gelijke voorwaarde, als bij het 
laatste lid van het vorige artikel bedoeld, be
bonden almede aanspraak op bevordering de offi
cieren, die op o.onactiviteit zijn gesteld bij het 
opheffen van hunne betrekkingen of bij het ont
binden van het wapen , het korps, den staf of 
het dienstvak waartoe zij behooreo, bij tijdelijke 
ongesteldheid, bij terugkomst uit krijgsgevangen
schap of na het verrichten van diensten ale be
doeld bij het derde en vierde lid van artikel 20 
dezer wet, 

19. De officieren op nonactiviteit, niet vallende 
onder het bepaalde bij de twee vorige artikelen, 
komen voor raogsbevordering niet in aanmerking. 

De tijd, gedurende welken zij nonactief zijn, 
rekent niet mede bij het bepalen van hnnnen 
ouderdom in rang. 

Na hunne herplaateini,t in activiteit worden zij, 
voor wat bonnen ouderdom van rallg betreft, ge
acht zooveel later in hunnen rang te zijn benoewd, 
ale hunne oooactiviteit heeft geduurd. 

20. Een officier, gedurende langer dan •eajaar 
belast met diensten, niet onder het ressort van 
het Deputement van Oorlog behoorende, komt. 
almede voor bevordering niet in aanmerking. 

Bij terugkeer tot den. dienst bij de landmacht, 
wordt liij, voor wat zijn ouderdom van rang be
treft, geacht zoo veel later in zijnen rang te zijn 
benoemd, ale de bij het vorige !id bedoelde dien,~ 
verrichting geduurd· beeft. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
officieren, tijdelijk dien•t doende bij de echntterijen,_ 
bij de zeemacht of bij de landmacht in de koloniën 
of bezittingen van het Rijk in andere werelddeelcn. 

Zij gelden, behoudens het bepaalde bij het vol, 
geode artikel, evenmin voor officieren: 
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a. door Ons met eene diplomatieke zending of 
andere commissie belast; 

6. met Onze machtiging tijdelijk in vreemden 
krijgad ienst ; 

c. in de betrekking van hoofd van een Depar
tement van Algemeen Bestunr geplaatst. 

Voor de officieren onder a en b bedoeld, geldt 
deze uitzondering echter alleen dan, wauneer zij 
binnen den tijd van drie jaren tot den dienst bij 
de landmacht terngkeeren. 

Officieren, niet onder het ressort van het Depar• 
temeut va~ Oorlog dienende en niet geplaatst in 
betrekkingen als bij het derde en het vierde lid 
van dit artikel bedoeld, znllen in activiteit niet 
langer dan drie jaren met dien dienst belast 
knnnen blijven. 

21 . Een officier , als bij het vorig artikel be
doeld, onder b, wordt zoolang hij zich in vreemden 
] aijgsdie"nst bevindt, niet bevorderd. 

Verlaat hij dien dienst op eervolle wijze, dan 
wordt hij bij zijne terngkomst in zijuen vorigen 
rang en , behoudens het bepaalde bij het vóór
.laatste lid van het vorige artikel, ook op zijne 
•vorige plaats in de ranglijst hersteld. 

Indien hij, ware hij niet in vreemden krijgs
dienst getreden, gednrende zijne afwezi!(heid voor 
bevordering in aaqmerking zou gekomen ·zijn , 
zal hij, wanneer hij den vreemden dienst op eer
volle wijze en binnen drie jaren heeft verlaten, 
herplaatst worden in den hoogeren rang en in 
den ouderdom van dien rang, welke hem bij be
vordering verleend zou zijn geworden. 

22. Officieren, die zich in krijgsgevangenschap 
bevinden, worden niet bevorderd. 

Wanneer zij binnen vier jaren uit de krijgs
.gevangenschap worden ontalagen en h nnne bevor
dering naar ouderdom v11n rang tijdens de ge• 
vangenschap zon hebben knnnen plaats vinden , 
znllen zij, ingeval er geene redenen aanwezig zijn 
om hunne bevordering niet te doen geschieden , 
bij hunne terugkomst worden bevorderd en hnnne 
vroegere plaats in de ranglijat hernemen. 

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

dit artikel af te wijken ten aanzien van officieren, 
die in aanmerking komen hetzij voor eene bevor
dering bij kenze, hetzij voor eene bevordering ale 
bij het derde en het. laatste lid van· artikel 12 
bedoeld;' 

2°. officieren , die langer dan vier jaren in 
krijgsgevan!(enschap hebben doorgebracht, al of 
:niet met bevordering, eene zoodanige bestem ming 

te verleenen , ala waarvoor zij , na hunne terng
komst in het vaderland , bekwaam en geschikt 
zullen worden geacht , hetzij bij het wapen, den 
staf of het dienstvak, IVIIAJ'toe zij gehoord hebben, 
hetzij in eene andere betrekking. 

23. De gevallen , waarin van het bepaalde bij 
de voorgaande artikelen dezer afdeeling kan of 
moet worden afgeweken , zijn bij de volgende 
artikelen aangewezen. 

24. In de aanvnlling van openvallende plaatsen 
bij den generalen staf wordt door Ons voorzien, 
hetzij door bevordering van officieren van dien 
staf, hetzij door overplaatsing al of niet met be
vordering van officieren der infanterie, der cava
lerie, der artillerie of der genie, die voor den• • 
dienst bij genoemden staf eene bijzondere geschikt
heid bezitten. 

Bevorderingen , krachtens dit artikel "verleend , 
komen niet in mindering van de bevorderingen 
bij keuze , bedoeld bij art. 14,, 

25. Wij bebonden Ons voor, officieren van den 
generalen staf in bunnen rang en onderdom van 
rang, of wel met bevordering, over te plaatsen 
bij de overige staven of bij de onderscheidene 
wapens en dienstvakken. 

26. In de open vallende plaatsen bij het wapen 
der marechanaaee wordt, behalve door bevordering 
van officieren van dat wapen, ook voorzien door 
overplaatsing al of niet met bevordering van 
andere officieren der landmacht , die voor den 
dienst bij dat wapen eene bijzondere geschiktheid 
bezitten. 

De overplaatsing dier officieren geschiedt door 
Ons en zooveel mogelijk op hun verzoek. 

Wij behouden Ons voor, de aldus overgeplaatste 
officieren terug te plaatsen bij het wapen, den 
staf of het dienstvak, waartoe zij bij hnnne over
plaatsing behoorden. 

27. Bij de militaire intendance worden de 
rangen boven dien van kapitein in den regel 
aangevuld door bevordering van officieren van 
dat dienstvak. 

Bij uitzondering worden , ter aanvulli ng van 
openvallende plaatsen in die rongen , officieren 
van het overige pel'IIOneel der militaire admini
stratie, of wel officieren tot dat personeel niet be
hoorende, bij de milita:re intendance overgeplaatst. 

In de aanvalling der overige rangen bij de 
militaire intendance wordt door Ons voorzien 
door bij dat dienatvak, al of niet met be vordering, 
officieren over te pl,aateen , die voor den inten
dancedienst eene bijzondere geschiktheid bezitten. 
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Bevorderingen , krachtens dit artikel verleend , 
komen niet in mindering van de bevorderingen 
bij kenze, bedoeld bij artikel 14. 

Op de officieren der militaire intendance ia 
niet toepasselijk het bepaalde bij art. 13, voor 
zooveel bevordering bij dat dienstvak betreft. 

28. Militaire intendanten kunnen door Ons in 
bonnen rang en ouderdom van rang, of wel met 
bevordering, worden teruggeplaatst bij het wapen, 
den staf of het dienstvak, waartoe zij bij hunne over
plaatsing naar de militaire intendance hehoorden . 

29. In de aanvnlling van openvallende betrek
kingen bij het personeel van den provincialen en 
den plaatselijken staf, alsmede bij dat van de 
magazijnmeesters ruet rang vai;i officier bij het 
wapen der artillerie en van de administrateurs 
met rang van officier bij de militaire hospitalen, 
wordt, zonder bevordering daarhij uit te sluiten, 
door Ons in den regel voorzien door overplaatsing 
van officieren, niet tot dat personeel behoorende. 

Op de officieren, geplaatat in de bij dit. artikel 
bedoelde betrekkingen, is niet toepasselijk het be
paalde bij artikel 13, noch ook het bepaalde 
omtrent de leeftijdsgrens, voorkomende in artikel 11. 

30. De officieren van den provincialen en den 
plaatselijken ataf, alsook de officieren, dienende 
als magazijnmeesters der artillerie of als admini
strateurs van militaire hospitalen, worden naar · 
ouderdom van ra,,g bevorderd. 

Zij kunnen echter op dien voet voor bevordering 
eerst dan in aanmerking komen, wanneer_ bij het. 
wapen , den staf of het dienst vak , waartoe zij 
laatstelijk hebben behoord, in hunnen rang geen op 
bevordering aanspraak hebbende officier aanwezig 
ia, met gelijken of boogeren ouderdom van rang. 

31. Wij behouden Ons voor, in sommige ge
vallen, officieren van de landmacht in de koloniën 
en bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen, al of niet met bevordering, bij het leger 
hier te laude over te plaatsen op zoodanige voor
waarden, ols Wij, in elk van die gevallen, noodig 
zullen oordeelen, doch steeds zooveel mogelijk met 
instandhouding van de bepalingen dezer wet en niet 
dan met instemming van de betrokken officieren. 

2. Y an de l>eoordering der oj/lcÎ4re11 tot l,et 
per1011eel 1Jan den geneeskundigen dienst 

behoorende. 

32. De officieren van gezondheid der tweede 
k,lasse, de militaire apothekers der tweede klasse 
en de paardenartsen der tweede klasse worden 
door Ons bevorderd naar ouderdom oon rang. 

In tijd van vrede geschiedt deze bevordering: 
voor de officieren van gezondheid der tweede 
klasse, zoodra zij als zoodanig gedurende acM, en 
voor de militaire apothekers der tweede klasse en 
de paardenartsen der tweede kluse, zoodra zij, 
onderscheidenlijk als . militair apotheker en als 
paardenarts, gedurende tien jaren hebben gediend. 

Tot hunne bevordering in tijd van oorlog wordt 
ten minst~ de !,elft van dien diensttijd vereischt. 

33 . Officieren van gezondheid der eerste klasse, 
militaire apothekers der eerste klasse en paarden
artsen der eerste klasse worden door Ons be
vorderd ·!Jij !reuze. 

Alleen de meest geschikte officieren in die be
trekkingen komen voor bevordering in aanmerking. 

Om voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen, moeten zij, in tijd van vrede, ten minste 
oier jaren in hunne betrekking hebben gediend. 

Tot hunne bevordering in tijd van oorlog wordt 
ten minste de /,elft van dien diensttijd vereischt. 

34. Dirigeerende officieren van gezondheid worden 
almede door Ons uitsluitend bevorderd bij !reuze. 

Alleen de meest geschikte officieren in die be
trekking komen voor bevordering in aanmerking. 

Een dirigeerend militair apotheker of paarden
arts met den rang van majoor, die in dien rang 
gedurende minstens één jaar heeft gediend, kan 
door Ons worden bevorderd tot dirigeerend IJ!ilitair 
apotheker of paardenarts met den rang van 
luitenant-kolonel. 

35. Voor bevordering tot inspecteur komen 
alleen in aanmerking de meest geschikte dirigee
rende officieren van gezondheid der eerste klasse. 

36. De artikelen 17, 18, 19, 20 en 21 zijn 
van toepassing op officieren behoorende tot het 
personeel van den geneeskundigen dienst. 

37, Wij behouden Ons voor, om, in sommige 
~vallen, officieren van gezondheid der zeem11cht 
.of der landmacht in de koloniën en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen , nl of niet 
,1Det bevordering, bij het perBoneel van den genees
knndigen dienst, in deze wet bedoeld , over te 
plaatsen op zoodanige voorwaarden, als Wij , in 
elk dier gevallen, noodig zullen oordeelen, doch 
steeds zooveel mogelijk met instandhouding van 
,de bepalingen dezer wet en niet dan met inatemmiog 
van de betrokken officieren v11n gezondheid. 

DERDE AFDEELING. 

Yan !,et ont,lag. 

38. Beha) ve in de gevallen bij andere wetten 
Toorzien , wordt de rang van officier verloren : 
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1°. door ontslllg nit den dien1t, wanneer dat 
ontslag niet gepaard gaat met toekenning van 

pensioen of erkenning van het recht op pensioen 
en wanneer niet het geval aanwmg is, voorzien 

bij het laatste lid van artikel 40; 

2°. door het verlies . van den staat van 

N ederlnnder; 
S0

• door het aannemen van vreemden adel,lom; 

4°. door buiten Onze toestemming een orde

teekeo, titel, rang, waardigheid of openbare be

diening aan te nemen, verleend of opgedragen 
door eene vreemde mogendheid of regeeriog ; 

ö0
• door het ophouden of op eenige andere 

wijze verloren gaan van verleend pensioen en van 

verkregen recht op pensioen. 
39. Een officier kan niet nit den dienst worden 

ontslagen, dan : 
1 °. op eigen aan Ons gedaan verzoek ; 
2°. onder toekenning van pensioen of van het 

recht op pensioen : 
a. ter zake van langdorigeo dienst, nader om• 

achreven in de wet tot regeling der militaire 

pensioenen bij de landmacht ; 
b. kr zake van ongeschiktheid voor de verdere 

waarneming van den militairen dienst , ten ge
volp;e van vervconding of verminking, ziels- of 
lichaamsgebreken , mits de 011geachiktheid niet 

het gevolg zij van eigen moed willige handelingen 
of van on~ere!,(tlld gedrag ; 

c. wanneer de belanghebbende na eenen werke

lijken dienst van ten minste tien jaren, ale be

doeld bij artikel 2, laatste lid, der sub a genoemde 
wet, den leeftijd van vijf en Tijftig jaren heeft 
bereikt of overschreden en geacht wordt, in ver

band met z~n leeftijd, voor de waarneming van 
den militairen dienst niet meer ten volle geschikt 
te zijn; 

d. ter zake van onbekwaamheid of ongeschikt

heid om in den verkregen rang in eeoige betrekking 
bij de landmacht te dienen ; 

e. met de verplichting, na het op verzoek ver
leende ontslog nog ged nrende eenige ;aren op den 
voet van het bepaalde bij de wet op de reserve 
voor de landmacht te Onzer beschikking te blijven; 

S0
• ter zake van ongeschiktheid voor de verdere 

waarneming van den militairen dienst ten ge• 
vol~ van ziele- of lichaamsgebreken, ontstaan 

door eigen moed willige handelingen of ongeregeld 
gedrag, zonder dat de betrokkene verkeert in een 
der gevallen hieronder bij 5°. aangegeven; 

4°. wanneer hij bij ontslag nit de bctrekkinits 
van hoofd van een Departement van Algemeen 

Bestnnr Ons niet dadelijk bij zijn aftreden doet 
blijken van zijn verlangen om weder in militairen 
dienst te worden geplaatst; 

ó•. in de gevallen bij artikel 42 aangewezen. 
!n de gevallen, bedoeld bij 2°. snb ben bij 3°., 

wordt geen ontslag nit den dienst gegeven, zonder 
dat over het ontstaan , den aard en de gevolgen 

van de bij 2°. sub b bedoelde verwonding , ver

minking, ziels- of lichaamsgebreken of van de 
bij S•. bedoelde ziels- of lichaamsgebreken een 

. militair geneesknndig onderzoek heeft plaats gehad_, 
naar regelen te stellen bij algemeenen maatregel 
van bestnnr, 

Dit militair geneeskundig onderzoek wordt een• 
_ maal herhaald op last of met machtiging van 

Oazén Minister van Oorlog of op ven.oek van 

den belanghebbende. 

De onbekwaamheid of ongeschiktheid bij 2°. 
snb d bedoeld, moet erkend zijn bij onderzoek 

van eene daartoe door One aangewezen commissie 

van opper- en hoofdofficieren, naar regelen te 

stellen bij algemeen en maatregel van bestu or. 
40. In de gevallen bij het vorige artikel onder 

1°. tot en met 4°. genoemd, kan het ontslag den 
officier niet anders dan eervol worden verleend, 

Hem wordt tijdelijk een eervol ontslag uit den 
dienst verleend, indien hij volgens het bepaalde 

· bij artikel 20 Onze machtiging verkrijgt om zich 

in vreemden krijgsdienst te begeven. 
In dit geval gaat echter de rang van officier 

voor hem niet verloren. 
41. Het verzoek om ontslag nit den dienst 

kan door Ons niet worden afgewezen dan : 
a. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 

buitengewone omstandigheden; 

b. wanneer op den officier, krachtens de wet 
of op grond vnn eene aangegane verbintenis, nog 

de verplichting rust, om den Staat al11 militair 

te dienen; 
c. indien de officier, ter zake van een o( meer 

der feiten, bedoeld bij artikel 42, als beklaagde 
voor eenen raad van onderzoek geroepen is of 
geroepen zal worden ; 

d. indien de officier volgens het ad vies van 

eenen rnad van onderzoek in de termen valt, om 
uit den dienst te worden ontslagen ; 

e. indien de officier strafrechtelijk wordt of zal 
worden vervolgd, dan wel een, naar aanleiding 
van zoodanige vervolging, tegen hem gewezen 
vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. 

42. Een officier kan door Ons niet-eervol uit 
den diènst worden ontslagen: 
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1 °. we!(llDS verrel(nnnde nalatigheid in de- .ver- ' 
vulling van opglegde plichten ; 

2°. wep:ens opzettelijke en herhaalde onp:ehoor
zanmbeid, mishondeling van ondergt'schikten of 
misbruik maken van !(llZBg, inzonderheid wanneer 
door eene of andere dezer handelingen stellig nadeel 
aan den dienst of aan eenig persoon is toegebracht; ' 

3°. wegens aanhoodend w11ngedrag, onverschillig 
of daarvan in of buiten den dienst blijkt ; 

4,0 • wegens gedragin11:en of daden in het open
baar, of wegens openbare geschriften, waardoor 
de waardigheid van den officiersrang, de eerbied 
voor het Koninklijke Huis, de grondwettige instel
lingen of de krijgstucht bepaald worden uangerand; 

5°. na een rechterlijk gewijsde, dat, het verlies 
van den rang van officier niet ten gevolge hebbende, 
nochtans is gewezen wegens een handeling, welke 
den veroordeelde on waardig maakt dien rang te 
blijven bekleedeo; 

6•. na het verleen en vnn gratie van de straf, 
opgelegd bij een rechterlijk gewijsde, dat het 

• verlies van den rang van officier ten gevolge zon · 
hebben gehad. 

43. Het ontslag, bij het voorgaande artikel 
bedoeld, kan niet plaats hebben dan op het advies 
van eenen raad van onderzoek of van eenen raad 
van appèl. 

Van dat advies kan, behoudens het bepaalde 
bij artikel 58, door Ons niet worden afgeweken 
dan ten gunste van den officier, wien het geldt. 

44. Een officier kan alleen op schriftelijken 
last van Onzen Minister van Oorlog voor eenen 
raad van onderzoek worden ge bracht. 

Die IMtgeviog moet gegrond zijn : 
hetzij op een rechterlijk gewijsde; 
hetzij op andere betrouwbare be&eheideo, bij 

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

hiernrchieken weg tegen den officier ingebracht 
door een of meer zij oer meerderen of ouderen 
in rang bij de landmacht. 

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

Eene klacht, als hier hoven bedoeld, moet het 
feit of de feiten aanwijzen, op grond· wan1·van de 
officier kan geacht worden, voor een niet·eervol 
ontslag uit den dienst in aanmerking te komen. 

45. De raad van onderzoek bestaat uit zeDen 

leden, zooveel mogelijk tot de officieren in actieven 
dienst behoorende. 

Hij wordt samengesteld in verhouding tot den 
1902. 

rang van den officier, wien het onderzoek betreft, 
in voege als aan~wezen is op de bij deze wet 
behoorcnde tabel Litt. A. 

Onder de zeven leden znllen zich, voor z<>0ver 
mogelijk, bevinden drie officieren van hetzelfde 

· wapen, denzelfden staf of hetzelfde dienstvak als 
de officier, omtrent wien ad viea moet worden uit
gebracht, en drie van zijnen rang, d~ch tevene 
onder in rang dan hij. 

Bij ontstentenis van een of meer officieren, un 
gelijken rang als de bedoelde officier en tevens onder 
in rang dan hij, worden de ontbrekende plaatsen 
dier officieren in den raad aungevnld door officieren 
van den naasthoogeren ran~. 

46. Wanneer een officier, in actie ven dienst of 
op nonactiviteit, in de termen valt om, hetzij in 
de gevallen bedoeld onder 6•. en 6•. van artikel 42, 
of wel wegens een of meer der feiten onder 1 ° ., 
2°., 3°. en 4°. van dat artikel genoemd, voor 
eenen raad vnn onderzook te worden geroepen, 
geeft Ooze Minister van Oorlog de vereischte be
velen tot het samenstellen van zoodanigen raad • 

De plaats, waar deze raad vergaderen zal, wordt 
door dien Minister bepaald volgens regelen, bij 
reglement te stellen. 

Dat reglement zal tevene regelen de wijze van 
werken van den raad . van onderzoek, alemede al 
datgene, wat bij de volgende artikelen aan vast
stelling bij reglement wordt overgelaten. 

47. De raad van onderzoek wordt samengesteld 
hij loting . voor alle officieren, die, naar regelen. bij 
reglement te stellen, tot het lidmaatschap van 
den raad kunnen worden geroepen. 

Bij dezelfde loting worden, naar bedoelde regelen, 
te,ens zetJen officieren aangewezen, bestemd om 
deegevorderd als plaats ver vanK')nde leden in den 
raad zitting te hebben. 

Het reglement zal bepalen, waar, wanneer, in 
wier tegenwoordigheid en op welke wijze de loting 
zal geachieden, alsmede hoe, wanneer en door 
wien de uitslag der loting ter kennis zal worden 
gebracht van Onzen Minister van Oorlog, van de 
leden en plaatsvervangende leden van d~n raad, 
alsmede van den officier, wieo het onderzoek geldt. 

4B. Wordt naar aanleiding van een vooratel 
of een rappart van een der militaire chefä, of 
wel van eene klacht van een of meer officieren, 
overgegaan tot de samenstelling van een en niad 
van onderzoek, dan mogen zij, van wien het voor• 
atel, het rapport of de klacht is uitgegaan, geen 
zitting hebben in den raad. 

De leden van den raad mogen voort. noch den 
14, 
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officier, over wien door d.:n raad ad viea moet 

worden uitgebracht en die bij de volgende artikelen 

kortheidshalve met het woord .beklaagde" wordt 
aangeduid, noch hem, die te zijnen aanzien een 

voontel, een rapport of eene klacht heeft inge• 

bracht, als bij het vorige lid bedoeld, in bloed

verwantschap of zwagerschap beataan, tot den 
zesden graa!l_ ingesloten. 

Zij mogen elkander niet in bloed verwantschap of 

zwogerschnp bestaan, tot en met den vierden graad. 

49. Elk tot lid of plaatsvervangend lid van 

eenen rund va n onderzoek aangewezen officier, die 

vermeenen mocht gegronde redenen te hebben om 

in den raad geen zitting te nemen, moet die 
redenen rechtstreeks mededeelen 11an hem, die 
volgens het reglement met de sarurnstelling van 
den raad belast is. 

Bij het reglement zul worden aangewezen, hoe 

en wann~r die mededeeling zal moeten 11:eschicdcn, 
en welk gevolg daaraan behoort te worden verleend. 

50. De belrlaQJ1;de heeft bet recht om, al vorens 
het onderzoek ern aanvan)I: heeft genomen, een

maal ten hoogste twee der tot lid of plaatsver
vangend lid van dien raad aangewezen officieren, 

tegen wier zitting nemen hij bezwaar mocht hebbeu, 

te wraken, zonder de reden daarvoor op te 11:even. 
Hij doet van die wraking mededeeling recht

atreeks aan hem, die volgens het ~lement met 
de sumenstell i ng van den raad is belast. 

Bij het reglement zal worden aangewezen hoe 

en wanneer die mededeeling zal moeten geschieden. 
51. Inge val een der leden van den raad van 

onder~oek, door ziekte of andere omstandigheden, 
niet voorzien bij art. 49, buiten de mogelijkheid 

geraakt om de zittingen van den rand bij te 

wonen, wordt daarvan door of namens hem, onder 
opgave van de redenen zijner verhinderi og, mede
deeling gedaan aan hem, die volgens het reglement 
met de samenstelling van den raad belast is. 

Ook omtrent die mededeeling geldt het be
padde bij het 181ltste lid van artikel 49. 

52. Behoudens het bepaalde in het derde lid 
van dit artikel ia een ieder, die, hetzij op lust 
van den voorzitter van den raad van onderzoek, 
hetzij vanwege den beklaagde, op de wijze bij het 
re11lement omschreven, is opgeroepen om getui
genis der waarheid te geven, gehouden voor den 
raad vau onderzoek te verschijnen en getuii,:enis 
af te leggen. 

Indien een of meer der opgeroepen getuigen 
niet verschenen zijn, bealiat de J'8Ad, of de zittin,r 
zal _worden verdaagd. 

Bij _ reglement zal worden bepaald wie niet ge

noodzaakt kunnen worden te verschijnen, wie niet 

mogen word~n ii:ehoord en wie niet genoodzaakt 
kon neo worden getuigenis af te leggen. 

53. De beklaagde kan de zittingen van den 
raad bijwonen. 

Hij heeft het recht mondeling en schriftelijk 
aan den raad datgene voor te dragen, wat hij 
t,e zijner verdediging kan aanvoeren. 

Naar regelen, bij reglement te stellen, heeft hij 
b.et recht een officier van de landmacht, mits 

geen lid of plaatsvervangend lid van den raad , 
met dient l[Oed vinden aan te wijzen, om hem in 
ztjne verdediging bij te stoan. 

De voorzitter van den raad kan, hetzij ambta
hal ve, hetzij op verzoek van den beklaagde, bevelen 
dat deze de zittingznal verlaat, ten einde een getuige 

buiten zijne tegenwoordigheid worde ondervraagd. 
ln dat geval wordt daarna met het onderzoek 

der zaak niet voortgegaan, dan nadat vooraf de 

beklaagde is onderricht ,an hetgeen in zijne af
wezigheid ia vuorgeval!en. 

Het lid, door den raad met de werkzaamheden 
van secretarie belast, houdt nauwkeurig aantee
kening van d11 verhooreo en van hetgeen verder 

in de zitting wordt verhandeld , welke aanteeke
ning, na door den raad te zijn goedgekeurd, 

door den voorzitter en den &ecretarie wordt onder
teekeod. 

Hij reglement zal worden bepaald wat verder 

ten aanzien van den beklaagde en ten opzichte 
van de getuigen in acht ia te nemen, met dien ver

stande dut , behoudens het bepaalde krachtens 

artikel 52 , derde lid , de raad de getuigen zal 
moeten hooren, die of na oproeping vanwege den 

beklaagde of op verzoek van den beklaagde op 
de zitting zijn verechenen . 

54. De zittingen van den raad kunnen worden 
bijgewoond door den officier, bij het derde lid 
van het vorige artikel bedoeld. 

Welke offir.ieren die zittingen mede kunnen bij
wouen, zal bij reglement worden bepaald. 

55. Aan den voorzitter van den raad van onder• 
zoek worden uitgereikt : 

1 °. een afschrift van de lastgeving, bedoeld in 
artikel 44; 

2°. ull~ door Onzen Minister van Oorlog ont
vaugeo berichten en bescheiden, die op de zaak 
betrekkillg hebben; 

8°. afschriften van de heoordeelingslijsten omtrent 
den beklaagde, voor zoo ver die voorhanden zijn; 

4°. een volledige ata11t van dienst en een vol-
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ledig uittreksel uit het strafregister betreffende 

den beklaagde. 

De raad mag slechts van zoodanige berichten , 
bescheiden, beoordeelingslijsten, staten van dienst 
en uittreksels nit het strafregister kennis nemen 
ten aanzien van welke de beklaagde in de ge• 
legenheid is gesteld inzage te bekomen , afschrift 
te nemen en zich over de echtheid en juistheid 
te uiten. 

Tijd en wijze waarop die stokken aan ,den be· 

klaagde worden medegedeeld, alsmede tijd en wijze 
waarop de beklaagde zijne meening over die stukken 

kan uiten, worden bij reglement bepaald. 
Bij reglement zal tevens worden vastgesteld 

hoe, wanneer en vau wieu de voorzitter van den 

raad de onder 1°. tot en met 4°. genoemde stukken 

zal ontvangen. 
56. Nadat de raad van onderzoek de zaak , 

naar de bij reglement te stellen regelen , genoeg

zaam heeft onderzocht om daaromtrent een, op 
overtuiging gegrond , ad vies te kunnen geven , 
gaat hij over tot het uitbrengen van zijn advies. 
. Dit geschiedt bij geheime stemming. 

De voorzitter stelt als eerste vraag: 
.Zijn er op grond van een of meer der ten 

laste gelegde naar uwe overtuiging bewezen feiten 
(van het ten laste gelegde en naar uwe overtuiging 
bewezen feit) termen tot het verleenen vnn een 

niet-eervol ontalagP" 
Bij toestemmende beantwoording van die vraag, 

doet de voorzitter alsnog de vraag: 
.Zijn er verzachtende omstandigheden P" 

Iedere vraag mag slechts met .ja" of .neen" 
worden beantwoord. 

Het reglement zul bepalen , wat verder bij het 
uitbrengen van het advies moet 1rorden in acht 

genomen en op welke wijze van het ui tgebrachte 
ad vies mededeeling zal worden gedaan aan Onzen 

Minister van Oorlog en aan den beklaagde. 
57. Behoudens het geval, voorzien bij artikel 65, 

kan een beklaagde niet opnieuw voor eenen raad 
van onderzoek worden geroepen voor eene zaak , 
waarover reeds door zoodanigen raad advies werd 

liitgebracht. 
58. Van het ad viee van eenen raad van onder• 

zoek is beroep op eenen raad van appèl toegelaten. 
59. Het beroep op eenen raad van appèl staat 

alleen open voor den beklaagde en voor Onzen 

Minister van Oorlog. 
De bevoegdheid om in beroep te komen ver

-valt, indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt 
binnen veertien dagen na dien, waarop de mede-

deeling van het door den raad van onderzoek 
uitgebrachte ad vies werd ontvangen. 

Wenscht de beklaagde in beroep te komen, 
dan doet hij Ons daarvan blijken bij eeu met 
redenen omkleed bezwaarschrift. 

60. De raad van appèl bestaat uit zeven leden, 
zooveel mogelijk tot de officieren in actieven dienst 
behoorende. 

Bij wordt samengesteld in verhonding tot den 
rang van den rang van den beklaagde , in voege 

als aangewezen is op de bij deze wet behoorencle 
tabel Litt. A. 

De voorzitter van den raad van appèl wordt 
door Ons benoemd; overigens geschiedt de snmeu
stelling van den raad naar regelen, bij reglement 
te stell~n en met inachtneming van de in de arti

kelen 45 en 47 tot en met 51 neergelegde beginsden . 
Officieren, die zitting hadden in den rand van 

onderzoek , die het betwiste advies heeft uitge
bracht, mogen geen deel uitmaken van den raad 
van appèl , welke het beroep zal hebben te be
handelen. 

61. De raad van appèl vergadert steeds te 
's Gravenhage. 

62 . Omtrent de wijze van werken van eenen raad 
van appèl worden, met inachtneming vnn de in 
de artikelen 52, 68, 54, 55 en 66 neergelegde 
beginselen, regelen gesteld bij reglement. 

Feiten in het nadeel van den beklaagde, welke 
den raad van onderzoek niet bekend konden zijn 
of, in verband met de lastgeving tot het onder
zoek, door dien raad buiten beschouwing moesten 
worden gelaten , mogen echter in geen geval bij 
den raad van appèl een pnnt van behandeling 
uitmaken, noch invloed hebben op het door dien 
raad nit te brengen advies. 

63. Herziening van een door eenen raad v11n 
onderzoek of eenen raad van appèl nitgebrncbt 
advies kan plaats hebben: 

1 °. in het geval, dat het advies verband hield 
met een rechterlijk gewijsde, waarvan de veruieti
ging gev:nagd en verkregen werd ; 

2°. op grond van eenige omstnndigheid , die 

bij het uitbrengen van het ad vies niet bekend 
was en , op zich zei ve of in verband met andere 
omstandigheden , ernstigen twijfel doet ontstaan 
omtrent de juistheid van het ad vies. 

64. De aanvrage tot herziening, bij het vorige 
artikel bedoeld, moet tot Ons worden gericht, 
hetzij door h~m , omtrent wien het ad vies werd 
uitgebracht, hetzij door een , bijzonder daartoe, 
door hem schriftelijk gemachtigde, hetzij, indien 

14• 
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hij overleden is, door zijne weduwe of door een 
of meer zijner wettige bloed verwuoteo in de rechte 
lijn. Was de overleden beklaagde ongehnwd, dan 
kan de aan vrsp:e - bij ontstentenis van wettige 
bloed verwanten in de rechte lijn - ook worden 
in11ediend door zijne wettige bloedverwanten in 

den tweeden graad. 
Het verzoekschrift blijft buiten overweging, 

wanneer het niet de feiten of omstandigheden 
noemt, waarop de aanvrage steunt. 

65. Wordt eene aanvrage om herziening, vat
baar voor overwey:init, door Ons afgewezen , dan 
geschiedt dit bij een met redenen omkleed besluit, 

den Raad van State geboord. 
Achten Wij de aan vra.~ echter voldoende ge· 

rechtveudigd, don wordt door Onzen Minister 
van Oorlog bet vereischte verricht, om de zaak , 
waarover het betwiste advies werd uitgebracht, 
opnieuw te doen onderzoeken, hetzij door eenen 
raad von onderzoek, hetzij door een rnad van 
appèl, naar irelang het advies in een:te instantie 
dan wel in appèl werdt uitgebracht. 

66. Het onderzoek, bij het tweede lid vnn het 
vorige artikel bedoeld, geséhiedt naar regelen, bij 
reii:lemeot te stellen, met inachtneming overigens 
v11n de beginselen, neergeleitd in de 11rtikelen 46, 
47, 48, 49, 60, 51, 62, 6S, 64., 61:i, 66, 60, 61 
en 62. 

Officieren, die OJ> eenigerlei wijze hebben deel
genomen aan het onderzoek van de zaak, dnt tot 
het betwiste advies geleid heeft, mogen niet 
worden aangewezen voor het onderzoek , bij het 
eerste lid bedoeld. 

67 . Van een in herziening ni1gebrecht advies 
is geen beroep toe~laten. 

68. Van elk ad vies, nitgebracht door eenen 
raad van onderzoek of eenen raad van appèl, 
1rnrdt door Onzen Minister ven Oorlog aan Ons 
verslag ire,laan. 

Betreft het ad vies een op .eene aanvrage om 
herziening ingesteld nader onderzoek en wijkt 
het of van bet bij d_at onderzoek overwogen ad

vies, dan zal , indien de betrokken officier reeds 
uit den dienst werd ontslagen, door Ons te zijnen 
Bllnzien zoodanige beschikking worden genomen, 
als Wij in elk voorkomend geval, ook in verband 
met de bepalingen betreffende de militaire pensi
oenen bij de lnn,lmacb1, nood iit zullen oordeelen. 

69-. De kosten van dt'n raad van onderzoek en 
van dien vnn nppèl alsmede die van herziening, 
komen, behoudens de uitzonderingen bij de wet 
bepanld, voor rekèning van den Staat. 

Kosten door of ten behoeve van den beklaagde 
gemaakt zijn alleen in zooverre onder de in het 
eerste lid bedoelde kosten begrepen, als zij zijn 
veroorzaakt d,oor de afgifte van kostelooze afschriften 
van stokken aan den beklaal!;de. 

De ingevolge oproeping vanwege or OJ> verzoek 
van den beklaagde ter zitting verschenen getnigen 
worden door dezen schadeloos gesteld. Ingeval hij 
niet wordt ontslagen worden deze kosten en die 
der oproeping van getnigen hem ver~d, voor 
zoovcr zij niet noodeloos zijn gemaakt. 

De regelen voor en het tarief van die schade
loosstelling; . en vergoeding, 11lsmede van de aan 
nndere getnigen oit te keeren schadeloosstelling 
worden bij reglement vastgesteld. 

VIER DE A F D E E L I N G. 

Yan· l,et op 11onaclir,iteit 1tellen. 

70. Een officier in actieven dienst kan niet op 
nonactiviteit 1rorden gesteld dan om eene der 
volgende redenen : 

1°. bij het nanvauden van het lidmaatschap 
van een der Kamers van de Staten-Generaal ; 

2°. bij ontslait nit de betrekking van hoofd van 
een Departement van Algemeen Bestn•1r, indien 
hij niet dadelijk na dat ontslag in zijnen rang 
kan worden herple.atst en niet het geval aanweziit 
is, voorzien bij artikel S9, onder 4°.; 

S0
• wanneer hij overcompleet geraakt, hetzij 

door het opheffen van zijne betrekkinp:, hetzij door 
de geheele of gedeeltelijke ontbinding van het 
wapen, het korps, den staf of het dienstvak, 
waartoe hij behoort ; 

4°. wanneer er geene vacature in zijnen rang 
bestaat bij ·zijne terugkomst., hetzij oit lrrijgsge 
vangensehap, hetzij na het verrichten van diensten, 
als bedoeld bij artikel 20; 

6°. bij tijdelijke ongesteldheid, welke hem onge
schikt maakt om dienst te doen ; 

6°. op vel'7.0ek, met of zonder bezwaar der 
ecbatkist. 

Nonactiviteit , als bedoeld onder 6°., wordt 
voor niet langer dan drie achtereenvolgende jnren 
verleend. 

71. In het geval, bedoeld onder 6•. van het 
vorige artikel , wordt de officier niet op non
activiteit gesteld, zonder dat over het ontstaan, 
den aard en de gevolgen van de tijdelijke onge
steldheid een militair geneeskundig onderzoek heeft 
plaats gehad , naar regelen te stellen bij alge
meenen maatregel van bestuur. 
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De bepaling van artikel 311, voorlaatste lid, ia 
ten aanzien van dit militair geneeskundig ondet
zoek van toepassing. 

Indien deze ongesteldheid den officier langer 
dan drie nclltereen volgende jaren aan den actieven 
dienst onttrekt, wordt zij geacht, hem ooor altijd 
tot verderen militairen dienst ongeschikt te maken. 

72. Het traktement van nonactiviteït bed.r~ 
voor de officieren, bedoeld onder 3°., 4°. en 6°. 
van artikel 70, twee derden v1111 het acti riteite
traktement, vastgesteld voor officieren der infanterie, 
en voor de overigen, voor wat de lnitenanls be
treft, twee derde,, en voor de kapiteins en ofli- . 
eieren van hoogeren rang de !,,elft van gezegd. 
activiteitstractement ; met dien verstande, dat bij 
de berekening van het nonacti viteitstraktement 
der knpiteins en hoofdofficieren het hoogste ..cti
viteitstraktement in den betrokken rang bij het 
wapen der infanterie toi grondslag z_al worden 
genomen. 

73. De officieren op nonactiviteit, met uitzon
dering evenwel van heu, die leden van de Staten· 
Generaal zijn, blijven onderworpen aan de mili
taire rechtsmacht en mogen het grondgebied van 
den Staat, zonder Onze toestemming, niet verlaten. 

74. De officieren, op nonactiviteit volgens 2°., 
3°. of 4°. van artikel 70, worden door Ons of 
door Onzen Minister van Oorlog weder tot den 
actie ven dienst geroepen, naar gelang er plastaen 
in hunnen rang openvallen, ter aanvulling waar
van zij in aanmerking kunnen komen. 

De herplaatsing in den actieven dienst van de 
officieren, op nonactiviteit ingevolge punt 11°. of 
punt 6°. van gemeld artikel, geschiedt door On, 
of door Onzen Minister van Oorlog, voor zoover 
er gelegenheid ia om hen in eene voor hen ge- · 
schikte betrekking in hunnen rang te doen invallen; 
met dien verstande echter, dat de officieren, ter 
zake van tijdelijke ongesteldheid op nonacti viteit, 
niet worden herplaatst dan wanneer zij voor den 
aetieven· dienst lichamelijk weder geschikt zijn, 
en dat die, bij punt 6°. bedoeld, eerst voor her
plaatsing in aanmerking komen bij het verstrijken 
van den tijd, waarvoor de nonactiviteit hnn ver
leend werd. 

V IJ F D E AF D E ELI N G. 

Van liet op pffllioen stellen. 

75. De officieren worden door Ons op pensioen 
gesteld, overeenkomstig de bepalingen der wet tot 
regeling van de militaire pensioenen bij de land
macht. 

76. Wij behouden Ons voor, de wegens lang
dnrigen dienst of vijf en vijftigjarigen ouderdom 
gepenaionneerde officieren , die jonger dan ze11tig 
jaren zijn, in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden op le roepen, 
om, voor zoover noodig, na daartoe geschikt te 
zijn bevonden, in hunnen rang weder in dienst 
te worden gesteld. 

Het pensioen van den officier, die, zonder gel
dige redenen, ter beoordeeling van Onzen Minister 
van Oorlog, aan die oproeping niet voldoet; of 
wel zich aan de weder-indienatstelling onttrekt, 
wordt, op uitsprask van dien Minister, tijdelijk 
geeehorst. 

Deze schorsing neemt aanvang met den dag, 
waarop de gepensionneerde voor den dienst had 
moeten opkomen en niet is verschenen; zij eindigt 
met den dag, waarop de gepensionneerden, die aan 
de oproeping hebben voldaan, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, van hnnne verplichting 
tot den dienst worden ontslagen. 

Gepensionneerde officieren, niet behoorende tot 
die in het eerate lid van dit artikel bedoeld, en 
niet als reserve-officieren te Onzer beschikking, 
knnnen door Ons slechts op eigen aanvrage, en 
voor zoover zij voor den actieven dienst geschilit 
bevonden zijn, in het bij het eerste lid van dit 
artikel bedoelde geval in dienst worden gesteld. 

77. De gepensionneerde, ingevolge het voor
gaande artikel in dienst gesteld, wordt bij het 
weder verlaten van den dienst opnieuw gepen
aionneerd, tenzij hij het recht- op pensioen mocht 
hebben verloren. 

78. Buiten het geval, voorzien bij artikel 76, 
worden gepensionneerde officieren, die niet als 
reserve-officieren te Onzer beschikking zijn, niet 
opnieuw bij de landmacht in dienst gesteld in 
rangen of betrekkingen , als bedoeld bij de tweede 
afdeeling dezer wet. 

ZESDE AFDEELING. 
1 

Slotbepalingen. 

79. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: .Bevorderingswet voor de landmacht 
1902; zij treedt in werking op een nader door 
Óns te bepalen datum. 

De bepalingen omtrent de leeftijdsgrenzen voor 
.fmivordering gesteld in artikel 11, worden toe-
11'88selijk vier jaren na den datum van het in 
werking treden dezer wet. 

Met het tijdstip in het eerste lid treden buiten 
:prking: 



214 9 JUNI 1902. 

a. de wet van 28 Anguatns 1861 (Staat&blad 
n°. 128), zooals die herhaaldelijk werd gewijzigd; 

!J. de artikelen 6, 8, 10 (late lid), 11, 12, 
18, 14, 16, 16 en 17 der wet van 2 Angnstus 
1880 (Staats!Jlaa n°. 146), alemede de wet van 
1 Juli 1898 (Staatsblad n°. 166); 

terwijl met dat tijdstip de tabel, bedoeld bij 
artikel B der wet van 2 Augnstua 1880 (Staat,
!Jlad n°. 146), wordt vervangen door de tabel 
Lilt. B, bij deze wet behoorende. 

LITT. A.. 

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

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 9den Jnui 1902. 

-(get.) WILHELMINA. 

De Jfin . oan Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 27 Juni 1902.) 

Behoort bij de wet van den Dden Juni 1902 (Staats!Jlad n°. 89). 

S T A A T aanwif seende de samen,telling van de raden oan onderzoelt en raden van app~l in 
verhouding tot den rang r,an den !Jeltlaagden otJicier. 

Raden oan Appèl. 

1 generaal-majoor, P'oorseitter. 

1 hoofdofficier. 
1 kapitein. 
1 eerste-luitenant. 
S tweede-luitenants. 

1 generaal-majoor, Yoon;itter. 
1 kolonel. 
1 lnitenant-kolonel of majoor. 
1 kapitein. 
S eerste-luitenants. 

1 generaal-majoor, Yoorzitter. 
1 kolonel. 
1 luitenant-kolonel. 
1 majoor. 
3 kapiteins. 

1 luitenant-generaal, P'oorzitter. 
1 generaal-majoor. 
1 kolonel. 
1 luitenant-kolonel. 
3 majoon. 

1 luitenant-generaal, Yoorziteer. 
1 generaal-majoor. 

2 kolonels.· 
· S luitenant-kolonels. 

1 Initenant-generaal, Yoorzitter. 
3 generaal-majoors. 
8 kolonele. 

7 opperofficieren ; de ondste 
Yoort:itter. 

Tweede-luitenant . . 

Eerste-Luitenant . . 

Kapitein •..... 

Majoor .•....• 

Luitenant-kolonel 

Raden 11an OntierZ011lt. 

1 lnitenant-kolonel, Yoorzitter. 
1 majoor. 
1 kapitein. 
1 eerste-luitenant. 
S tweede-ln itenants. 

1 luitenant-kolonel, Yoorseitter. 

1 majoor. 
2 kapiteins. 
3 eerste-luitenants. 

1 kolonel, Yoorzittll1'. 
1 lnitenant-kolonel. 
2 majoor&. 
3 kapiteins. 

1 generaal-majoor , Voorzitter. 

1 kolonel. 
2 lnitenant-kolonels. 
3 majoors. 

1 generaal-majoor, Yoorzitter. 
S kolonels. 
S lnitenant-kolonels. 

! Kolonel. 
l 1nitenant-generaal, Yoonitter. 
S generaal-majoors. 
3 kolonels. 

} Generaal-majoor of { 7 opperofficieren ; de oudste 
luitenant-generaal. Yoorzitter. 

Ingeval het gevorderde getal opperofficieren in actieven dienst niet beschikbaar is, wordt de raad 
van onderzoek voltallig gemaakt door aanwijzing van op~fficieren op nonactiviteit of gepensionneerd. 
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LITT. B. 

Bthoort bij de wet van den 9den J nni 1902 
(Staatsblad n°. 89). 

T A B E L aanwijzende de betrekkingen en 

de daaraan verbonden rangen der ojficieren 

van gezondheid, militaire apothekera t'II;, 

paardenarûen in wer!telij!tm dienst. 

Dirigeerend officier van gezondheid der eerste 
klasae, met rang van kolonel. 

Dirigeerend officier van itezondheid der tweede 
klasse, met rang van luitenant-kolonel. • 

Dirigeereod officier van gezondheid der derde 
klase, met ranp: van majoor. 

Officier van gezondheid der eerste kla11se, met 
rang van kapitein. 

Officier van gezondheid der tweede kla1se, met 
rang van eerste-luitenant. 

Dirigeerend militair apotheker, met rang van 
luitenant-kolonel or majoor. 

Militair apotheker der eerste kl11Sse, met rang 
van kapitein. 

Militair apotheker der tweede k!ll8se, met rang 
van eerste-luitenant. 

Dirigeerend paardenarts, met rang van lnitenant
kolonel of majoor. 

P11ardenarts der eerste klasse, met rang van 
kapitein. 

Pll8rdenorts der tweede kla11se, met rang van 
eer11te-luitenant. 

9 Juni 1902. WET, tot regeling van de militaire 
pensioenen bij de Landmacht. S. 90. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1899/1900, n°. 161, 
1-7 ; 1900/1901, n•. 36, 1-18 ; 1901/1902, 
n•. 43, 1-69. 

Hand. id. 1901/11102, bladz. 847-850, 1141-
949, !151-968, 999- 1059, 1061-1071, 1074-
1088, 1188. 

Hand. 1• Kamer 1901/1902, bladz. 257- 268, 
279-2811. 

W11 WILHELMINA, 111Nz ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodig is over te gaan tot herziening van de 
wettelijke regelingen betreffende de pensioenen van 
de militairen der landmacht, nitgezonderd het 
personeel der reserve ; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

EERSTE AFDEELING. 

VAN DE PENSIOENEN DER OPPICIIIIIIJIN, ONDER· 

OFFICIEREN EN MINDERE MILITAIREN. 

§ l. Yan liet recllt op petUioeit. 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt onder de 
voorwaarden en naar de regelen, bij deze wet ge
ateld, voortdurend of tijJ.elijk peoaioen verleend 
aan militairen van de landmacht, uitgezonderd 
het personeel der reserve. 

2. Het- recht op voortdurend pensioen wordt, 
behoudens het bepaalde bij art-ikel 18, verkregen: 

1 °. ter zake van langdurigen dienst, nader om
schreven in artikel 3 en met het bij dat artikel 
gestelde voorbehoud ; 

2°. ter zake vun verwonding of verminking, 
tijdens de uitoefening van den militairen dienst 
in den strijd bekomen, of veroorzaakt door ge
vorderde or bevolen militaire dienateo, alsook ter 
zake van ziela• of lichaamsgebreken, welke het 
gevolg zijn van verrichtingen of vermoeienissen, 
aan de uitoefening van den militairen dienst ver
bonden, of van bijzondere onlstandighcden of toe
atanden, die zich bij de uitoefening van dezeD 
dienst hebben voorgedaan, - voor zoover die 
verwonding, verminking, ziels- of lichaamsge
breken den belanghebbende tot de verdere WIU\r• 

neming van den militairen, di~nstoogeschikt maken; 
8°. ter zake van ongeachiktbeid voor de verdere 

waarneming van den militairen dienst nithoorde 
van verwonding of verminking, dan wel ziela- or 
lichaamsgebreken, ontstaan door andere oorzaken 
dan onder 2°. vermeld, mits de ongeschiktheid niet 
het gevolg zij van eigen moed willige handelingen 
or van ongeregeld gedrag en de belanghebbende 
ten minste tien jaren wer!telij!tetJ dienst heb be; 

4°. na een werltt!lif!ten dien&t van ten minate 
tien jaren, wauneer de militair ontslagen is omdat 
hij den leeftijd van vijf en vijftig jaren had be
reikt of overschreden en geacht werd, in verband 
,,met zijn leeftijd voor de waarneming van den 
militairen dienst niet meer ten volle geschikt te zijn; 

5°. na een w~·!telij!ten die,ut van ten minste 
'flijftien jaren, wanneer de militair ontslagen is 
'ter zake van: 

a. onbekwaamheid of ongeschiktheid om in den 
verkregen rang of stand in eenige betrekking bij 
.de landmacht te dienen ; 

IJ. het eindigen van een dienstverband, voor 
zoover de vernieuwing daarvan met machtiging van 
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Onzen Minister van Oorlog is geweigerd, mits niet 
wegens wangedrag, onzedelijkheid of verregaande 
nalatigheid in de vi,rvulling der dienstplichten; 

6°. na een werkelijleen dien,t van ten minste 
t,ointig jaren voor een officier en van ten minste 

tJij/tien jlll'en voor een onderofficier met den rang 
van ae1geant (warhtmeester) of een hoogeren rang, 
wanneer de belanihebbcnde op zijn verzoek nit 
den clienst wordt onts!Bjl:en onder de verplichting, 
na dat ontslag nog, op den voet van het bepaalde 
bij di, wet op de reserve voor de lnndmucht, in 
den laatstelijk door hem bekleeden rang of in een 
hoop:eren Ie Onzer beschikking te blijven tot hij, 

wanneer hij officier ie, den leeftijd van 55 of, 
wanneer hij onderofficier is, dien van 50 jaren 

zal hebben bereikt. 
De vaststelling v"n den bij deze wet bedoelden 

1«rkelijkm dien8t geschiedt met inachtneming van 
het bepaalde bij de artikelen 11 en 12 en bij 
artikel 13, sub. 1°. Het bepaalde sub 2°., 4°. en 
5°. van laatstgeweld artikel is dall.l'bij niet toe

passelijk. 
3. Onder langdurigen dienst, bedoeld onder 1 °. 

vnu urtikel 2, wordt verstaan : 
1 °. voor officieten, met uitzondering van de 

officieren van gezondheid, militaire apothekers en 
paardeuartsen: tJeertigjarige dienst; 

2°. voor officieren van gezondheid, militaire 
apothekers en paardenartsen , alsmede voor alle 
onderofficieren en minderen: dertigjarige dienst. 

Het recht op pensioen ter zake van langdurigen 
dienst wordt geacht niet te bestaan, ingeval ont

slag is verleend op ei!l:l'n verzoek : 
a. aan een officier, vó6r het bereiken van den 

leeftijd van tJij/ en tJijftig jaren; 
IJ. aan een onderofficier met den rang van ser

geant (wachtmeester) of hoogeren rang, vó6r het · 
bereiken van den leeftijd van tJjiftig jaren; 

c. aan een korporaal of mindere, v6ór het be
reiken van den leeftijd van flij f en tJeertig jaren. 

4. Recht op tijdelijk pensioen bestaat: 
a. bij minder dan tien, doch ten minste o;,,f 

jaren werkelijken dienet, ingeval van ontslag uit 
den dienst om redenen als vermeld in artikel 2, 
sub 3°. en 4°.; 

IJ. bij minder dan tJijftien, doch ten minste flij/ 
jaren werkelijken dienst, ingeval van ontslag uit 
den dienst om redenen, als bedoeld in artikel 2, 
aub. 5°. 

Het tijde] ijk pensioen wordt voor niet korter 
dan één ja..r en voor niet langer dan tJijf jaren 

toegekend. 

Is het voor karteren termijn dan vijf jaren toe
gekend, dan kan het, ingeval de belanghebbende 

:tgeheel of ten deele bniten staat wordt bevonden 
om in zijn Ievensonderhond te voorzien, opnieuw 
eens of meermal,m worden verleend, met dien 
verstande, dat het in geen geval kan worden ge
noten over een langeren dan den gemelden termijn 

van vijf jaren, eventueel den tijd van schorsing 
ingevolge artikel 47 daaronder begrepen. 

5. Geen pensioen ter zake van verwonding, ver
minking, ziels- of lichaamsgebreken wordt ver
leend, gewijzigd of verhoogd zonder dat over het 
ontstaan, den aard en de gevolgen van de ver
wonding, verminking, ziels- of lichaamsgebreken, 

w11lke recht geven op pensioen, een militair ge
neeskundig onderzoek heeft plaats gehad; naar 
regelen te stellen bij algemeenen maatregel vo.n 
bestnnr. 

Dit militair geneeskor.dig onderzoek wordt 
eenmaal herhaald op last of met machtiging van 
Onzen Minister v:.n Oorlog of op verzoek van 
den belanghebbende. 

6. Het recht op pensioen gaat verloren: 
a. door ontslag op eigen aanvrage, wanneer 

deze niet ia gegrond op het bepaalde bij artikel 2; 
IJ. voor een officier, door niet eervol ontslag 

nit den dienst; 
c. voor een onderofficier of mindere, in geval 

van ontslag wegens wangedrag, onzedelijkheid of 
verregaande nalatigheid in de vervulling der 
dienstplichten; 

d. door verwijdering uit den dienst tijden6 de 
militair aan de strengere krijgstucht onderworpen ie; 

e. door veroordeeling tot gevangenisstraf of 
-militaire detentie, indien verwijdering nit den 
dienst daarvan het gevolg is, of wel door gelijke 
veroordeeling uà het ontalag van den militair 
wegens een misdrijf, vó6r het ontslag begaan, 
indien uit den aard der zaak verwijdering nit den 
dienst daarvan het gevolg zon geweest zijn; 

/. door een rechterlijk gewijsde ter zake van 
desertie, îndien verwijdering uit den dienat daar
van het gevolg is. 

7. Overgang uit den dienst bij de landmacht 
in een anderen Rijksdienst heeft ten gevolge, dat 
de betrokkene geen recht meer kan doen gelden 
op toekenning van pensioen ten laste van het 
Departement van Oorlog, volgens deze wet. 

8. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 27 
en 28 neemt het pensioea aanvang met den dag 
van het ontslag uit den dienst. 

Een tijdelijk opnieuw toe te kennen pensioen 
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gaat in met den dag , volgende op dien, waarop 
het vorige heeft opgehouden. 

9. De militair, die bij de landmacht is'in dienst 
getreden terwijl hij in het genot was van pensioen 
ter zake van vorigen militairen dienst bij zee- of 

landmacht, worilt bij ontslag opnieuw gepension
neerd, tenzij hij het recht op pensioen mocht 
hebben verloren. 

Het penaioen wordt alsdan geregeld naar zijn 
geheelen diensttijd met inachtneming overigens 
van de bepalingen dezer wet. 

In geen geval zal het latere pensioen minder 
mogen bedragen dan het vroeger toegekende. 

10. Militairen der landmacht, die hun recht 
op penaioen volgens deze wet wenschen te doen 

gelden moeten eene aan Ons gerichte aan vrnge om 
pensioen inzenden aan het Departement van Oorlog. 

Wij behouden Ons voor, den militair pensioen 

te verleenen, ook zonder dat door hem eene aan
vrage werd ingezonden. 

Het recht op pensioen is verbeurd, wanneer 
de belanp:hebbende het niet heeft doen gelden 
binnen vijf jaren na ontslag uit den dienst. 

Om opnieuw voor toekenning van tijt/4/iji pen
sioen in aanmerking te komen moet de belang
hebbende eene aan Ons gerichte aanvrage aan het 
Departement van Oorlog inzenden binnen ze, 
maanden na het einde van den termijn, waarvoor 
pensioen werd verleend. Door het niet tijdig 
inzenden van de aanvrage gaat de uansprank op 
het verder genot van tijdelijk pensioen verloren, 
tenzij door Ons termen worden gevonden om van 
deze bepaling af te wijken. 

S 2. P' an d4n diemttijd. 

11 . Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 
TÓÓr en na de invoering dezer wet doorgebracht: 

a. in militaire betrekkingen bij de landmacht; 
6. in militaire betrekkingen bij de zeemacht; 
c. in burgerlijke betrekkingen, in die bij het 

loodswezen en als mindere geëmployeerde, werk
man of bediende, op daggeld werkzaam bij in
richtingen van .'s Rijke zee- en landmacht en bij 
het Koloniaal Etablissement te Amsterdam; 

d. in militaire en burgerlijke betrekkingen in 
's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en in 
die, welke hier te lande ten laste van de koloniale 
geldmiddelen zijn of zullen worden ingesteld; 

mits de diensten, in die betrekkingen bewezen, 
naar de daarvoor geldende regelen, aanspraak geven 
op pensioen of gagement en niet reeds met pen
sioen of gagement zijn vergolden. 

12. Als dienettijd bij de landmacht komt ook 
in aanmerking: 

a. dienst bij de mobiele schutterijen; 
6. de tijd van krijgsgevangenschap; 
c. de tijd, gednrende welken een officier zich 

met Onze vergunniug in vreemden krijgsdienst 
heeft bevonden. 

13. Voor vaststelling van den bij de lnndmacht 
voor pensioen geldigen diensttijd wordt het na• 
volgende in acht genomen: 

1°. Niet in aanmerking komt: 
a. diensttijd, voorafgaande aan het tijdstip waarop 

het zestiende levensjaar is vervuld; 
6. de tijd, gedurende welken een officier op nonac• 

tiviteit is geweest krachtens het bepaalde bij 6°. van 
artikel 70 der Bevorderingswet voor de landmacht; 

c. de tijd, . in reserve of in het genot van groot 
verlof doorgebmcht, voor zoover gedurende dien tijd 
geen dienst bewezen is, als bij artikel 11 bedoeld; 

d. de tijd, gedurende welken de militair voor 
langer dan een jaar met gewoon verlof is geweest, 
tenzij dit verlof verleend werd tot het verkrijgen 
van herstel van wonden, ziekten, ziels- of lichaam•• 
gebreken, in den strijd dan wel bij of door het 
verrichten van militaire diensten ontstaan ; 

e. de tijd, gedurende welken de militair aan 
de strengere krijg&tncht onderworpen is geweest; 

/ . de tijd, gedurende welken de militair, die 
tot gevangenisstraf, hechtenis of detentie werd 
veroordeeld, in verzekerde bewaring is gewo,est, 
uitgezonderd de. duur van het voorloopig arrest, 
indien dit bij de veroordeelinp: niet in mindering 
is gebracht van de opgelegde straf; 

g. de militaire diensttijd, voorafgegaan aan een 
rechterlijk gewijsde ter zake van desertie, tenzij 
er, na nauw keurig onderzoek omtrent de qmstan• 
digheden, waaronder de desertie plaats had, door 
Ons termen zijn gevonden om het hier bepaalde 
niet te doen toepassen. 
. 2°. lJu66el wordt geteld: 

a. de tijd van verblijf in actieven dienst in 
's Rijke overzeesche bezittingen en koloniën; 

6. de tijd van verblijf inactieven dienst tnsschen 
de keerkringen buiten 's Rijke overzeesche bezit• 
tingen en koloniën ; 

c. de tijd der heen- en der terugreia van mili
tairen, uitgezonden tot het verricb ten van diensten 
als onder a en 6 bedoeld, indien die diensten 
langer dan een half jaar hebben gedonrd. 

3°. Het dubbel-tellen van diensttijd wordt niet 
toegelaten, waar het geldt diensttijd, bedoeld in 
artikel 12, sob 6 en c. 
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4°. Voor officieren van gezondheid, militaire 
apothekers en paardenartsen, alsmede voor mili
tairen beneden den rang van officier, wordt de 
diensttijd, doorgebracht in betrekkingen, bedoeld 
onder c van artikel 11, en in bUJ'gerlijke betrek
kingen , bedoeld onder d van dat artikel, voor 
drie t1ierden berekend. 

5°. Indien het eindcijfer van den diensttijd een 
gedeelte van eene maand oplevert, wordt daarvoor 
eene geheele maand gesteld. 

14. Wanneer troepen der landmacht op voet 
van oorlog zijn geweest en aan krijgsverrichtin11:en 
hebben deelgenomen, mits niet in 's Rijks over
zeesche bezittingen en koloniën of tusschen de 
keerkringen bniten die bezittingen en koloniën , 
wordt door Ons 011 afloop van die krijgsverrich
tin11:en bepaald, of en voor welk tijdsverloop de 
diensttijd van den tot die troepen behoord heb benden 
militair voor het pensioen dUD!Jû zal worden geteld. 

Dubbel-tellen van diensttijd krachtens dit arti
tikel vervalt voor elk tijdsverloop, waarop het 
bepaalde bij artikel IS, sub 2°. , toepasselijk 
mocht zijn. 

; 3. JTan !,et pe,uÏoffl8bedrag. 

15. Het volle pensioensbedrag, zonder ver
hoo11:ing om bijzondere redeuen, is voor eiken 
rang of stand aangegeven op den bij deze wet 
gevoegden staat. 

De sommen , op dezen staat gebracht, dienen 
ook tot maatstaf van berekening voor niet in dien 
staat genoemde betrekkingen bij de landmacht , 
waaraan door Ons bij besluit een militaire rang 
of staud dan wel gelijkstelling met zoodanigen 
rang of stand ia ver bonden. 

16. De regeling van het. pensioen geschiedt 
naar den rang of stand, laatstelijk door den be
trokkene bekleed : 

a. indien hij den rang heeft bekleed gedurende 
de lastste twee jaren werkelijken dienst; 

b. in de gevallen, nrmeld onder 2°. van artikel 2; 
c. indien hij, oflloier zijnde,ala soodanig geen twee 

jaren werkelijken dienst telt en niet werd bevorderd; 
d. indien hij, militair beneden den ran11: van 

officier zijnde, in zijne betrekking laatstelijk den 
l.aagsten rang of stand bekleedde ; 

e. ingeval een ll(lldegradeerde den dienst verlaat 
binnen twee jaren na het t~datip van ingang 
der degradatie. 

In andere ll(llvallen wordt het pensioen geregeld 
naar den onmiddellijk _voorafgaanden !ageren rang 
of stand. 

Titulaire rangen komen voor de pensioensbere
kening niet in aanmerking. 

17. Het volle pensioensbedrag wordt toegekend 
ter zake van langdurigen dienet, vermeld sub 1°. 
van artikel 2 en nader omschreven in artikel S. 

18. In de gevallen, vermeld sub 2°. van arti
kel 2, wordt toegekend: 

a. indien de bekomen verwonding, verminking, 
ziels- of lichaamsgebreken den betrokkene f/OQf" 

altijd buiten staat stellen om in zijn levensonder
houd te voorzien : het volle pensioensbedrag; 

6. indien zij hem ,uet buiten staat stellen om 
in zijn levensonderhoud te voorzien: drie uierde 

gedeelten van het volle pensioensbedrag of zoo veel 
meer al, hem naar eene berekening in evenredig
heid van zijne dienstjaren op den voet van het 
bepaalde bij de artikelen 19 en 20 zou toekomen ; 

c. indien zij hem tijdelijJ: buiten staat stellen om 
in zijn levensonderhoud te voorzien: t1oorloopig het 
volle pensioensbedrag, tenzij hij het voor pensioen 
ter zake van langdurigen dienst gevorderde aantal 
dienstjaren mocht hebben bereikt, in welk geval 
hem het penaioen al dadelijk op den voet van 
het bepaalde sub a zal worden toegekend. 

Het voorloopig te verleeneu pensioensbedl"ll{I: 
wordt aanvankelijk toegekend voor een jaar en 
zal daarna, zoolang de belanghebbende nog nie~ 
verkeert in een der gevallen, sub " en b vermeld, 
bij herhaling, doch niet meer dan vier malen , 
voor ~lijken tijd worden toegestaan. 

N" verloop van t1ijf jaren wordt het pensioen 
niet weder voorloopig verleend. De betrokkene 
wordt alsdan geacht te verkeeren in het geval 
onder a, tenzij blijke dat het geval onder /J aan
wezig ie. 

19. In de f1:6Vallen, vermeld onder 3°. , 4°., 
5°. en 6°. van artikel 2, wordt het pensioen be
rekend naur het aantal dienstjaren, op de wijze 
als omschreven in art. 20. 

20. Indien !:et pensioensbedrag ingevolge arti
kel Hl moet worden geregeld naar den diensttijd, 
word\ voor elk dienstjaar ioegekend: 

a. aan de onder l •. van artikel 3 vermelde 
officieren , een oewtig1te gedeelte van het volle 
bedrag, bij artikel 15 bedoeld; 

/J. aan de officieren en militairen beneden dien 
rang, onder 2°. van artikel 8 vermeld, een dertig1t6 
gedeelte van dat volle bedrag. 

Bij deze regeling wordt echter in geen geval 
minder dan de /,elft van het volle bedrag toegekend. 

21 . Het volgens de regelen dezer wet toe te 
kennen peneioen wordt voor officieren, die tevtina 
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als hoofd van een Departement van Algemeen 
Bestuur zijn werkzaam geweest, vermeerderd met 
het bedrag van het pensioen , waarop zij bij het 
nederleggen van genoemde betrekking, ter zake 
van in die betr~kking bewezen diensten, volgens 
de ten deze toepasselijke wet tot regeling van de 
pensioenen der burgerlijke ambtenaren aanspraak 
hadden verkregen, met dien verstande, dat de tijd, 
in die betrekking doorgebracht , niet geldt ale 
militaire diensttijd en dat het pensioen voor de 
gezamenlijke diensten de som van r,ier duizmd 
gulden niet kan overschrijden , tenzij de over• 
schrijding voortspruit uit het bepaalde bij de 
artikelen 22, 23 en 25 dezer wet. 

22. Het volle pensioensbedrag, bij artikel 15 
bedoeld, wordt met een flUf'tÜ gedeelte vermeerderd, 

jaren telt, erlangt boven het pensioen, waarop hij 
volgens vorige artikelen, met uitzondering van de 
artikelen 22 en 23, recht heeft, eene verhooging 
van em tiende gedeelte van dat pensioen. 

Voor elk jaar werkelijken dienst, dat hij langer 
denzelfden rang heeft bekleed, wordt het pensioen 
nog met een uatigate deel verhoogd, met dien 
verstande, dat de geheele verhooging over niet 
meer dan t10aalf jaren verleend en derhalve tot 
geen hooger bedrag dan een fljiftk gedeelte van 
het pensioen wordt vaetgeste)d. 

Ingeval hij bij zijne pensionneering een hoogeren 
l'ang bekleedt dan dien , waarnaar het pensioen 
moet worden geregeld, wordt de tijd van werke
lijken dienst, door hem in dien rang doorgebracht, 
gerekend bij de jaren, welke krachtens dit artikel 

wanneer de verwonding, verminking en ziels- of recht geven op verhooging van het pensioen. 
lichaamsgebreken, bij artikel 2 onder 2°. bedoeld, Zoo hij bij toepassinii: van dit artikel recht op 
het verlies of het geheel en onherstelbaar gemis hooger penaioen heeft gehad, indien hij in den 
van het gebruik van een der ledematen ten gevolge laatstelijk door hem bekleeden minderen rang ware 
hebben gehad of een toestand hebben doen ontstB11n, blijven voortdienen , dan zal hem dat hoogere pen
met zoodanig verliea of gemia gelijk te stellen. eioen worden toegekend. 

Hebben omstandigheden als bij het vorig lid De berekening geschiedt bij volle jaren. Levert 
bedoeld, het verlies of het geheel en onherstelbaar het eindcijfer een gedeelte ven een jaar op, dan 
gemis van het gebruik van t10et1 of meer lede- wordt dit gedeelte verwaarloosd. 
maten, dan wel het geheel en onherstelbaar verlies Dit artikel ie ook van toepasaing wanneer het 
van het gezichtsvermogen in beide oogen of onhel'• pensioen van een hoofdofficier moet geregeld 
stelbare krankzinnigheid ten gevolge gehad, of worden naar den maatataf, vastgesteld voor een 
hebben zij een toestand doen ontstaan, met zoo- officier beneden dien rang. 
daniii: verlies of gemis dan wel met onherstelbare 25. Het volgens de vorige artikelen berekend 
krankzinnigheid gelijk te stellen, dan wordt het pensioensbedrag wordt verhoogd voor elk jaar 
volle ptmsioensbedrag vermeerderd met tk nelft. verblijf in militairen dienst, als bedoeld bij het 

Onder .ledematen" wordt hier verstaan: !zanden bepaalde onder 2°. van artikel 13: 
en floeten, onverschillig of met het verlies of gemis voor officieren met "Ïif en Zllflmtig guldn; 

van het gebruik daarvan ook dat van armen en voor opzichters en hoofdopûchters van fortifi. 
beenen gepaard gaat. catiën met acl,t en t10intig gulde,,; 

23. De militair, die niettegenstaande het verlies voor de overige onderoffioieren boven den rang 
of het onherstelbaar gemis van het gebruik van van korporaal met een en t10intig gulden; 
een of meer ledematen , ontstaan op de wijze bij voor· korporaals en militairen beneden dien rang 
artikel 2, onder 2°. bedoeld, blijft voortdienen, met ttoaalf gultkn oii,ftig cent. 
ontvangt w·anneer hij later volgens deze wet wordt Bij de berekening vao den duur vnn dit verblijf 
(1:epeneionneerd, boven het bedrag waarop hij worden gedeelten van jaren bijeengeteld en wordt, 
alsdan recht heeft, eene verhoogiog ten bedrage indien het aldus verkregen eindcijfer met de helft 
van een oiertk gedeelte of van tk !,elft van het of een grooter gedeelte van een jaar slnit, voor 
volle pensioensb.,drag, bij deze wet vastgesteld voor dat gedeelte een geheel jaar toegekend. Voor 
den rang of stand, door bem bekleed tijdens bij de een kleiner gedeelte wordt niets (1:CDoten. 
verwondin11;, verminking of gebreken beeft bekomen, Het dobbel-tellen van den diensttijd is hierbij 
door welke gemeld verlies of gemis ie veroorzaakt. nitgeeloten. 

24. De officier beneden den rang van hoofd• 26. Het tijdelijk penaioen, bedoeld in artikel 4 
officier, alsmede de onderofficier Óf korporaal, die 1 onder a en /J wordt berekend naar bet aantal 
in den rang, naar welken zijn pensioen moet dienstjaren , op de wijze als omschreven in arti• 
worden berekend, een werkelijken dienst van u1 kei 20, eerste lid, met dien verstande: 
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a. dat bij minderen dienattijd dan tien jaren 
de berekening geschiedt alsof de belungbehbende 
dit aantal dienstjaren voor pen■ioen in rekening 
kon brengen ; 

6. dat ook ten aanzien van dit penaioen toe• 
pe.aaelijk is het bepaalde bij de artikelen 24 en 25. 

27. Ingeval ter zake van verwonding, ver
minking , ziels- of lichaamsgebreken , als bedoeld 
bij artikel 2, onder 2°., pensioen werd toegekend 
en die verwonding, verminking of gebreken den 
gepensiooneerde later, mits niet door eigen toe
doen, in een toestand brenl':l'n, die, had hij reeds 
bij de pensionneering bestaan, recht zou hebben 
gegeven op een hooger pensioen dan verleend 
werd, dan wordt de belanghebbende alsnog in 
het genot ge1teld van dat hoogere pensioen, mits 
de daartoe a.ao Ons te richten aanvrage binnen 
"Vf jaren na het verlaten van den dienst aan 
-het Departement van Oorlog sij ingezonden. 

Die verhoogiog gaat in met den dag, waarop de 
aanvrage bij ~meld Departement werd ontvangen. 

28. Wanneer een militair zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkenning van het recht 
op pensioen nit den dienst is ontslagen , hoewel 
hij recht op penaioen kon doen gelden, of wanneer 
een militair bniten het geval bij artikel 27 voor• 
zien, recht kan doen gelden op een ander of een 
hooger pensioen dan hem werd verleend, wordt 
hij alsnog in het genot van het hem toekomend 
pensioen of hool':l'r penaioen geateld , mits de 
daartoe aan Ons te richten aanvrage aan het 
Departement van Oorlog zij ingezonden binnen 
oijf jaren na het verlaten van den dienst. 

Is de aanvrage ontvangen binnen een je.ar 
na den dag van het ontslag, dan neemt het pen
sioen of de verhooging aanvang met dien dag. 
In alle andere gevallen gaat het pensioen of de 
verhooging in· met den dag, waarop de aanvrage 
bij gemeld Departement werd ontvangen. 

Ooergang16epalit1g'. 

29. Wanneer aan een militair, als :r.oodanig bij 
de landmacht dienende bij het in werking treden 
van deze wet, bij pensionneering volgens voren
staande bepalingen een pensioen tot lager bedrag 
zou moeten worden toegekend, dan dat waarvoor 
hij volgens de bij de invoerintt dezer wet buiten 
werking tredende pensioensbepalingen in IIBD· 

merking zou gekomen zijn, zal het pensioen hem 
worden toegekend tot een bedrag , ale hem vol
gens laatstbedoelde bepalingen zou verleend zijn. 

TWEEDE A.FDEELl~G. 

VAN Dll:N OND&BSTAND AAN Ol'l!'ICT&RBN, 

30. Indien een officier, op wien het bepaalde 
bij 3°. van artik~l 39 der Bevorderingswet voor 
de landmacht wordt toegepast, niet in staat is 
om in zijn levensonderhond te voorzien, of wanneer 
een officier, met toepassing van een of meer der 
bepalingen van artikel 42 dierzelfde wet, niet 
eervol nit den dienst wordt ontslagen en er volgens 
liet te zijnen aanzien uitgebracht ad vies of naar 
Ons gevoelen , bij de redenen tot ontslag ver
zachtende omstandigheden aanwezig zijn, wordt 
hem bij het ontslag, tot leveosonderbond , een 
voortdurende of ttfdûijke onderstand verleend. 

Een ooortdurende onderstand wordt toegekend 
wanneer de officier ten minste oijftien jaren 
werkelijken dienst heeft. Bij korteren diensttijd 
wordt een tijdel,,jke onderstand toegekend. 

Het bedrag van den onderstand wordt naar 
bevind van zaken bepaald, doch zal nimmer te 
boven gaan de llelft van het pensioen , zonder 
verhoogiogen , dat de betrokken officier zou ont
vangen naar eene berekening volgens zijn laatsten 
rang en het aantal zijner voor pensioen geldende 
dienatjaren , waarbij , indien hij minder dan de 
helft van het getal dienstjaren telt, gevorderd 
om pensioen ter zake van langd urigen dienst te 
kunnen doen gelden , die helft als minimum zul 
worden aangenomen. 

TijdelÏ/Jke onderstand wordt verleend voor een 
jaar en houdt daarna op. 

DER DE A FDEELING. 

VAN DB PB:!!SIOENJ:N DER WEDUWBN EN ltTNDERllN. 

31. Ten laste van den Staat wordt, onder de 
voorwaarden en naar de regeleu bij deie wet 
gesteld, penaioen verleend aan de wednwen en 
kinderen van de bij artikel 1 bedoelde militairen 
der landmacht, de tijdelijke officieren van gezond
heid en de tijdelijke militaire apothekers daar
onder begrepen. 

32. Eene weduwe heeft recht op pensioen in
geval haar echtgeuoot in den strijd of in en door 
gevorderde of bevolen dienstverrichtingen het leven 
heeft verloren, dan wel aan de onmiddellijke 
gevol(t8n van verwonding, verminking, ziels- of 
lichaamsgebreken als bedoeld sub 2°. van artikel 2, 
binnen een jlllZr na het ontstaan daarvan ia 
overleden, mita het huwelijk niet n?. dat ontstaan 
zij voltrokken. 
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Van den termijn van een jaar, bij het vorige 
lid bedoeld, wordt alleen dan afgeweken , indien 

uit een met redenen omkleed getui~ohrift van 
een geneeskundige - waarvan zoo mogelijk: de 

inhond door htm onder eede voor den kanton
rechter zijner woonplaats zal zijn bevestigd -

duidelijk blijkt, dai de dood het onmiddell ij k ge

volg was van een vroeger bekomen verwonding, 
verminking, ~els- of lich1111msgebrek, al, w&.arvan 

hiervoren sprake ia. 
De bij het vorige lid. bedoelde afwijking is 

echter niet geoorloofd ten behoeve van weduwen 

van reeds nit den dienst ontslagen militairen , 

indien het overlijden vnu den echtgenoot niet 
plaat& had binnen t1iff jaren, nadat deze den 
dienst verliet. 

33. Het bedrag van het wed uwe-pensioen ia 
aàngewezen op den bij deze wet behoorenden staat. 

34. Behoudens het hieronder bepaalde neemt 

het weduwe-pensioen aanvang met den dag, volgende 

op dien waarop de bezoldiging van den echtge

noot ophoudt. 
Ingeval deze ter · zake van in den strijd of in 

en door gevorderde of bevolen dienstverrichting 
bekomen verwonding, verminking, ziels• oflichaams• 
gebrek reeds in het genot van pensioen i,teateld 
wns, neemt het penaioen der weduwe aanvang 
met den dag, volgende op dien waarop het 

pensioen van haren echtgenoot heeft opgehouden. 
Wanneer de tot Ons te richten aanvrage tot 

het bekomen van weduwe-pensioen niet binnen 

een jaar nadat het recht daarop is verkregen, 
aan het Departement van Oorlog is ingezonden , 

gaat het pensioen eerst in met het kwartaal, 

volgende op dat waa~io de aanvrage is gedaan. 
Wanneer de aanvrage niet hinoen vijf jaren nadat 

op het pensioen recht is verkregen , mocht zijn 

ingediend, vervalt alle recht op weduwe-pensioen. 
Bij hertroo ,ren houdt het pensioen op met 

den dag, waarop het huwelijk is voltrokken. 
35. Wnooeer de militair, die op een der wijzen, 

bij artikel 32 vermeld, het leven heeft verloren, 

geene weduwe achterlaat, mnnr een of meer kinderen, 
die uit een v6ór het ontstaan der bij eveugeweld 
artikel omschreven omstandigheden voltrokken 
wettig huwelijk geboren zijn, of vóór döt tijdstip 
werden p:ewcttigd, dan -wordt llao dat kind of 
die kinderen , zoolaug zij beneden den ouderdom 
van acMt~ jarm en ongehuwd zijn en de Staat 
niet op andere wijze in hun onderhoud voorziet, 

een pensioen verleend tot 1telijk bedrag nis dolt, 
hetwelk aan de weduwe zon zijn toe1tekend. 

Zoodra een der kinderen ophoudt gerechtigd te 
zijn tot pensioen, gnat zijn aandeel over op de 

overhlij vende daarop rechthebbende kinderen. 

Op het pensioen der kinderen zijn ook de 

bepalingen van het eerste, tweede, derde en vierde 

lid van artikel 34 van toepassing. 
36. Aan de vrouw of wettige en gewettigde 

kinderen van een militair kan tifdelijlt een pensioen 

worden verleend in het geval, dat haar echtgenoot 
of hun vader bij de uit voering van eene gevorderde 
of bevolen dienstverrichting is vermist geraakt, 

Het bedrag van dit penaioen zal gelijk zijn 

aan het bedrag van het pensioen, waarop de 
weduwe of de kinderen bij het overlijden van 
haren echtgenoot of hunnen vader recht mochten 
hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensioenen, 
bij deze afdeeling bedoeld, zijn ook op dit pensioen 
toe passelijk. 

37. Bijaldien een wednwe, die in het genot ie. 
van een weduwe-pensioen volgens deze wet, een 

huwelijk aangaat, of wanneer een weduwe, ge

pensionneerd of op wed uwe-pensioenrecht hebbende, 
is overleden en een of meer kinderen aanwezig 
zijn, geboren uit een wettig huwelijk van of 
gewettigd door hem , die op een der wijzen , bij 

artikel 1!2 omachreven, het leven . heeft verloren, 
wordt aan dat kind of die kinderen, onder dezelfde 

voorwaardel ij ke bepalingen en op denzelfden voet 

nis in artikel 85 zijn vastp;este)d, het daarbij 

bepaalde pensioen toegelegd, met ing,mg van den 
dag, waarop het weduwe-pensioen of de bezoldiging 
heeft opp;i,houden. 

38. Ingeval de militair, die op een van de bij 
Rrtikel 32 omschreven wijzen het leven heeft ver
loren , behalve eene weduwe ook een of meer 
kinderen achterlaat, die door hem in vroeger 
huwelijk verwekt of vó6r het aangaan van het 
lantste huwelijk gewettigd zijn, dan wordt het. 

aan de weduwe toe le kennen pensioen, zoolang 
dat kind of die kinderen in de ouaataudip;heden 
verkeeren, op grond waarvan zij krachtens de bij 
Rrtikel 36 vastgestelde bepalingen op pensioen 
aanspraak hebben, op naam en ten behoeve vau 

de weduwe voor de eene helft, en van p;emeld 
kind of voormelde kinderen voor de wederhelft 
verleend. 

Van den dap; dat het kind of de kinderen op• 
honden op pensioen aanapra.ik te hebben, wordt 
de weduwe ook in het g~uot van de tweede helft 
van het pensioen gesteld . 

Bij overlijden van de weduwe, of wanneer zij 
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in het huwelijk treedt, gaat de door haar genoten 
helft op voormeld kind of de voormeld~ kinderen 
over, voor zoover zij krachtens de bij artikel 35 
vastgestelde bepalingen nog op pensioen recht 
.hebben. 

Mochten er echter een of meer kinderen aan• 
wezig zijn, voortgesproten uit haar huwelijk met 
den in het eerste lid van dit artikel bedoelden 
militair, dan wel bij of tijdens het huwelijk 
gewettigd, dan gaan hare rechten op deze kinderen 
-over. 

De in het voorgaande lid bedoelde kinderen 
treden ook in het genot van de pensioenshelft, 
aan de in het eerste , tweede en derde lid van 
dit artikel bedoelde kinderen verleend , wanneer 
voor dezen dat genot ophondt na het hertrouwen 
-of het overlijden van de weduwe hnna vaders. 

Zoodra een der in dii artikel bedoelde kinderen 
-ophoudt gerechtigd te zijn tot pensioen, gaat 
.zijn aandeel over op de overblijvende danrop recht 
hebbende kinderen. 

39. Eene weduwe, na hertrouwen opnieuw 
weduwe geworden en, krachtens haar tweede of 
nader huwelijk , tot Rijkspensioen niet of tot 
minder bedrag gerechtigd, treedt weder in het 
genot van haar vorig pensioen. De ingang daar
van wordt, behoudens het voorgeschrevene in 
het derde en _vierde lid van artikel 34 , bepaald 
op den dag, volgende op dien waarop haar laatste 
echtgeuoot is gestorven of waarop later het Rijks
traktement of pensioen, waarvan hij in het genot 
mocht zijn geweest , heeft opgehouden. 

De bepaling van het vorige lid geldt ook voor 
de weduwe, wier nader huwelijk op baar verzoek 
door echtscheiding ia ontbonden. Het vorige pen
sioen gaat dan in met den dag, waarop de echt• 
scheiding tot stand is gekomen. 

Ingeval er een of meer kinderen nit vroeger 
huwelijk, krachtens artikel 37 in het genot zijn 
van pensioen, wordt de weduwe niet eerder in 
haar vorig pensioen hersteld dan met deu dag, 
volgende op dien waarop het pensioen, aan dat 
kind of die kinderen toegekend, geheel heeft op• 
gehouden. 

40. Bij het overlijden van een militair, wiens 
huwelijk door echtscheiding ontbonden is, worden 
de wetti~ en gewettigde kiuderen, met betrekking 

·tot de aanspraak op pensioen, met ouderlooze 
kinderen gelijk gesteld. 

41. Wanneer de in de derde afdeeling dezer 
wet bedoelde personen aanspraak op hooger peu

·aioen mochten kunnen doen gelden dan aan hen 

ia verleend, worden zij alenog in het genot van 
dat hooger pensioen geeteld, mits de aanvrage 
donrtoe, welke aan Ons gericht moet zijn, binnen 
den tijd van een jaar nadat het pensioen is aan
gevangen, aan het Departement van Oorlog zij 
ingezonden. 

Die verhooging gaat in mei den dag, waarop 
de aanvraag bij het Departement van Oorlog ia 
ontvangen. 

VIERDE AFDEELING. 

ALGEXSENE BEPALINGEN BETREPPENDE DE 

PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN. 

42. De pensioenen, alsmede de onderstanden, 
worden, op voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, door Ons toegekend. 

Van de gronden, waarop het pensioen of de 
onderstand wordt verleend, en van de toepasselijke 
wetsbepalingen, wordt in Ons besluit melding 
gemaakt. 

Van . Onze besluiten wordt, voor zoo ver de 
pensioenen der officieren betreft, in de Staat1-
coura11t opgave gedaan met vermelding van naam 
en rang van den g,,pensionneerde, het bedrag van 
het pensioen en van de toegepaste wetsbepalingen. 

Jaarlijks wordt, bij de indiening der begrooting 
van Staatsnitgaven, aan de Staten-Generaal eene 
lijst overgelegd van de aedert de indiening der 
vorige begrooting verleende pensioenen en onder
standen. 

Die lijst bevat: 
a. de namen der gepensionneerden of onder

stand genieten den; 
b. hnn ouderdom, woonplaats en laatsten rang, 

stand of betrekking; 
c. de gronden , waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend; 
tl. de artikelen der wet, krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is toegekend ; 
e. het bedrag van het pensioen of den onderstand. 
43. De pensioenen, met bijberekening van de 

verhoogingen, alsmede de onderstanden worden in 
volle guldens verl-,end. 

Onderdeelen van een golden komen daarbij voor 
een gulden in berekening. 

44. De pensioenen en onderstonden worden, 
behoudens het bepaalde bij het volgende lid, op 
naam van den belanghebbende ingeschreven in 
het Grootboek der pensioenen. Van die inschrijving 
wordt een bewijs uitgereikt. 

De tijdelijke pensioenen en onderstanden ,al11-
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mede de pensioenen ingevolge artikel 18 sn b c 
voorloopig tot het volle bedrag toegekend, worden 
niet in gemeld Grootboek ingeschreven. De be
langhebbende bekomt wegens de toekenning daar• 
van eene beschikking van Onzen Minister van 
Oorlog. 

De uitbetaling van de pensioenen eu onder
atanden geschiedt volgens door Ons te stellen 
regelen. 

45. Bij overlijden van den titularis wordt het 
pensioen of de onderstand uitbetaald tot het einde 
van het kwartaal, waarin het overlijden heeft 
plaats gehad. 

46. De termijnen van een pensioen of onder• 
stand, welke niet zijn ingevorderd binnen een jaar 
na den eersten dag der betaalbaarstelling, worden 
niet meer uitbetaald. 

Is de invordering achterwege gebleven gedurende 
fliif achtereen volgende jaren, dan is het pensioen 
ot de onderstsnd vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de titularissen , die 
dit · mochten verzoeken , in het genot van hno 
vervalfon pensioen of onderstand te herstellen. 
Dit genot zal alsdan ingaan met het kwartaal, 
volgende op dat waarin het verzoek gedaan is. 

4 7. Een gepensionneerde of onderstand genie
tiende, die is veroordeeld tot gevangenisstraf van 
drie maanden, tot hechtenis van drie maanden, 
tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting, of tot 
eenige zwaardere straf, mits gedurende den tijd, 
dat hij zijne straf ondergaat of zich door 
de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het 
vonnis onttrekt , het genot van pensioen of 
onderstand. 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen vin• 
dende, gedm·e11de dien tijd over het pen1ioen of 
den onderstand van den veroordeelde ten behoeve 
van zijne vrouw, zijne minderjarige afstamme
lingen in de rechte linie of zijne bloed verwanten 
in de opgaande linie te beschikken. 

Wij behouden Ons tevens voor, om, voor zoover 
van de bevoegdheid in het vorige lid bedoeld, 
geen gebruik is gemaakt, hem, die uit de ge• 
vangenis of Rijkswerkinrichting is ontslagen, in 
het genot te stellen van eene uitkeering tot 
een bedrag, dat de helft van het jaarlijksch be

drag van het pensioen of den onderstand niet te 
boven gaat. 

48. Het pensioen cn de onderstand vervallen, 
wanneer de titularis: · 

a. naturalisatie in een vreemd land of vreemden 
adeldom aanneemt; 

ó. buiten Onze toestemming zich in vreemden 
krijgsdienst begeeft of een ordeteeken, titel, rang, 
waardigheid of openbare bediening aanneemt, welke 
door eene ~reemde mogendheid of regeering is 
verleend of opgedragen; 

c. in het genot is van pensioen volgens -ar• 
tikel 2, 6°. , dezer wet, en hij als reserve-officier 
niet-eervol wordt ontslagen op één der gronclen , 
genoemd bij 4°., 6°., 6°., 7°. en 8°. van arti
kel 18 der wet ..-an 2 Mei 1897 (Staat,ólad n•. 119} 

49. Met Onze toestemmin~ kan het pensioen of 
de onderstand, geheel of gedeeltelijk, met mili
tair traktement of eenige andere aan den militairen 
dienst verbonden belooning worden genoten. 

Wanneer die toestemming niet verkregen is, 
houdt het pensioen of cle onderstand op met den 
dag, voorafgaande aan clien waarop het militair 
traktement of de militaire belooning aanvang heeft 
genomen. 

Bij het later ophouden van het militair trakte
ment of de militaire belooning wordt de titularis 
in het genot van het pensioen of den onder• 
stand hersteld, tenzij er termen bestaan om hem 
een hooger pensioen te verleenen , of hij het 
recht op pensioen of onderstand mocht hebben 
verloren. 

50. Het pensioen en cle onderstand worden in 
hun geheel gelijktijdig genoten met de soldij en 
de toelage, verbonden aan de Militaire Willenis
orde en aan de benoeming tot Broeder der Orcle 
van den Nederlandschen Leeuw. 

51. De pensioenen en onderstanden zijn on• 
vervreemdbaar. 

De titularis kan claarover op geenerlei wijze 
beschikken, ook niet cloor verpanding of be
leening. 

Indien hij last geeft om het pensioen of den 
onderstand voor hem te ontvangen, kan hij die 
last,:eving altijcl herroepen. 

Alle overeenkomst.en, hiermede strijdig, zijn 
nietig. 

Deze bepalingen worden op het bewijs van in• 
schrij ving van het pensioen of den onderstand 
nitgedrnkt. 

De voorschotten, door gemeentebesturen, lief
dadige of tot algemeen not werkende instellingen, 
hetzij renteloos, hetzij tegen matige rente, op pen• 
sioenen of onderstanclen verstrekt en tot zekerheid 
waarvan de bewijzen van ineohrijving in het bezit 
van die lichamen worden gesteld, zijn niet onder 
de bij deze wet ver boelen beleeningen begrepen, 
mits de voorwaarden , volgens welke die voor• 
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schotten geschieden, zijn goedgekenrd door Onzen 
Minister van Financiën. 

Indien een gepensionneerde of onderstond ge
nietende in een gesticht of eene instelling van 
weldadigheid , door het openbaar gezag erkend, is 
opgenomen of, op welke wijze oo .. , door zoodonige 
instelling of door eene bur!!:erlijke gemeente wordt 
verpleegd, wordt, zoolang dit geschiedt, zijn pen
sioen of onderstond uitbetaald aan het bestuur 
van dat gesticht, die instelling of gemeente, het• 
welk zich tot dat einde in het bezit zal stellen 
van het bewijs van inschrijving. 

Indien het bedrag van het pensioen of den 
onderstand dat der verplegingskosten overtreft, 
wordt het verschil door het daarbij betrokken 
bestnur aan of ten behoeve van den gepensioo
neerde of onderstand genietende nitgekeerd. 

52. Op de pensioenen en ooderstanden kunnen, 
ten behoeve van porticnliere schnldeischers, alleen 
.. ortingen worden toegestaan ter zake van gelden, 
verscbnldigd wegens wonin!I', ldeeding en verdere 
noodwendige levensbehoeften, verstrekt ten be
hoeve van den gepensionneerde of onderstand ge
nietende of van zijn gezin. 

Voor de genoemde onderwerpen kan Onze Mi
nister van Oorlog, on verscbillig de hoegrootheid 
van de verschuldigde som, na een ingesteld onder
zoek in den ![eest der bepalingen van de wet van 
24 Januari 18lö (Staattblad n°. 6), korting ver
leenen, ten hoogste tot een z:etde van de pensioenen 
of onderstanden , meer bedragende dan l,miderd 

g11ldes in het jaar, en ten hoogste tot een acMtte 
van die -von 1,onderd gulden of daar beneden. 

Indien de scbnldeischer naar aanleiding van het 
voorschreven onderzoek naor den rechter verwezen 
en de scbnldenaar tot het betalen der proceskosten 
veroordeeld is, kan de korting tevens worden ver
leend voor het beloop der kosten, door den schuld
eiscber gemaakt. 

Op de pensioenen van kinderen kan geen kor
ting ten behoeve van particn liere schnldeischers 
worden verleend. 

53. In buitengewone gevollen, waarin bij deze 
wet niet is voorzien of waaromtrent hare bepa
lingen geacht moeten worden ~n billijken maat
staf tot vergelding van bewezen diensten op te 
leveren, wordt hij afzonderlijke wet voorzien. 

V JJ F DE AFDEEL l N G. 

BLOTJlll:PALINGEN. 

54. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen datum. 

Behoudens het bij artikel 29 en het hieronder 
bepaalde, vervallen met dat tijdstip de wet van 
28 Angostns 1851 (Staatsblad n•·. 129), zooals 
die herhaaldelijk werd gewijzigd, alsmede de wet 
van 29 Mei 1877 (Staattblad n°. 114) en arti
kel 34 der wet van 2 Angostns 1880 (Staau

blad n•. 145). 
De gewijzigde wet van 28 Angnstus 1851 ($taatt

blad n°. 129) blijft echter voorloopig van kracht: 
1°. ten aanzien van de tijdelijke pensioenen en 

onderstanden, oorspronkelijk volgens die wet ver
leend met dien verstande, dat van het opnieuw 
verleenen van pensioen of onderstand geen sprake 
zal kunnen zijn in die gevallen, waarin aenvrnge 
tot het opnienw bekomen van het pensioen of 
den ondentand niet bij Ons is ingediend binnen 
één jaar na het ophouden van het pensioen of 
den onderstand, laatstelijk toegekend aan hem, door 
of ten wiens behoeve de aanvrage geschiedt; · 

2°. in de gevallen, voorzien bij de artikelen 21, 
44 en 4ö dier wet , ten aanzien van militairen , 
die vóór het in werking treden dezer wet den 
dienst hebben verlaten. 

In verband met het bepaalde bij artikel 41 , 
snb 4°., der wet van 9 Mei 1890 (Staattblad 
n°. 78) blijft voorts de daarbij. bedoelde bepaling 
van de artikelen 19/Ji.r en 44bi.f der genoemde 
gewijzigde wet gehandhaafd ten aanzien van bor• 
gerlijke ambtenaren, die als zoodanig vóór 1 Janu
ari 1891 werden aangesteld. 

Wij behouden Ons voor bij het uitvaardigen 
van den algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 5 dezer wet, tevens het tijdstip 
te bepalen, waarop die maatregel in werking 
zal treden. 

55. Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel: .Pensioenwet voor de landmacht 1902". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 9den Jnoi 1902. 

(.get.) W I L H EL M l N A. 

(get.) 
De Jl.ini.rter van Oorlog , 

J. W. RBRGANBIUB. 

( Uifgeg. 27 Juni 1902.) 
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STAAT van liet bedrag der penJ1i=11n. 

Bedrag 
van het jaarlijkaeh 

pen1ioen van de 
' RANGEN EN BETREKKINGEf. 

militairen. tm 

1 

weduwen 

kioderon. 

Luitenant-p;enernal . f 3000 /1150 
Generaal-majoor 2700 950 
Kolonel. 2100 850 
Luiteuant--kolonel . 1800 750 
Majoor . 1600 650 
Kapitein (ritmeester). 1300 600 
Eerste-luitenant 900 450 Tweede -luitenant . 800 
Hoofd-opzichter van fortificatiën 700 850 
Opzichter van fortificatiën 1 • kl. 600 300 
Idem idem 2• kl. 550 275 
Idem idem 3• kl. 500 250 
Conducteur der artillerie 1 • kl. 440 250 
Idem idem 2• kl. 400 225 
Opper-wachtmeester bij het 

wapen der marechanssee. 540 300 
Adjudant-onderofficier . . . } 
Wachtmeester bij het wapen 440 250 

der marechaussee . . . . 
Sergeant-majoor (opperwachtm.)} 

400 225 Brigadier bij het wapen der 
marechaus sec , . . . . 

Sergeant (wachtmeester)., 360 200 
Marechanssee (l • en 2• kluse) 
Korporaal 250 150 
Soldaat van alle wapenen ('mare-

chaussee 3• klasse) 200 110 

9 Ju11i 1902. WET, tot wijziging van de arti
kelen 226 en 238 der .Faillissementswet". 
s. 91. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1901 /1902, n°. 166, 1-9. 
Ha,ul. ül.1901/1902,bladz.1186-1142, 1162. 
Hand, l• Kamer 1901/1902, bladz. 276, 294. 
W11 WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weusohelijk is in de wet geen termijn te 
stellen binnen welken een afgeloopen snnéance 
van betaling opnieuw kan worden verleend; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Het laatste lid van artikel 226 der 

.Faillissemen tawet'' wordt ingetrokken. 
Aan artikel 238 der .Faillissementswet" wordt 

toegevoegd een derde Jid, luidende: 
.Is opnienw snraéance verzocht vóór afloop of 

binnen eene ma.and na afloop van een vroeger 
verleende, dan wordt het tijdstip, in het eerste 

1902. 

Jid bedoeld, berekend van den dag af, waarop 
de indiening van het verzoek tot verleening van 
de eerst aangevraagde 1nrséance is bekend gemaakt." 

2. Deze wet treedt in werking met dtn dag 
harer afkondiging. 

wten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 9den 1uni 1902. 

(get.) W ILH'ELMI NA. 
De 1Jfi11i8ter i,an Jutitû, (get.) J. A. Lolln'. 

(Uitgeg. 12 Juni 1902.) 

9 Juni 11102. WJ:T, tot bekrachtiging eener pro• 
vinciale heffing in Groning11n. S. 92, 

Bij deze wet wordt bekrachtigd tot 1 Janu
ari 1907 de heffing ten behoeve van de provincie 
Groningen \"an rechten voor het gebruik van het 
Eemskanaal met bijbehoorende werken. 

9 Jwni 19C2, Wu, tot bekrachtiging eener pro
vinciale heffing in Groningen. S. 93. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd tot 1 Janu
ari 1907, de heffing ten behoeve van de provincie 
Groningen van kanaal•, sluis- en havengelden. 

9 Juni 1902. WBT, tot. bekrachtiging eener pro
vinciale heffing in Ouerijuel. S. 94. 

Bij deze wet wordt ten behoeve van de pro
vincie Overijssel tot 1 Mei 1906 bekrachtigd de 
heffing van tolrechten voor het gebruik van den 
provincialen konstweg van Almelo over Ootmar
sum nl\llr Denekamp. 

9 Ju11i 1902. BIISLUIT, tot vernietiging van het 
besluit van burg'emee&ter en wethonders van 
À.r,l van 22 April 1902, waarbij aan 
H. ScHBELE vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein. S. 95. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van ·21 Mei 1902, n°. 8561, 
afdeeling Binoenlandsrh Beatnnr, tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wethouders van 
,l.zel van 22 April 1902, waarbij oan H. Sc11&ELJ: 

vergnnning is verle.:nd voor den verkoop van 
sterken drank in het klein; 

Overwegende dat het aantal ver~nniugen in 
de gemeente Àzel dertig bedraagt ; 

dat in die gemeente, welke op 1 Januari 1902 
eene bevolking van 4442 zielen telde, krachtens 
artikel 2 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad 
n•. 97), gewijzigd bij de wetten van 23 April 
1884 (Staatsblad n•. 54), van 16 April 1885 
(Staattblad n°. 78), van 15 April 1886 (Staat,. 

15 
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6lad n°. 64) en van 27 April 1901 (Staat1blad 

n°. 85), ten hoogste zev.entien vergnnningen moi,;en 
worden verleend, bebonden& toepassing van arti
kel 2 , derde Jid, dier wet, welke toepassing in 
·dit geval niet heeft plaats gehad; 

dat derhalve bovenvermelde verganning is ver
leend in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

27 Mei 1902); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlaodsche Zaken van 31 Mei 1902, 
n°. 3924, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van bnrgemeester en wet

houders van .J.:rel te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister· van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den Juni 1902. 
(!let.) WILHELMINA. 

JJe Min. flan Binnenl. Zaken, (!let.) KUYPER. 
(Uit!le!I. 21 Juni 1902.) 

9 Juni l\102. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 17 Maart 1900 (Staats

blad n°. 34), hondende vergunning aan Pro
viaoren van het Oude en Nieuwe Gasthuis 
te Zutphen, bestnoràers van het krankzin
nigengesticht aldaar, tot oprichtin11: van een 
gesticht voor krankzinnigen op het landgoed 
.Het Graffel", gemeente "ff'aNUOeld, alsmede 
bepaling van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen . S. 96. 

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

nenlandsche Zaken van 28 Mei 1902, n°. 2501, 
afdeeling Binoenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n•. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsbiad n°. 64) en 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Plenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 2 van het Koninklijk 

besluit van 17 Maart 1900 (Staatsblad n°. 34) 
wordt gelezen als volgt: 

.In het gesticht, dat geacht zal worden één 
geheel nit te maken met het krankzinnigengesticht 

te Zutpllen, bedoeld bij het Koninklijk beslnit 
van 7 Mei 1888 (Staatsblad n°. 83), en dat be
staan zal uit een hoofdgebouw, drie paviljoenen 
voor mannen, drie paviljoenen voor vrouwen en 
de noodige dienstgebonwen, mogen niet meer dan 
274 krankzinnigen, 1137 mannen en 137 vronwen, 
verpl~ worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatablad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den Juni 1902. 
(!let.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, (!let.) KUYPER. 
(Uit!le!I. 24 Juni 1902;) 

9 Juni 1902. BESLUIT, tot schorsing van het 
beslnit van den raad der gemeente P hilippine 
van 5/10 Mei 1902, waarbij D. A. DE FoEL• 

JAGER is benoemd tot onder wijzer van bijstand 
aan de openbare lagere school aldaar. S. 97. 

Geschorst tot 1 Septem/Jer 1902. 

13 Juni 1902. WET, houdende bepaling, dat de 
v66r 1 Januari 1902 door eenige ambtenaren 
bij 's Rijks Mnnt bewezen diensten, vermeld 
op den bij deze wet behoorenden staat , bij 
de regeling van hun pensioen in aanmerking 
znllen kunnen komen. S. 98. 

WIJ WILHELMI NA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is om te bepalen, dat de voor 
1 Januari 1902 door eenige ambtenaren bij 
's Rijks Munt bewezen diensten vermeld op den 
bij deze wet behoorenden staat , bij de regeling van 
hnn pensioen in aanmerking zullen kunnen komen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de ambtenaren , vermeld op den 

bij deze wet behoorenden staat, znllen de diensten 
gednrende het achter ieders naam genoemde tijd
vak aan 's Rijks Mnnt bewezen, bij de regeling 
van hun pensioen als diensttijd in aanmerking 
ko1'1eu, indien zij zich binnen ééne maanol. na het 
in werking treden dezer wet , schriftelijk zullen 
hebben verbonden tot betaling van de bijdrage 
op den voormelden staat in kolom 3 achter hunnen 
na:im uitgetrokken. 

2. De bijdragen, uit kracht der in het voor
gaande artikel bedoelde verbintenissen verschnl
digd, znllen in acht jaren, aan te vangen met 
het derde kwartaal 1902, telkens tot een gelijk 
gedeelte, worden i ngehonden op de jaarwedde van 
de betrokken ambt,enaren, en, in geval v66r de 
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afbetalinit, pensioen of wachtgeld wordt toege
kend, op hno pe111ioen of wachtgeld. 

3. Deze wet treedt in werking op den lsten 
Juli 1902. 

Van bijdragen , of gedeelten daarvan, als in de 
eerste zinsnede van dit artikel bedoeld, welke niet 
door inhoodinp: op de jaarwedde, het pensioen 
of het wachtgeld van den betrokken ambtenaar 
mochten kannen worden verhaald, blijft de vol
doening achterwege. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schaumburg, den 18den Juni 1902. 

(get.) · W IL HEL M I N A. 
IJe Minister van Financiën, 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 20 Juni 1902.) 

S T A AT, beli.oorende bij de wt, Aoudewie bepaling, dat de r,ÓÓr 1 Janua1·i 1902 
door etmige ambte1taren bij 'a Rij/ra Munt betoezen áienaten bij de regeliit[I van 
kun pewtioen in aanmerki,ig zullen kunnen komen. 

NAMEN. DIENSTTIJD VAN : 
Bedrap; 

der inkoopsom. 

H. L. A. van den Wall Bake 1 Aug. 1887--1 Jnn. 1902 f 2306.66 
J. W. F. baron van Utenhove 1 Juli 1884-L Jan. 1885 26.-
J. M. C. Kooiman . 6 Mei 1897-1 Sept. 1897 11.ö0 
H. van der Lip • 1 Febr. 1899-1 Jan. 1902 46.67 
C. W. Mulder 1 Oct. 1896-1 Oot. 1897 U.-
A. van Baaren 29 Aug. 1900-1 Jan. 1902 15.40 
C. de Bouter. 1 Jan. 1880-1 Jan. 190.:6 457.60 
J. A. van Baaien 1 Maart 1897- 1 Jan. 11102 58.-
C. E. Verbeek 1 Juli · 1896-1 Jan. 1902 66.-
P. Burman l Jan. 1901-1 Jan. 1902 12.50 
J. H. van Ginkel 15 Mei 1867-1 Jan. 1902 826.-
Th. C. de Groot. 15 Juli 1896-1 Jnn. 190J 68.24 
C. J. Gielissen 5 Febr. 1900-1 Jan. 1902 23.82 
H. van Zutphen . 15 Febr. 1862-1 Jan. 1902 440.-
J. van Deudekom 1 Dec. 1896-1 Jan. 1902 84.a8 
W. Adelaar 1 Febr. 1899-1 Jan. 1902 45.60 
J. van der Haar. 15 Aug. 1900-1 Jan. 1902 21.45 
D. Vosmeer. 16 Mei 1899-1 Jan. 1902 40.95 
H. D. Duiveman 15 Juni 1900-1 Jan. 1902 19.27 
R. G. Stockei. 4 Febr. 1896-1 Jan. 1902 92.17 
W. A. G. Perks. 11 Sept. 1868-16 Nov. 1899 800.-
C. van der Keilen 1 April 1861-1 Jan. 1902 800.-
O. E. N. Bolwerk 1 Febr. 1865-1 Jan. 1902 800.-
W. A. Perks. l April 1889-1 Jan. 1902 382.50 
D. de Leur Jr •. 1 Juli 1894-1 Jan. 1902 225.-
N. G. Brouwer 1 Jan. 1896-1 Jan. 1902 196.-
W. H. Ywema 1 Jan. 1895-1 Jan. 1902 196.-
K. Meijers. 1 April 1897-1 Jan. 1902 133.-
D. N. Zambaui: . 1 Oct. 1897-1 Jan. 1902 76.60 
J, W. A. Haagen Smit 1 Jan. 1896-1 Jan. 1902 800.-
J. Ph. M. Menger . 1 Oct. 1861-1 Juli 1874 1045.60 
J. C. Wienecke . 1 Juli 1900-8 Ang. 1900 8.44 
J. Ph. R. Menger 1 Maart 1896-1 Jan. 1902 93.33 
W. G. Rotgera 1 Jan. 1860-1 Jan. 1902 ,800.-
D. H. Poelman • 1 Juni 1900-1 Jan. 1902 19.79 

15• 
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13 J11ni 1902. Wn, tot goedkenring van eene 
overeenkomst met de Naamlooze Vennootschap 
• de Koninklijke West-Indische Maildienst", 
wegens het nitvoeren van eene vaart van 
ÁttUterdam naar Paramaribo en Ow-açao en 
terng. S. 99. 

13 Jwi 1902. Wr.T, hondende verklaring van 
het algemeene not der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van Áaam naar 
Stadslea,iaal. S. 100. 

13 Juni 1902. WKT, tot bekrachtiging van eene 
nadere overeenkomst met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staateepoorwegen betreffende 
personeel, weleer in dienst hij de voormalige 
Nederlandsche Rhijnepoorwegmaatschappij . 
s. 101. 

W11 WILHELMINA, 1111z • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in oven eging genomen hebben, dat 

het weilschelijk is, dat het personeel, weleer in 
dienst hij de voormalige Nederlandsche Rhijn· 
spoor wegmaatschappij, dat op de voorwaarden, 
vermeld in · art. 6 der hij de wet van 22 Jnli 
1890 (§taata/Jlad n°. 134) bekrachtigde overeen
komat tnsschen den Staat :en de Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatechappij, in den dienst der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staateapoorwegen 
is overgegaan, verzekerd zij voor het geval van 
onderdom, invaliditeit en overlijden; dat daartoe 
BBmenwerking van den Staat en de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatspoorwegen noodzakelijk 
ia, en dat de dienaangaande door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid met laatst
genoemde Maatschappij geslote11 nadere overeen• · 
komit bij de wet behoort te worden bekrachtigd; 

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

:&nig artikel. 

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze wet ge• 
.voegde nadere overeenkomst, betreffende personeel, 
weleer in dienst b~ de voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel e11 Nijverheid, als daartoe 
door Ons gemachtigd , onder dagteekening van 
20 November/18 October 1901 aangegaan met de · 
Maatschappij tot Exploitatie van Sl.aatsspoorwegen. 

Laeten en bevele~, enz. 
Gegeven te Schal/-mbnrg, den 13den Jnni 1902. 

(,get.) WILHELMINA. 
De Min. van Wa:tentaat, Handel en Nijverheid, 

'(get.) DE MA.REZ ÜYENB. 

( Uilgeg. 28 Juni lil02.) 

APSCHRI.FT • 

NADERE overeenlcomat betreffende (MrsoMel, 

toeleer in dienat /Jij de voormalige Neder
la,uucl,e Rkijtl8pOONDegmaatac!iappjj. 

Tnuchen 
den Staat der Nederlanden, ten deze vertegen• 

woordigd door den Ministt-r van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, daartoe gemachtigd door 
Hare Majeeteit den Koningin, ter eenre, en de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
vertegenwoordigd door haren Direot~nr-Generaal, 
ter andere zijde, ia, 

naár aanleiding van art. 6 der overeenkomst 
tusschen den Staat en de Nederlandsche Rhijn
spoorwegmaatschappij gesloten, en van artikel 79 
van de overeenkomst tnsschen den Staat en de 
Maatschappij tot Exploitatie van StaatBBpoorwegen, 
beide gedateerd 21 Jannari 1890, en bekrachtigd 
bij de wet van 22 Jnli 18110 (Staat.r/Jladn°. 134), 

. en gelet op de bepalingen der overeenkomst tos• 
achen den Staat en de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen betreffende personeel, 
weleer in dienst bij de voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij , gedateerd 31/30 Oc• 
tober 1896 en bekrachtigd bij de wet van 7 De• 
cember 1896 (Staat.r6lad n°. 197), 

behoudens bekrachtiging bij de wet, het volgende 
ove~ngekomen : 

Art. 1. De contractante der andere verbindt 
zich haren ambtenaren, beambten en werklieden, 
weleer in dienst bij de voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatechappij, ·voor zoover zij 

a. vóór 1 Januari 1903 nog niet tot haar ge• 
wone personeel zijn overgegaan, en 

/J. op den lsten Januari 1903 den leeftijd van 
35 jaar hebben overschreden, 

mits zij zich dienaangaande YÓÓr 1 December 
1902 verklaren, · 

de gelegenheid te geven om, met ingang van 
1 Januari 1905, onder afstand van alle rechten 
en aanspraken , ontleend aan art. 6 der ove~n
komst, tneachen den Staat en de Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij op 21 Januari 1890 
gesloten, tot haar gewone personeel over te gaan, 
zonder tot deelneming in het pensioenfonds van 
dat personeel verplicht te zijn, en zonder aanspraak 
uit dien hoofde op periodieke ofandere nitkeering 
bij ontslag of overlijden. 

2. De Staat verbindt zich om te zijner tijd aan 
de ambtenaren, beambten en werklieden, weleer 
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in dienst bij de voormalige Nederlandsche Rhijn
spoorwegmaat11chappij, welke 

a. op l Januari 1903 over~an tot het gewone 
personeel van contractante ter andere, zonder· deel 
t.e nemen in het pensioenfonds van dat personeel; of 

b. ten tijde van hun ontsla11: of overlijden znllen 
blijken niet te zijn overgegaan tot het gewone 
personeel van contractante ter andere ; 

en aan hunne nagelaten betrekkingen, 
de kelft uit te keeren van het pensioen, dat 

hun volgens het thans geldende reglement van 
het pensioenfonds van het perso(!eel ·van contrac• 
tante ter andere zoude verschuldigd zijn, indien de 
bedoelde ambtenaren, beambten en werklieden sedert 
bet vervullen van den 35-jarigen_ leeftijd, of, zoo 
zij op 1 Januari 1903 den leeftijd van 35 jaar 
nog niet hadden bereikt, sedert p:enoemden datum, 
onafgebroken leden van dat pensioenfonds waren 
geweest _en bijdragen hadden betaald naar de werke
lijk door hen genoten bezoldiging in den zin van 
evenbedoeld reglement •. 

3. De Staat verbindt zich om, met ingang van 
1 Januari 1908, aan de hierna te noemen personen 
uit te keeren de kelft van het pensioen dat, 
volgens het thans geldende regie ment van het 
pensioenfonds van het personeel van contractante 
ter andere, aan hen verschnldigd zijn zonde, 
indien de hierna onder a, b en c te noemen amb
tenaren, beambten en werklieden sedert het vervul
len van den 85-jarigen leeftijd tot het tijdstip van 
hun ontslag of overlijden onafgebroken leden van 
dat pensioenfonds waren geweest en bijdragen 
hadden betaald naar de werkelijk door hen genoten 
ber.oldiging in den zin van evenbedoeld reglement. 

De personen, ten behoeve van wie de Staat de 
in het eerste lid van dit artikel omschreven ver
bintenis op zich heeft genomen, zijn: 

a. de in het tijd vak van 1 April 181l7 tot en 
met 31 December 1902 wegens het bereiken van 
den 65-jarigen leeftijd, wep;ens invaliditeit of op 
hoogei:en leeftijd dan 60 jaar na. een ten minste 
26-jarigen diensttijd eervol ontslagen ambtenaren, 
beambten en werklieden van contractante ter andere, 
weleer in dienst bij de voormalige Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij die niet tot· het gewone 
personeel van contractante ter andere waren over
gegaan, - en hunne na~laten betrekkingen ; 

b. de nagelaten betrekkingen van de in het 
tijdvak van 1 April 1897 tot en met 81 Decem
ber 1902 in den dienst overleden ambtenaren, 
-beambten en werklieden als sub a bedoeld; en 

c. de vóór 1 April 1897 wegens het bereiken 

van den ~6-jarigen leeftijd, wegens invaliditeit 
of op hoogeren leeftijd dan 60 jaar na een ten 
minste 26-jarigen diensttijd eervol ontslagen am bte
naren, beambten en werklieden van contractante 
ter andere, weleer in dienst bij de voormalige 
Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij , of 
hnnne nagelaten betrekkingen ; - en de nagelaten 
betrekkingen van vóór 1 April 181l7 in den dienst 
overleden ambtenaren, beambten en werklieden als 
boven bedoeld, - die op bet tijdstip van hun 
ontslag of overlijden niet tot het -gewone personeel 
van contractante ter andere waren overgegaan; -
voor zoover deze personen niet, krachten~ artikel 8 

van de bij de wet van 7 December 181l6 (Staata

blad n°. lll7) bekrachtigde overeenkomst tusechen 
den Staat en de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, reeds in het genot van een 
pensioen ten laste van het Rijk r.ijn gesteld. 

4. De contractante ter andere verbindt .zich 
hare medewerking te verleenen voor de uitvoering 
van de bepalingen dezer overeenkomst, voor zoo
veel dit door den Minister van Water~taat, Handel 
en Nij verheid wenschelijk wordt geacht. 

5.' Alle kosten en rechten op deze overeenkomst 
vallende zijn ten Jaste van contractante ter andere. 

. 'a Gravenhage 
Aldus 10 tweevoud overeengekomen te Utreoht 

den 20 November l90l. 
1~ Oct.ooor 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get.) DE MAREZ ÜYENB. 

De Maatsck. tot Exploitatie van Staatupoorwegen, 

(get.) SPRENGER VAN ErJK, 
Directeur-Generaal. 

(get.) BEIJEN, Secretaris. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van ket De_parf.eme11t Mn 

Waterstaat, Haridel en Ni.foerheid , 
(g~t.) DE Bosca KEMPER. 

13 Juni 1902. Wr.r tot verhoogiug van het 
negende hoofdstuk der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 102. 

Bij deze wet zijn de navolgende artikelen van 
dit hoofdstuk JJerkoo9d: 

Àrt. 20\l metf 4,000.-.Àrt. 214 metf2,000.-. 
Àrt. 217 metf 1,200.- .Árt. 221 metf2·,050.- . 
ht. 231 met/20,040.- .Art. 232 metf 1,000.- . 
ht. 234 metf 1,600.-.Àrt. 239 metf2,l00.-. 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen wordt 
het totaal der Sàe Afd., alsmede het eindcijfer 
verhoogd met f 33,llllO.- . 
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13 J11ni 1902. W11TTEN, houdende' naturali-
satie v11n: 

Johann Mathias Masseliog. S. 103. 
Pierre Joseph Le mooie. S. 104. 
Jan Karsjeos Zaaijenga. S. 105. 
The o f i I D os ar d u y u. S. 106. 
Leooardus Cornelius Vangroos-

v e I d. S. l 07. 
Arthur Haas. S. 108: 
H o ~ o O s k ar · P e te r s e o. S. 109. 
James E y re. S. l10. 
Johann Peter Ritterhaos. S. lll. 

13 Juni 1902. BESLUIT, tot WJJZlgtng van het 
Koninklijk besluit van 10 November 1898 
(Staatsblad n°. 229) houdende bepalingen 
ter uitvoering Yao artikel 9 der wet van 
21 Juni 1881 (Staatablad n°. 70) tot inrich
ting van een dienst, ter verzending met de 
post van pakketten, een gewicht van 5 kilo
grum niet te boven gaande. S. 112. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Water,taat, Handel en Nijverheid van den 5den 
Juni 1902, n°. 18-47, Posterijen eo Telegraphie; 

Gelet op artikel 9 der wet van den 21 sten 
Juni 1881 (Staatsblad n°. 70); 

Hebben goed~vooden en verstaan te bepalen 
hetgeen volgt : 

. :Art. 1. De derde alinea van artikel 2 van Ons 
beslnit van 10 November 1898 (Staatsblado•. 229), 
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 9 

der wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 70), 
tot inrichting van een dienst ter verzending met 
de post Yao pakketten, een gewicht van 5 kilo
gram niet te boven gaande, wordt vervangen door: 

.In het verkeer met de landen, die zulks toe
laten , kan ,_ op verzoek van den afzender, een 
pakket teruggevorderd of het adres daarvan ge• 
wijzigd worden , en het wegens ee1,1 pnkket ver
schuldigde verrekenbedrag worden gewijzigd of 
ingetrokken." 

2. De zevende alinea van artikel 3 van Ons 
vorengenoemd besluit wordt vervangen door: 

• Voor de overbrenging per post van een verzoek 
om terugzending, om wijziging van het adres of 
om wijziging of intrekking van het verrekenbedrag 
van een pakket , is het port en recht van een' 
gewonen aangeteekenden brief van enkel gewicht 
verschul_digd." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel eo Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en in de Staatacou-
1·ant zal worden opgenomen. 

Schaomburg, den 13den Juni 11102. 

(get.) W IL HE L M I N A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ ÛYENS. 

(Uitgeg. 28 Juni 11102.) 

13 Juni 1902, BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van in voorrecht voor 
aether snlfuricns, benoodigd bij de vervaar
diging van cocaïne. S. 113, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op . de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van 24 Mei 11102, n°. 98, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien de wet van l l December 1893 (Staata
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij
stelling van belasting voor bnitenlandsche goederen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3 J nni 11102, u0

• 28); 
Gelet op het nader rapport van voorooemden 

Minister van 6 Juni 11102, n°. 711, Invoerrechten 
en .Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Aether snlforicus, benoodigd bij ver

va&rdiging van cocaïne, wordt onder de volgende 
bepalingen vrijgesteld van invoerrecht. 

2. Hij, die de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe t-Ot Onzen Minister van Financiën, met 
opgaaf van de gemeente, waar de fabriek is ge
legen, de kadastrale sectie en het nommer der 
fabriek en de hoeveelheid aether s nlfuricue, welke 
jaarlijks noodig wordt lt88Cht. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoeveel
heid, welke per jaar met vrijstelling kan worden 
ingeslagen, alsmede het minimum voor elken 
inslag. 

3. Bij den invoer van aether sulfuricns, waar
voor de vrijstelling wordt verlangd, wordt van 
dat verlangen melding gemaakt in de aangifte, 
voorgeschreven bij art. 120 der Algemeene Wet 
van 26 Augnstns 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afgegeven, 
waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt .• 

Het vervoer der vloeistof naar de fabriek ge, 
schiedt onder verzegeling. 

4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
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toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeistof 
dadelijk wordt vermengd met 2ö0 gram petroleum• 
aether op elk kilogram aether solfuricns. 

De ambtenaren stellen op den volg brief eene 
verklaring nopens de ingeslngen hoeveelheid en 
de vermenging. 

De voor de vermenging beooodigde petroleum
aether wordt op kosten van de fabrikant geleverd 
door den ontvanger, onder wiens kantoor de fabriek 
gelegen ia. 

5. De vermengde stof map; tot geen ander doel 
worden gebezigd dan tot de ver vaardiging van 
cocaïne en mag niet uit de fabriek worden nitge· 
slagen. 

6. De ontvanger, onder wiens kantoor de fabriek 
gelegen ie, houdt van de met vrijatelli o!I; inge• 
slagen aether aolforicua met den fabrikant eene 
rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveelheid, 
waarvoor over het loopend jaar vrijatelling kan 
worden genoten, wordt voor dat meerdere de 
volgbrief niet gt!zninrd en het invoerrecht op de 
gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdom genietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore •an den ontTilnger eene 
schriftelijke eo onderteekende opgaaf in van de 
hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht inge• 
slagen aether sulfaricos, die hij den afloop van 
dat tijdvak nop; onverbruikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste uitslag in 
het volgende jaar beschouwd en als zoodanig op 
de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met macnti
ging van den ontvanger binnen acht dagen na 
afloop van het jaar de voorhanden aether solfuricus 
in de fabriek op te nemen, onverschillig of de 
bij het voorgaand artikel voorgeschreven opgaaf 
al dan niet reeds is ingeleverd. 

9. Onze Minister van Financiën kan bij ge· 
bleken misbruik of poging daartoe, alsmede bij 
niet-nakoming van de bepalingen van dit beslnit, 
den fabrikant verderen vrijen invoer van aelher 
snlforicna ontzeggen. 

10. Ons tegen woordig besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staat8/Jlad en van de Staatacourant , 
waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staau-

IJ/ad en gelijktijdig in de Staaucourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Schanmbnrg, den 13den Juni 11102. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minüter Mn Financiën , 
(get.) HARTE VAN TECKLKNBURG. 

( Uitgeg. 28 J•11i 1902.) 

13 Ju11i 11102. BESLUIT, tot wijziging van de 
bij Koninklijke besluiten vastgestelde reirle
menten omtrent de pensioenen , gagementen 
en onderstanden ten laste van de Indische 
geldmiddelen, voor zoover betreft de bepa· 
lingen aangaande tijdelijke schorsing van het 
genot van pensioenen , gagement. of onder• 
stand bij veroordeeling tot gevangenisstraf, 
enz. S. 114. 

w,1 WILHELMINA, 1:Nz. 

Op de voordracht van On_zen Minister van 
Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Koloniën d.d. 16 M11Brt 11102, 
litt. C, n°. Sö ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 April 1902, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën van den 2den Jnni 11102, litt, C, 
n°. 36 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging in zoover van de bij Koninklijke 

beslniten VBBtgestelde reglementen omtrent de 
pensioenen, gap;ementen en onderstanden, ten laste 
van de Indische geldmiddelen, te bepalen als volgt : 

Een ten laste van de Indische geldmiddelen 
gepensionneerde, gegageerde, of onderstand genie
tende, die ie veroordeeld tot gevangenisstraf van 
drie masnden , tot hechtenis van drie maanden , 
tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting of tot 
eenige zwaardere straf,. mist, KOO-Drende den tijd 
dat hij (zij) zijne (hare) straf ondergaat of zich 
door de vlocht aan de tennitvoerleirging van het 
vonnis onttrekt, het genot van pensioen, gagemeot 
of onderstand. 

Ten aanzien van hem (haar), die in Nederla11d 
zijne (hare) straf ondergaat of zich aldaar door 
de vlocht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, behouden Wij Ons voor, daartoe termen 
vindende, en ten aanzien van hem (baar), die 
zijne (hare) straf in Nederlawclt-Indië ondergaat 
of zich aldaar door de vlncht aan de tennitvoer• 
legging van het vonnis onttrekt, is de Gouverneur• 
Generaal bevoegd om: 
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1°. gedurende dien tijd over het pensioen, het 
gagement of den onderstand van den (de) veroor
deelde te beschikken ten behoeve van zijne vrouw, 
van zijne (hare) minderjarige afstammelingen in 
de rechte linie, of vnn zijne (hare) bloed verwanten 
in de opgaande linie; 

2°. voor zoover van de sub 1°. bedoelde be
voegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem (haar), 
die uit de gevangenis of Rijkswerkinrichting ie 
ontslagen , in het genot te stellen van eene uit. 
keering tot een bedrag , dat de helft van het 
jaarlijbch bedrag van het pensioen, het gagement 
of den onderstand niet te boven gaat. 

Dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscouraitt zal worden geplaatst , 
treedt in Nederland iu werking op den tweeden 
dag na die plaatsing en in Nederlandack-Indië 
op den dllg der afkondiging aldaar. 

Onze Minister van Koloniën ie belBBt met de 
uitvoering van dit_ besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van Oorlog, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Schaumburg, den 13den Juni 11102. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) T. A. J. VA.N ASCH VAN WIJCK. 

(Uitgeg. 29 Juni 1902.) 

16 Juni 1902. BESLUIT, tot vernietiging van 
artikel 3, tweede lid, der door den raad der 
gemeente Diepe,avem op 5 April 1902 vast
gestelde Instructie voor Jen opzichter der 
landerijen enz. van die gemeente. S. 115. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op voordracht van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 17 Mei 1902, n°. 3602, af
deeling Binnenlandsch Bestnur, tot vernietiging 
van eene bepaling in de op 5 April 1902 door 
den raad der gemeente Diepe,ween vaatgeetelde 
Instructie vnn den opzichter over de landerijen, 
plantsoenen, wegen en waterleidingen, bruggen, 
algemeene begraafplaatsen, gebouwen en eigen• 
dommen van die gemeente ; 

Overwegende, dat het tweede Jid van al"tikel 3 
dier Instructie aldus luidt: 

• Hij (d. i. de opzichter) heeft het recht ar
beiders der gemeente zoo noodig voor tweemaal 
24 uur te schorsen. Hij geeft hiervan onmiddel
lijk kennis aan den burgemeester, die de schorsing 
naar bevfoding van ,.aken handhaaft of niet"; 

dat artikel l 79q der gemeentewet bepaalt, dat 
tot het dagelijksch bestuur der gemeente, aan 
bnrgemeeeter en wethouders opgedragen, behoort: 
.het schorsen van alle uit de gemeentekas be

zoldigde ambtenaren, welker schoning niet aan 
anderen is opgedragen" ; 

dat met deze laatste uitzondering bedoeld worden 
die ambtenaren, waarvan de wet de schoning aan 
anderen heeft opgedragen, en de gemeenteraad niet 
bevoegd ie door daaraan uitbreiding te geven de 
bij de wet aan het college van Dagelijkech Bestuur 
verleende macht te verkorten ; 

dat onder .ambtenaren" mede moeten worden 
verstaan werklieden in ve.sten dienst der gemeente, 
hoedanige onder de algemeene uitdrukking .ar
beiders der gemeente" begrepen zijn; 

dat artikel 3, tweede lid, der bovengenoemde 
Instructie derhalve strijdt met de wet ; 

Gelet- op artikel 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (nd vies van 3 Juni 

1902, n°. 26); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 10 Juni 1902, 
n°. 4155, afdeeling Binnenlandech Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd artikel 3, tweede lid, der In

structie voor den opzichter der landerijen, enz. 
van de gemeente Diepenoetm van 5 April 1902 
wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister vnn Binnenlandsche Zaken ie 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatab/.ad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Schaumburg, den 16den Juni ] 902. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister 1Jan B innenlandacke Zaken , 
(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 28 Juni 190t.) 

18 Juni 1902. BBBLUIT, tot nadere wijzi~ng van 
het bij Koninklijk beoluit van 23 Mei 1892 

(Staatsblad n°. 106) vastgestelde en bij de Ko
ninklijke besluiten van 4Jannari 1894 (Staats
blad n°. 3) en van 15 Januari 1896 (Staats
blad n°. 5} gewijzigde bijzondere reglement 
voor de Drentsche Hoofdoaart en het TTeen
kuizerkanaal (Norger- en Kolonievaart). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 26 April 
1902, n°. 186, afdeeling Waterstaat A; 
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Gezien de wet van 28 Febrnari 1891 (Staau

lJ!ad n°. 69); 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 

3 Juni 1902, n•. 81; 
Gelet op het nader rapport van Oozen voor

noemden Minister van 11 Juni 1902, n°. 206, 
afdeeling Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden . eo verstaan: 
het bijzonder reglement van politie voor de 

IJrentack Hoofdoaart en het Veenkuiseer kanaal 
(Norger- en Kolonieoaart) vBStgesteld bij Konink
lijk beslnit van 23 Mei 1892 (StaatalJlad n°. 106) 
eo gewijzigd bij de Kooioklijke besluiten vau 
4o Jannari 1894, (StaatalJlad n°. 3J en van 15 Janu
ari 1896 (StaatalJlad n•. 6), nader te wijzigen 
als volgt: 

In artikel 2 wordt de zinsnede, 
,terwijl op het gedeelte van dit kanaal tosschen 

de V eenebrug en den steiger der bij die brng 
geplaatste bergloods de diepgang 1.60 M. kan be
dragen", vervangen door de volgende: ,terwijl op 
het gedeelte van dit kanaal tnBBchen de Veenehrog 
en het noordelijk einde van den kaaimuur vóór 
de bij die brng geplaatste bergloods de diepgsn,; 
1.80 M. kan bedragen". 

In het eerste lid van artikel 6 wordt achter 
,1.25 M.", ingevoegd: .of eene breedte van ten 
hoogste 3.50 M." en in het derde lid van dat 
artikel wordt achter ,1.26 M. diepgang", inge
Toegd: ,of meer dan 3.50 M. breedte". 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ia helBSt met de uitvoering van dit beslnit, 
dat in het StaatalJlad zal geplaatst en nan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Schanmburg, den 18den Juni 1902. 

(get.) W IL H E L M I NA. 

I)e Min. van Waterataat, Handel en Nijoerkid, 
(get.) DE M.&.B.IIIZ 0YBNB. 

(Uitgeg. 4o Juli 1902.) 

18 Juni 1902. HBSLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van 13 Januari 1892 
(StaatalJlad n°. 22), waarbij aan de Vereeui
giug tot Christelijke verzorging van krank
zinnigen eo zennwlijders in Nederland, ge• 
vestigd te Utreckt, vergunning is verleend 
op het landgoed Bloeme,ulaal te Looaduinen 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 117. 

W1J WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 11 Juni 1902, n°. 2666 • 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, (Staatt
lJlad n°. 96), gewijzigd bij de wetten van lli Apri} 
1886 (Staauólad n°. 64o) en 7 December 189~ 
(StaatalJlad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het eerste lid van artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 18 Jannari 1892 (Staat.rólad n•. 22), 
waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnigen en zenuwlijders in 
Nederland, gevestigd te UtrecAt, vergunning is 
verleend op het landgoed Bloemendaal te Looa
duinen een gesticht voor krá.nkzinnigen . op te 
richten, wordt voor ,600 krnnkzinnigen, 260 
mannen en 250 vrouwen" gelezen: .512 krank
zinnigen, 256 mannen en 256 vrouwen. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 
belast met de nitvoering van dit beslnit, dat in 
het StaatalJlad zal worden geplaatst, 

Schanmburg, den 18den Juni l\)02. 

(get.) WIL HELM I NA. 

IJe Miniater van Binnenland.rake Zaken • 
(!Jet,) KUYPER. 

( Uitgeg. 1 Juli 1902.) 

18 Juni 1902. BBBLUIT, houdende, benevens in
trekking van de Koninklijke beslniten van 
l November 1898 (Staataólad n°. 226) en 
van 29 Maart 1900 (StaatalJlad n°. 38) • 
nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 13 Februari 1892 (Staat.rlJlad n°. 4o8), 
waarbij aan en Vereenwng tot opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen, gevestigd te Utreckt , vergunning 
is verleend op het landgoed 's Heeren Loo" 
te Ermelo een gesticht voor idioten op te 
richten. S. 118. 

Wil WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Juni1902, n°. 8482, 
afdeeling Binnenlandsch Bestnnr; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (StaatalJlaá 
n°. 96), gewijzigd bij de wetten van 16 April 1886 
(Staataólad n°. 64) en 7 December 1896 (Staat.r
ólad n•. 191); 
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Hebben goedgevonden en Yeretaan : 
met intrekking van Onze beslniten van 1 Novem• 

ber 1898 (Staatablad n°. 226) en van 29 Maart 1900 
(Staatablad n•. 38), te bepalen, dat artikel 2 van 
het Koninklijk besluit ven 13 Febrnari 1892 
(Staata fllad n°. 43), waarbij de Vereenigiag tot 
opvoeding en verpleging van idioten en achter
lijke kinderen, gevestigd te UtrecM, vergnnning 
is verleend op het landgoed .'s H~n,n Loo" te 
.Ermelo, een gesticht voor idioten op te richten, 
wordt gelezen ala vol~ : 

.In het gesticht. bestaande nit een hooCdgebouw 
benevens zes paviljoenen en de noodige dienst
gebouwen , mogen niet meer dan 205 idioten, 
142 mannen en 63 vrouwen, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 
belast met de ui t~oering van dit besluit, _dat in 
het Staataólad zal worden geplaatst. 

Sohaumbur11:, den 18den Juni 1902. 

(9et.) W I L H EL M I N A. 

/Je Mi11uter va11 Binnenlandtclt.e 7Al:en, 
'91tt.) KurPIIR. 

( Uilgeg. 1 Juli 1902.) 

20 Juni 1902. WBT tot aanvulling van de 
Militiewet 1901. S. llli. 

Bijl. Hand. 2• Ka111.er 1901/1902, n°. 193, 
1-9. 

Ha11d. id. 1901/1902, óladz. 1424- 1442. 
Hand. l• Kamer 1901/1902, ólade. 263, 277, 

289-295. 

WIJ WILHELMINA , ENZ., •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overwegin11: genomen hebben, dat 
het wenschelijk ie de Militiewet 1901 (Sta4ta
ólad 1901, n°. 212) aan te vullen met eene over
gangebepaling; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Achter artikel 169 van de Militiewet 

1901 wordt gevoep:d een artikel, luidende: 
.Artiûl 169 (6ü). Artikel 111 ia op de lich

tingen van 1895 en 1896 niet vnn toepassing. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer ark:ondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te Sohaumbnrg, den 20sten Juni 1902. 

(get.) W I L H E L M I N A.. 
De Mi11. van Oorlog, (get.) J. W. B KllGANSIUS. 

De Minister van Marine, (get.) KRUYS. 

De Min. flan Bin11enlandtclt.e Zau11, (get.) KurPBR. 
( Uitgeg. 22 Ju•i 1902.)°" 

23 Juni 1902. BBSLUIT, houdende bepaling van 
het tijdstip, waarop de Gezondheidswet (wet 
van 21 Jnni 1901, Staat11ólad n•. 157), 
in werking treedt. S. 120. 

Bepaald op 1 Àr,gualua 1902. 

23 Juni. 1902. BBSLtJIT, betreff'ende organisatie 
en indeeling ven het wapen der Koninklijke 
marechaussee. 

Wu WILHELMJN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 14 April 1902, Kabinet, litt. H 21 ; 

Gezien het rapport van Onzen Ministervan Jnstitie 
van den 17den Jnni 1902, 2de afdeeling 0, n•. 107; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijziging 
te brengen in de organisatie van het wapen der 
Koninklijke marechaussee ; · 

Hebben goedgevonden en verst11an te bepalen: 
De tabel litt. À, behoorende bij het Koninklijk 

beelait vau 25 Febrnari 1899, n°. 3, zooala die 
tabel gewijzi~ werd bij Koninklijk besluit van 
26 Maart 1901, n°. 38, en van 14 Maart 1902, 
n•. 28, wordt bij deze ingetrokken eD vervangen 
door de tabel, als bijlage gevoegd bij dit beilnit. 

Oaze Minister van Oorlog ia belast met de 
uit voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Oaze Mioistere vaD J uatitie, 
van Binnenlandsche Zaken en •an Fiaanciën , 
nlamede aan de Algemeene Rekenkamer. 

Scbanmbnrg, den 23sten Jnni 1902. 
(gel.) WIL H EL M I NA . 

De Min. flan Oorlog, ~oet.) J. W. B EROANSIUS. 
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Behoort bij het Koninklijk besluit vun 28 Jnni 1902, n°. 78. 

SA M. ENS TE L L IN G 11an ket UJaptm der Koninkltj ke marechaussee. 

STERKTE 

EN 

SA MEN STELLING. 

l•. IJe late JJioine. 

Luitenant-kolonel of Majoor, Divisie
commandant 

Kapitein, toegevoegd aan den Inspec
teur . der ca valarie belast met het 
toezicht over het wapen 

Kapiteins of luitenants, Districts-com-
mnndanten. . • • 

Eerste- en tweede-luitenant-kwartier-
meester . 

1 

I 

.4 

Troepen. 

Onder
officieren 
en man
schappen. 

"f! : i 
i:,.. ► 

~ ~ 

l Il l 1~ 

Memorie. 
- 1 1e 1 22 

Memorie. 

Paarden 
van 

2 

2 

8 

9 

16 

Opperwachtmeester. 
Wachtmeesters 
Wachtmeesters-titnlair. 
Brigadiers 
Brigadiers-tituWr 
Schrijver . 

Marechaussees der 2de ltlaase. 
{ 

der lste kinase :~ = l 16 llo~ 75 

der 3de ltlaaae. 
Hoefsmeden 

Totaal 

2°. De 2de JJivuit!. 

Luitenant-kolonel of Majoor, Divisie
commandant 

Kapiteins of luitenants, District-com-
mandanten . 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Wachtmeesters-titulair. 
.Brigadiers. 
Brigadiers-titulair 

:::c:e:ussees j !:~ 
l der 

Hoefsmeden • 

late klasse 
2de klasse. 
3de klasse. 

Totaal 

3°. De Sde 1Jitn8ie. 

Lnitenant-kolonel of Majoor, Divisie
commandant 

Kapiteins of luitenants, Districts-com-
mnndanten • • 

Transporteere 

Memorie. 
- - 2 

- 7 101 138 1 2 100 

1 - -
3 - -

- - 1 
- 9 4 

Memorie. 
- 1 16 1 

12 
Memorie. 

-

1 

-
1 

l 

- 92 64 

Memorie. 
- - 2 

4 Ïl7 ""if4 
-- -- - -

1 

3 

2 

6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 8-

--

2 

6 

-

-
-

9 
-
16 
-
-
92 

-
-

117 
--

- ,- --=-- --=-- - 8- --=--

BIJZONDEIIE BEPALINGBN. 

a. Van de tJier Divisie-comman
danten kunnen ttoee den rang 
van luitenant-lcolOMl hebben. 

6. De opperwachtmeesters bij de 
2de, ade en 4de divisie zijn 
tevens dienstdoend kwartier
mel'8ter. Zij, alsmede die bij 
de late divisie, hebben den 
graad van ad:J·udant-onder-o.fft• 
cÎllr. 

e. De wachtmeesters hebben den 
graad vnn urgeant-majoor. 

d. Van de wachtmeesters te paard 
der lste divisie is er één be
stemd om te worden werkzaam 
ft89te)d bij den Inspecteur der 
cavalerie bel•st met het toe
zicht over het wapen. 

e. Aan de brigadiers, die ge~ 
dnren.!e een tientlll jaren hun
nen 1trnad effectief hebben 
bekleed, zich door p;oed p;edrag, 
ijver voor den dienst en nauw
gezette plichtabetrachtinp; on 
derscheiden, en, bij geblêken 
geschiktheid voor den graad 
van wachtmeeater uit gebrek 
aan vacatnres niet. tot dien 
p;rnad be'l'orderd knnnen wor 
den, kan den titulairen p;raad 
van wachtmeester worden ver
leend. 

f. Bij een incompleet aan teacnt 
meesters, waarin niet dadelijk 
kan worden voon:ieu, kan het 
aantal hri1t&diers tijdelijk met 
zoovelen worden vermeerderd, 
als het aantal ontbrekende 
wachtmeesters bedraagt. 

g. De brigadiers hebben den p;raad 
van ,ergeant. 
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STERKTE 

EN 

S A M E N S TEL L I N G. 

Per transport 
Opperwachtmeester • , 
Wachtmeesters 

25 JUNI 1902. 

Troepen. 

Onder• 
officieren 

= en man-., 
Bllhappen . ... 

·8 1 !8 +> 
0 .. " 0 

"" ... 
~ " .... 

!!:11 
Memorie. 

- 124 1 -
Memorie. 

Páarden 

= f ., 
·s 
19 
0 

8 

van 

= ., 

= = ., 
"" f ., "" -~ ce ., ..., 

!8 <> 
0 " 
i> ~ 

11 e 
0 

13 

24 

BIJZONDERE BEPALINGEX. 

W ach tmeesters-ti t u !air • 
Brigadiers 
Brigadiers-titulair 
Schrijver 

~ 
der lste klaase 

Marechaussees der 2de klasse. 
der 3de klasse. 

J- /109 I ~ - 109 

ll. De marechaussees der late en 
der 2de klasse kunnen bij ge
bleken geschiktheid voor den 
brigadiel'Sgraad en bij ont
stentenis van vacatures in .dien 
graad tot brigadier-titulair 
worden bevorderd. 

Het totaal aantal bij elke 
Divisie aanwezige brigadiers
titulair te paard en· te voet 
mag hoogstens het een vijfde 
gedeelte van de' organieke 
sterkte aan marechaussees bij· 
die Divisie bedragen. 

Hoefsmeden · 

Totaal 

4°. De 4de Diouie. 

Luitenant-kolonel of Majoor, Divisie
commandant 

Kapiteins of luitenants, Districts-com-
mandanteu. 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 
Wachtmees.ters-titnlair . 
Brigadiers. 
Brigadiers-ti tnlair 

Memorie. 
- - 2 

l - -

3 - -
- - l 

15 -
Memorie. 

- 1 34 1 -
Memorie. 

2 

6 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
16 
-
34 
-
-

i. De marechaussees del' lste en 
der 2de klasse, alsmede de 
hoefsmeden hebben den graad 
van korporaal. 

Schrijver 
j der 

Marechaussees ) der 
der 

Hoefsmeden 

late klasse 
2de klasse. 
3de klasse. 

- ,- 11 
:~ - 161 .:.... - 161 

j. Van de inarechassees te paard 
der lste Divisie is er één be
stemd voor oppasser van den 
kapitein, toeg~voegd aan den 
Inspecteur der cavalerie, be
last met het toezicht over het 
wapen. 

Die marechaussee is niet 
bereden. 

Totaal 

5°. Het wapen der Ko,sidlijk 
mareel,a.,,,.,ee. 

De lste Divisie. 
• 2de 
• 3de 
• 4de 

Totaal 

Memorie. - -
- - 3 - -

4 210 6 8 210 

7 101 
4 ll7 
4 146 
4 210 

138 
74 

4 
5 

12 100 
8 117 
8 146 
8 210 

k. De marechaussees der 2de 
klasse worden bij goed gedrag 
en dienstijver, na zes jaren 
dienst bij liet wapen tot de 
] ste klasse bevorderd. 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog , (pet.) J. W. BERGANSIUS. 

25 Jtmi 1902. BESLUIT, tot uitvoering va~ art. 23 
van de Gezondheidswet. 

nenlandsche Zaken van 21 Juni 1902, n°. 4547, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Wr;, WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin-

Overwegende, dat volgens art. 23 van de Ge
zondheidswet .eene gezondheidscommissie wordt 
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ingesteld voor elke gemeente, die meer dan 18,000 
inwoners heeft, alzoo voor de gemeenten Breda, 
'e Hertogenbosch, Tilburg, Apeldoorn, Arnhem, 
Nijmegen, Zutphen, Delft, Dordrecht, Gouàa, 
'a Gravenhage , Leiden , Rotterdam, Schiedam • 
Vlaardingen, Alkmaar, Am9terdam, Haarlem, 
Helder, Hilversum, Zaandam, Middelburg, Vlis
singen, Amersfoort, Utrecht, Leeuwarden, De
venter, En&ehedé, Kampen , Zwolle, Groningen, 
Emmen en Maastricht; voorts - wat de overige 
gemeenten betreft - voor elke gemeente waar
voor dit door Ons wegens bijzondere in Ons be
sluit te vermelden omstandigheden wen&ehelijk 
wordt geoordeeld, en overigens voor elke door 
Ons nader aan te wijzen vereeniging van twer 
of meer in ééne provincie gelegen gemeenten, 
gezamenlijk niet meer dan 40,000 inwoners 
hebbende; terwijl eene gezondheidscommissie,' voor 
twee of meer gemeenten gezamenlijk ingesteld, 
haren zetel heeft in de door Ons aan te wijzen 
gemeente; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Eene afzonderlijke gezondheid&eommissie 

wordt ingesteld voor de gemeente Maasslnis, uit 
hoofde van de bijzondere omstandigheden , waarin 
deze gemeente verkeert als havenplaats en wegens 
het aldaar ter reede ankeren van uit zee komende 

· schepen. 
2 . Eene afzonderlijke gezondheidscommissie wordt 

ingesteld voor de gemeente Harlingen, uit hoofde 
van de omstandigheid , dat vereeniging van deze 
gemeente, als zijnde eene zeehaven plaats en ook 
wegens de daarin voorkomende stedelijke toe
standen, met omliggende gemeenten niet wen
&ehelijk ie. 

3 . Eene gezondheidscommissie wordt ingesteld 
voor elke vereeniging van gemeenten, ale aange• 
dnid op den bij dit beslnit behoorenden staat. 

4. De gezondheidscommissiën , in art. 3 bedoeld, 
hebben haren zetel in de gemeenten, aangewezen 
op den bij dit besluit behoorenden staat. 

Onze Minister van .Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in de Nederlandsclte Staatacoura11t zal wor

den geplaatst. 

Schaumbur_g, den 25sten Juni 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mini,ter van Binnenlandache Zalen, 
(get.) KUYPER. 

stAAT, aanwijzende de Vl!rl!euiginge-i, •·an 
gemeenten, waarvoor eene gezondkeid,
commiaaie wordt inge,teld, en den zetel 
dier commi81ie. 

GEMEENTEN. 

Noordbrabant. 
I. 

Bergen ·op Zoom, Woensdrecht, 
Hnybergen , Ossendrecht, Pntte, 
Wouw, Halsteren, Nieuw Vos
meer, Steenbergen. 

II. 
Rosendaal c. a., Dinteloord, 0. en 

N. Gastel, Oudenbo&eh, Rncphen, 
Willemstad, Fijnaart, Standdaar
buiten. 

III. 
Ginneken, Etten en Leur, Zundert, 

Rijsbergen, Teteringen, Prinsen
hage , Chaam, Gilze en Rijen , 
Hoeven. 

IV. 
Geertruidenberg, Zevenbergen, Klun

dert, Zwaluwe, Terheyden, Made 
en Drimmelen, Oosterhout. 

V. 
Oisterwijk , Udenhout, Bladel, Hoo

geloon, Hooge en Lage Mierde, 
Baarle-Nassau, Alphen en Riel, 
Goirle, Berkel, Moergestel, Oir
schot, Hilvarenbeek, Best, Dies
sen, Oost-, West- en Middel
Beers, Vessem, Reuesel, Liempde. 

VI. 
Capelle, Raamsdonk, Waspik, Dns

sen, Besoijeu, Vrijhoeve Capelle, 
's Gravenmoer, Waalwijk, Sprang, 
Loon op Zand, Dongen. 

VII. 
Heusden, Drunen, Baardwijk, Hees

been, Werkendam, de Werken 
en Sleen wijk, Almkerk, Meeuwen, 
Woudrichem, Rijswijk, Giessen, 
Andel, Veen, Wijk c. a., Herpt, 
Bochoven, Hedikhuizen, Vlijmen, 
Oudhensden, Nieuwkuik, Dron
gelen. 

1 

Zetel der 
Gezond~e!wi• 
eomm1H1e. 

Bergen op 
Zoom. 

Rosendaal 
o. a. 

Ginneken. 

Oo~terhout. 

Oisterwijk. 

Waalwijk. 

Heuaden. 
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GEMEEN'l'EN. 

VIII. 
Alem c. a, Berghem, Deursen c, a., 

Dieden, Geffen, Heesch, Herpen, 
Huisseling c. a., Lith, Lithoyen, 
Megen, Nistelrode, Nuland, Oijen 
c. a., Oss, Ravenstein, Reek, 
Schayck. 

IX. 
Berlicum, Boxtel, Cromvoirt, Empel 

c. a., Engelen, Esch, Haaren, 
Helvoirt, St. Michielsgestel, Ros
malen, Schijndel, Vught. 

X. 
Beers, Bengen c. a., Boxmeer, Cnyk 

c. a. , Escharen, Gassel, Grave, 
Haps, Linden, Maashees, Mill c.a., 
Oeffelt, Oploo c. a., Sambeek, 
Velp, Vierlingsbeek, Wanroy, 
Zeeland. 

XI. 

1 

Zetel der 
G ezondheidB

comm1BBie. 

Oee. 

Boxtel. 

Boxmeer. 

Beek en Donk, Boekel, Dinther, Veghel. 
den Dungen, Erp, Gemert, Hees-
wijk, Lieshout , St. Oedenrode, 
Son c. a., Uden , Veghel. 

XII. 
Bergeyk, Borkel c. a., Budel, Dom

melen, Duizel c. a., Eersel, Heeze, 
Leende, Luyksgestel , Maarheeze, 
Riethoven, Soerendonk, V alkens-
waard, Waalre, W eeterhoven. 

XIII. 
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel c. a., 

Deurne c. a. , Helmond, Lierop, 
Mierlo, Sqmeren, Stiphout, Vlier
den. 

XIV. 
Aalst, Eiodho~en, Geldrop, Ge&tel 

c. a., Nuenen, Oerle, Stratnm, 
Strijp, Tongelre, Veldhoven, Woen
sel, Zeelst, Zeegehuchten. 

Gelderland. 

I. 

Valkens
waard. 

Helmond. 

Eindhoven. 

·Hattem, Elburg, Oldebroek, Doom- Elburg. 
spijk, Heerde, Epe, Voorst. 

II. 
Harderwijk, Ermelo, Potten, Nij- Nijkerk. 

GEMEENTEN. 

kerk, Hoevelaken , Barneveld, 
Scherpenzeel. 

111. 
Ede, Wageningen, Renkum, Door

werth, Heteren, Hemmen. 

IV. 
Tiel, Ophemert, Echteld, IJzendoorn, 

Dodewaard, Valbnrg, Kesteren, 
Wamel, Druten, Appeltern. 

V. 
Co\enborg, Beusichem, Maurik, Bu

ren, Buurmalsen , Geldermalsen, 
Wadenoijen, Deil, Beesd, Zoelen, 
Eet en Opijnen , Lienden. 

VI. 
Zaltbommel, Waardenburg, Hur

wenen , Varik, Dreumel, Heere
wam-den, Rossum, Driel, Hedel, 
Ammerzoden, Kerkwijk, Neder-
hemert, Poederoijen, Brakel, 
Haaften, Vuren, Herwijnen, Zui-
lichem, Gameren. 

VII. 

1 

Zetel der 
Getondheids

comm1ssrn. 

Wagenin
gen. 

Tiel. 

Culenborg. 

Zaltbom
mel. 

Rheden, Rozendaal, Westervoort, Rheden. 
Elst, Hoieeen. 

VIII. 
Millingen , Ubbergen, Groesbeek, 

Heumen, Overasselt, Balgoy, 
Wijchem, Beuningen, Ewijk, 
Bergharen , Horssen, Baten burg, 
.Bemmel , Gent. 

IX. 
Stad-Doetinchem, Ambt-Doetinchem, 

Bergh, Hengelo, Zelhem, Wisch, 

Wehl, Didam. 
X. 

Groenlo, Wioterawijk,Lichtenvoorde, 
Aalten , Dinxperlo , Gendringen. 

XI. 
Vorden, Warnsveld, Gorssel, Laren, 

Lochem, Borculo, Neede, Eibergen, 
Ruurlo. 

XII. 

Ubbergen. 

Stad• Do eti
chem. 

Winters
wijk. 

Lochem. 

Doesburg, Angerlo, Duiven, Pan- Doesburg. 
nerden, Herwen en Aerdt, Zeve-
naar, Hummelo, Steenderen, 
Brummen. 
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GEMEENTEN. 

Zuidholla.nd. 

I. 
Goedereede , Ouddorp, Stellendam, 

Melissant, Dirksland, Herkingen, 
Sommelsdijk,Nieu we-Touge, Oude
Tonge, Middelharnis, Stad aan 
't Haringvliet, den Bommel, Oolt
gensplaat. 

II. 
Oostvoorne, Roekanje, Nieuw-Hel

voet, Nieuwenhoorn, Hellevoet-
sluis, Brielle, Vierpolde1'8, Zwarte-
waal, Oudenhoorn, Abbenbroek, 
Geervliet , Zuidland, SpijkeniBSe, 
Hekelingen, Heenvliet, Rozenburg. 

III. 
Goudswaard, Zuid-Beijerland, Oud

Beijerland, Nieuw-Beijerland, 
Pierahil, Numansdorp, Klaaswaal, 
Westmaas, Mijnsheerenland, Hei-
nenoord, Maasdam, Puttershoek, 
's Graven deel, Strijen, Dubbeldam. 

IV. 
Poortugaal, Pernis, Hoogvliet,Rhoon, 

Barendrecht, IJsselmonde, Ridder
kerk, Heerjansdam, Hendrik-Ido-
Amhaoht, Zwijndrecht. 

V. 
Alblasserdam, Oud-Alblas, Papen

drecht, Sliedrecht, Wijngaarden, 
Bleskensgraaf, Brand wijk, Mole-
naarsgraaf, Giessendam, Gie~een-
Nieuwkerk, Hardinxveld, Schel-
luinen, Ottoland, Peursum, Gou-
driaan, N oOTdeloos, Hoornaar, 
Hoog• Blokland. 

VI. 

1 

Zetel der 
Ge.ond~e)d•· 

corum1ae1e. 

Middelhar
nis. 

Brielle. 

Oud-Beijer
land. 

Baren
drecht. 

Sliedrecht. 

Arkel, Asperen, Everdingen, Rage- Gorinchem. 
stein, Hei- en Boeicop, Heukelum, 
Kedichem, Leerbroek, Leerdam, 

Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, 
Schoonrewoerd, Vianen, Gorin-
chem. 

vu. 
Krimpen a/d Lek , Krimpen a/d 

IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, 
Lekkerkerk, Bergambacht, Ber-

Schoon• 
hoven . 

GEMEENTEN. 

kenwoude, Stolwijk, Gouderak, 
Ammerstol, Sohoonhoveu, Haas• 
treeht, Vlist, Hekendorp, Nieuw 
Lekkerland, Streefkerk, Groot
Ammers, Langerak, Nieuwpoort, 
Ameide, Tienhoven. 

VIII. 
'a Gravenzande , Monster , Loos

duinen, Naaldwijk, Wateringen, 
de Lier, Maasland, Schipluiden, 
Hof van Delft, Vlaardinger-Am
bacht, Rijswijk. 

IX. 
Ovenchie, Vrijenban, Pijnacker, 

Berkel, Nootdorp, Voorburg, Ke
thel, Hillegersberg, Schiebroek, 
Bergschenhoek, Bleiswijk, Moer
capelle, Zevenhuizen, Nieuwer
kerk, Capelle, Zoetermeer, Zeg
waard. 

x. 
Woerden, Barwoutswaarder, Waar

der, Rietveld, Bodegraven, Zwam
merdam, Lange-Ruige-Weide, Pa-
pekop, Oudewater, Reeuwijk, Bos• 
koop, Waddinxveen, Nieuwkoop, 
Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, 
Moordrecht, Rijnsaterwoude. 

XI. 
Noordwijkerhout, Noordwijk, Hil

l~m, LiBSe, Oegstgeest, Rijna
bnrg, Katwijk, Valkenburg, Voor• 
schoten, Wassenaar. 

xn. 

1 

Zetel dor 
Gezondhoid1• 

comm1111e. 

Naaldwijk. 

Zoetermeer. 

Bode-
graven. 

Katwijk. 

Sassenheim, Warmond, Alkemade, Alphen. 
Woubrugge, Leimuiden, Koude
kerk, Oudshoorn, Aarlanderveen, 
Alphen, Zoeterwoude, Hazers
woude, Benthuizen, Leiderdorp, 
Stompwijk, Veur, Voorhout-. 

Noordh olla.nd. 

1. 
Laren, Blaricum, H,uizen, Naarden, 

Bussum, 's Graveland, Neder
horst, Ankeveen, Kortenhoef, 
Weesperkarspel, Weesp, Muiden. 

Bussum. 
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GEMEENTEN. 

Il. 
Diemen, Watergraafsmeer, Ouder

amstel, Nieawernmstel, Aalsmeer, 
Sloten, Uithoorn. 

III. 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede 

c. a., Spaarndam, Schoten, Benne
broek, Heemstede, Bloemendaal, 
Zand voort, Velsen. 

IV. 

Zetel der 
Gezondheida
commiHie. 

Aalsmeer. 

Bloemen
daal. 

Beverwijk, Wijk aan Zee, Aaseu- Beverwijk. 
delft, Akersloot, Limmen, Uit-
pst, Heemskerk, Castricum, Eg
mond-Binnen, Egmond aan Zee, 
Heilo, Ouddorp, Bergen, Koedijk, 
Schoorl. 

V. 
Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Edam. 

Landsmeer, Broek in Waterland, 
Oostzaan, Mounikendam, Marken, 

Ilpendam, Kiitwonde, Middelie, 
Edam, Oosthuizen, Warder, Kwa
dijk, Beets, Ondeudijk. 

VI. 
Purmerend, Jisp, Wijdewormer, Purmerend. 

Wormer, Koop; a/d Zaan, Weet
zaan , Zaandijk , Wormerveer , 
Krommenie, Beemster, de Rijp, 
Graft, Z. en N. Schermer, Scher
merhorn, Oterleek, Ursem, Aven

horn. 
VII. 

Terschellin11=, Vlieland, Enkhuizen, Enkhuizen. 
Bovenkarspel, Grootebroek, Hoog
karspel, Wervershoof, Andijk, 
Venhuizen, 'Wijdenes, Schelliuk
hont, Blokker, Nibbixwoud, West
woud, Urk. 

VIII. 
Hoorn, Wognum, Berkhout, Zwaag, Hoorn. 

Hensbroek, Obdam, Spanbroek, 
Sybekarspel, Abbekerk, Twisk, 
Opperdoes, Medemblik, Midwoud, 
Opmeer, HOOftWond, Winkel, 
Oude Niedorp, Nieuwe N(edorp, 
Hugowaard. 

IX. 
Texel, Anna Paulowna, Wieringen, Schagen. 

GEMEENTEN. 

Wieringerwaard, Callantsoog, Pet
ten, Zijpe, Schagen, Barsingerhorn, 
St. Maarten, Ondkar&pel, Haren
karspel, Warmenhuizen, Noord
Scharwonde, Zo id-Scharwoude, 
Broek op Langeudijk, St. Pancras. 

Zeeland. 

1. 

Zetel der 
Getondheid•· 

commiHie. 

Aagtekerke, Arnemuiden, Bigge- Veere. 
kerke, Domburg, Grijpskerke, 
Koudekerke, St. Laurens, Melis-
kerke, Nieuw- en St. looslaud, 
Oostkapelle, Oost- en West-Son• 
borg, Ritthem, Serooskerke (W.), 
Veere, Vrouwenpolder, Westka-
pelle, Zontelande, Colijnsplaat, 
Kats, Kortgene, Wissekerke. 

Il. 
Borsselen, Driewegen, Ellewoutsdijk, 

Goes, '• Heer Abtekerke, 's Heer 
Arendskerke, 's Heereuhoek. Heiu
kenazand, Kattendijke, Kloetinge, 
Nisse, Oudelande, Ovezande, Wol
phaarbtlijk. 

111. 
Baarland, '1 Gravenpolder, Hoede

kenskerke, Yerseke, Kapelle, Krab
bendijke, Kruiningen, Rilland
Bath, Schore, Waarde, Wemel
dinge. 

IV. 

Goes. 

Kruinin
gen. 

Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Zierikzee. 
Dreischor, Dniveudijke, Elkerzee, 
Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, 
Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noord
welle, Oosterland, Ouwerkerk, 
Renesse, Serooskerke, Zierikzee, 
Zonnemaire, St. Philipsland. 

v. 
St. Annaland, St. Maartens.lijk, Tholen. 

Oud-Vossemeer, Poortvliet-, Scher
peniue, Stavenisse, Tholen. 

VJ. 
Aardenburg, Biervliet, Breskens, Oostburg. 

Cadzand, Eede, Groede, Hoofd
plaat, IJzendijke, St. Krnis, 
Nieuwvliet, Oostburg, Retrauche-
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GEMEENTEN. 

1 

Zetol dor 
G ezoJ>d_h•\da· 

c::ommuuno. 

ment, Schoondijke, Sluis, Water
landkerkje, Zuidzande. 

VII. 
BOt!chkapelle, Clinge, Graauw en 

Langend11m, Hengstdijk, Honte
niaae, Hulst, St. Jan11teen, Koe
wacht, OBBeniBBe, Stoppeldijk, 

VIII. 
Axel, Hoek, Neuzen, Overslag, Phi• 

lippine, Sas van Gent, Westdorpe, 
·Zaamslag, Zuiddorpe. 

Utrecht. 

I. 
Abconde-Banmbrogge, Abcoude-

Proostdij , Nigtevecht, Loenen , 
Loenersloot, Vreeland, Loosdrecht, 
Vinkeveoln , Mijdrecht , Wilnis , 
Ruwiel, Kockengen, LaagsNienw
koop, Haarzuilens, Vlenten, K11• 
merik, Zegveld, Harmelen, Veld
hnizen, Oudenrijn, Zuilen, Manr&• 
sen , MaarBBeveen , Tienhoven , 
Breukelen-St. Pieters, Brenkeleu
Nijenrode. 

II. 
Eemnes , Bunschoten, Baarn, Hoog• 

land, Soest, Stootenbutg, Leus
den, Maartensdijk, AchttienhÓven, · 
Weatbroek ; de .Bildt. 

III. 
Zeist, Rijaenbnrg, Driebergen,lJoom, 

Maarn, Woudenberg, Renswoude, 
Veenendaal, Rhenen, Amerongen, 
Leersum, Bunnik. 

IV. 
Wijk bij Duurstede, Schalkwijk, Tull 

en 't Waal, Houten, Jutphaas, 
Vreeswijk, IJsaelstein, Benachop, 
Jaarsveld, Lopik, Willige wge
rak, Polsbroek, Hoenkoop, Wil
leskop,· Snelrewaard, Montfoort, 
Linschoten, Langbroek, Cothen; 
Werkhoven, Odijk. ' 

Friesland. 

I. 
Dokkum, Oostdongeradeel, Schier• 

1901. 

Hulst. 

Neuzen. 

Loenen. 

Baarn. 

Zeist. 

Wijk bij 
Duurstede. 

Dokkum. 

GEMEENTEN. 

monnikoog, W estdongeradeel ,Ame• 
land, Dantumadeel. 

II. 
Achtkarspelen, Kollomerland, Tiet

jerksteradeel. 
III. 

Leeuwarderadeel, Ftrwerderadeel, 
't Bildt, Menaldumadeel. 

IV. 
Franeker, Franekeradeel, Barradeel, 

Hennaarderadeel. 
v. 

Workum, Wonseradeel, .Bolsward, 
Hindeloopen, Hemelumer O)de
phaert en Noordwolde, Stavoren, 
Gaas ter land. 

VI. 
Sneek, Wijmbritseradeel, Ylst, Donia

werstal, Sloten, Lemsterland. 
VII. 

Ranwerderhem, lltingenuleel, Has
kerland, Idaarderudeel, Baardera
deel. 

VIII. 
Opsterland, Smallingerlnnd, Oost

stellingwerf. 
IX. 

Schoterland, ..Engwirden, Weststel
lingwerf. 

Overijssel. 

I. 
Steenwijk, Steenwijkerwold, Olde

markt, Kuinre, Blankenham, Blok
zijl, Stad-Vollenhove, Ambt-Vol
lenhove, Giethoorn, Zwartsluis, 
Hasselt, Genemuiden, Wanneper
veen. 

II. 
Wijh .. , Olst, Diepenveen, Bathmen, 

Raalte, Heino, Zwollerkerspel, 
Grafhorst, Wi11um, IJsaelmniden, 
Kamperveen, Zalk en Veecaten. 

III. 
Stad-Hardenberg, Ambt-Hardenberg, 

Gramsber~n, Dalfsen, Nieuw
leusen, A vereeat., Staphorst. 

241 

Zetel dor 
Ge,ondbeida· 

commi1sie. 

Achtkars
pelen. 

Menaldu
madeel. 

Franeker. 

Bolsward. 

Sneek. 

Rauwerder
hem. 

Opsterland. 

Schoter
land. 

Steenwijk. 

Wijhe. 

Stad-Har
denberg. 

16 
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GEMEENTE~. 

IV. 

1 

Zetel ,lor 
Gewnd.hoids• 

comm1B11e. 

Hengelo, Borne, Ambt-Delden, Stad- Hengelo. 
Delden, Goor, Markelo, Diepen

heim. 
V. 

Wierden, Hdlendoorn, den Ham, 
Ambt-Ommen, Stad-Ommen, Rijs
sen, Holten. 

VI. 
Stad-Almelo, Ambt-Almelo, Vrie

zenveen, W eereelo, Tnbbergen, 
Ootmarsum. 

VII . 
Oldenzaal, Los~er, Denekamp, Lon

neker, Haaksbergen. 

Groningen. 

I. 
Winsum, Leens, Ulrum, Klooster

bnren, Eenrnm, Baflo, Adorp. 

H. 
Warffum, Usqnert, Uithui7.eo, Uit

huizermeeden, Kantens, Middel
stum, Bedam. 

III. 
A pph1gedam, Delfzijl, T~rmnnten, 

Nieuwolda, Loppersum, Stedum, 
't Zandt, Bierum. 

IV. 
Winschoten, Beerta, Nieuweschans, 

Finsterwolde, Midwolda, Scheem
da, Noordbroek, Oude-Pekela. 

v. 

WiPrden. 

Stad-Al
melo. 

Oldenzaal. 

Winsum. 

Warffum. 

A.ppinge• 
dam. 

Winscho-
ten. 

Wedde, Bellingwolde, Onstwedde, Wedde. 
Vlagtwedde. 

VI. 
Veendam, Meeden, Mu1Jtendam, Veendam. 

Zuidbroek, Wildervank, Nieuwe
Pekela. 

VII. 
Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Hoogezand. 

Haren, Noorddijk, ten Boer. 

VIII. 
Zuidhorn, Hooii:kerk, Adnard.,E&inge, Zuidhorn. 

Oldehove, Grijpskerk, Grootegast, 
Oldekerk, Leek, Marum. 

GEMEENTEN. 

Drenthe. 
1. 

Zetel der 
Geiondheid1-

commi11Sie. 

ABBen, Roden, Peize, Eelde, Vries, Assen. 
Znidlaren, Smilde, Norg. 

II. 
Borger, Gossèlte, Gieten, Anlo, Rolde, 

Odoorn, Sleen, Zweelo. 
111. 

Meppel, de Wijk, Rninerwold, Nije
veen, Dwingelo, Vledder, Diever, 
Havelte , Rninen. 

IV. 
Hoogeveen , Znidwolde, Beilen , 

Westerbork, OosterheSBelen, Dalen, 
Coevorden , Schoonebeek. 

Limburg. 
1. 

·Amby , Beek , Bemelen , Berg en 
Terblijt, Borgharen, Bunde, Cadier 
en Keer, Eyeden, Elsloo, Geulle, 
Gronsveld, Heer, Houthem, Itte
ren, Meensen, Mesch, Oud- Vroen
hoven, St. Pieter, Rijckholt, Schim
mert, Ulonatraten. 

II. 
Boeholtz, St. Geertruid, Gulpen , 

Hnlsberg, Margritten, Mheer, 
Noorbeek, Oud-Valkenburg, Schin 
op Geul, Simpel veld, Slenaken, 
Vaals, Valkcnberg, Wijlre, Wittem. 

III. 
Amstenrade , Brunssum , Eygel&

hoven , Heerlen , Hoensbroek , 
Kerkrade, Klimmen, Merkelbeek, 
Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, 
Schinnen, Spaubeek, l,bach over 
Worms, Voerendaal, Wijnands
rade. 

IV. 

Borger. 

Meppel. 

Hoogeveen. 

Meerssen. 

Gulpen . 

Heerlen. 

Bingelrade, Bom, Broeksi ttard, Echt, Sittard. 
Geleen, (rrevenbicht, Jabeek, 
Limbricht, Munstergeleen, Nieuw
stadt, Obbicht en Papenhoven, 
Oir■beek, Roosteren, Schinveld, 
Sittard, .Stein, Susteren, Urmond. 

V. 
Buggenum, Haelen, Herten, Horn, Roermond. 
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Liune, Maasbracht, Mauniel, Me
lick en Herkenbosch, Montfort, 

Neer, Nunhem, St. Odiliënberg, 
Ohé en Laak, Posterholt, Roer

mond , Stevensweert , Swalmen, 

Vlodrop. 

VI. 
Baexem, Beegden, Grathem, Heel 

en Panheel, Heythuizen, Helden, 

Hnnsel, Ittervoort, Meijel, Neder-

weert, Neeritter, Roggel, Stam• 
proy, Thorn, Weert, Wessem. 

VII. 
Arcen en Velden, Beesel, Belfeld, 

Kessel, Maasbree, Tegelen, Venlo. 

VIII. 
Bergen, Broekhuizen, Gennep, Grub

ben vont, Borat, Meerlo, Mook 

en Middelaar, Ottersum, Sevenum, 
Venra7, Wanasum. 

1 

Zetel der 
Gewnd_he!d•

comm11B1e., 

Weert. 

Venlo. 

Venray. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 25 Juni 
1902, n°. 55. 

Mij bekend, 
De Min. t1an Binnenl. Zakn, (get.) KUYP.l!lll. 

2 Juli 1902. BESLUIT, houdende bepaling van 
het tijdstip waarop de Woningwet (wet van 

22 Juni 11101, Staat1blad n°. 158) in wer• 
king treedt. S. 121. 

Bepaald op 1 ..J.uguatua 1902. 

8 Juli 1902. M1ss1vE van den Minister van 
Binnenlaudsche Zaken aan de Gedepnteerde 

Staten van de provinciën , betreffende ont

eigening ingeval vau artikel 611 der wet van 
28 Augmtua 1851 (Staatzblad n°. 125). 

Langzamerhand zijn de gemeentebesturen in 
enkele provinciën aan artikel 69, alinea 2, der 
Onteigeningswet van 28 Augustus 1851 (Staata
blad n°. 125) ten behoeve van de bestrijding 

van andere besmette! ijke ziekten, dan genoemd 
zijn in de wet van 4 December 1872 (Staaüblad 
n°. 134), eene toepaasing gaan geven, die de 
Regeeriug niet langer lijdelijk mag aanzien, niet 
alleen, omdat zij onberekenbare eischeu stelt aan 
's Rijke 1chatkist, maar vooral omdat zij in strijd 
ia met de atrekliing van genoemde wetsbepaling. 

Volgens deze kunnen in • zeer dringende" ge

vallen de gemeentebesturen een besluit tot ont• 

eigening nemen. Met die .zeer dringende" ge• 

vallen h11d men die gevallen op het oog, waarin 
de tijd zou ontbreken voor het nemen, ingevolge 
de eerste alinea van het artikel, vau een Koninklijk 
bealnit, of van een besluit van Gedeputeerde 

Staten. De ziekten nu, waarbij zulk een spoedig 

optreden noodzakelijk is, zijn, naar het mij voor
komt, alle, wat de ziekten onder menschen betreft, 

genoemd in de destijds nog niet bestaande, maar 
na dien tijd uitgevaardigde wet van 4 Decem

ber 1872 (Staatablad n°. 184). 
Ik kan niet aannemen, dat bij andere dan de 

in die wet ge
0

noemde ziekten de zorg voor de 

volksgezondheid een ingrijpen op staanden voet , 

als het 2de lid van artikel 69 der O~nil!g&
wet bedoelt, noodzakelijk kan maken. Bij het 

voorkomen van die andere besmettelijke ziekten, 
aangenomen, dat daarbij onteigening noodig is, 
ml het ttjdaverloop tnsschen het overlijden en 
de begrafenis van den patiënt wel voldoende 
wezen om zich tot Uw College te wenden voor 

een bes! uit, als bedoeld in artikel 69 , alinea 1 , 
· 2de zinsnede. 

Voortaan zullen daarom geene declaraties wegens' 
onteigeningen , geschied op grond van artikel 69 
der wet van 28 Augustus 1851 (Staatl!Jlad n°. 125), 
worden verevend, indien het besluit, uit kracht 
waarvan de onteigening heeft plaats gevonden 

(behalve in de gevallen, waarin een Koninklijk 
besluit wordt toegepast) niet is genomen door het 

College van Gedeputeerde Staten. 
Wat betreft de verevening van declaraties wegens 

onteigeningen, geschied vóór dat v11n deze aan
. schrijving mededeeling aan de gemeentebesturen 

is kunnen worden gedaan, behoud ik mij de 
besliBBing voor ieder bijzonder geval voor. 

Ik heb de eer Uw f',0llege te verzoeken den 

gemeentebesturen in Uwe provincie apoedig van 
een en ander kem,is te geven en ·mij wede te 
deelen, wanneer dit geschied is. 

IJe Min. va11 Bi1111enl. Zaken, (get.)_ KurPER • 

4, Juli 1902. BIMLUIT, houdende uitbreiding der 
bepalingen tot aanmoediging van den toe
nemenden zin onder de bevolking tot vrij

willige beoefening van het schieten met hand• 
vnnrwapenen o. a. door het yerleenen van 
steun bij de oprichting van nieuwe schiet• 

banen or het onderhoud van reeds bestaande 
banen. 

16* 
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Wu WILHELMINA., BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van 28 Juni 1902, llde afd., n°. 45; 

Het wenschelijk achtende nog verdere uitbrei
ding te geven aan de bepalingen tot aanmoedi
ginir van den toenemenden ain onder de bevol
lóng tot vrijwillige beoefening van het schieten 
met hand vuurwapenen, o. a. door het Vèrleenen 
van atenn bij Je oprichting van nienwe aclriet
banen of het onderbond van reeds bestaande banen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. A.an gemeenten en vereenigiugen tot 

vrijwillige oefening in den wapenhandel, welke 
toestemming tot oprichting hebben verkregen 
overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk 
bealnit van 12 Mei 1867 (Staaublad n°. 49), 
zooals gewijzigd is bij het Koninklijk bealnit 
van 20 December 1886 (Staatsblad n°. 215), 
wordt geldelijke tegemoetkoming voor de oprich• 
ting, het onderbond of de verbetering van schiet
banen gegeven, wanneer dit, naar het oordeel van 
Onzen Minister van Oorlog, geacht kan worden 
in het belang te 1ijn van het voorbereidend mi
litair onderricht of van de achietoefeniogeo tot 
verhoogiog nn 's lands weerkracht. 

2. Eene gemeente of eeoe vereeoiging als in 
art. 1 bedoeld, moet, om voor eeoe geldelijke 
'tegemoetkoming of vergoeding ala in dat artikel 
en in art. S omschreven, in aanmerking te 

komen : 
1 ". hare schietbaan of aohietbanen zoodanig aan

leggen of verbeteren, dat dese, ten genoegen van 
Onzen Minister van Oorlog, voldoet of voldoen 
ano de voor de schietbanen van het leger ge1telde 
of nader te ,tellen ei1ehen van veiligheid ; 

2°. zich verbinden om hare achietbaan of schiet
banen beschikbaar te stellen ten behoeve voo het 
voorbereidend militair onderricht en van de achiet
oefeningèo tot verhoogiug van ' • lands weerkracht, 
onverschillig of de deelnemers aan dat onderricht, 
respectievelijk aan die oefeningen, al dan niet 
wonen in de gemeente waarin de baan of de banen 
gelegen ia (zijn). 

3. Ter zake van het doen gebruik maken van 
eeoe achietbaan ten behoeve van het voorbereidend 
militair onderricht of van de schietoefeningen · 
tot verhoogio~ van 'a lands weerkracht, kan, be

halve de in art. 1 bedoelde tege10oetkomiog, eeoe 
vergoeding in. de onderhoodskosten van die baan 
gegeven worden. 

4. A.lle aanvragen om geldelijke tegemoetkoming 
of vergoeding als hiervoren bedoeld, moeten worden 

ingediend aan Onzen Minister voo Oorlog, over
eenkomstig door dezen te geven voorschriften. (1) 

(l) Deze voorschriften luiden: 
1 °. De in art. 4 van het voren vermelde Ko

ninklijk besluit bedoelde aanvragen moeten, door 
tusschenkomst van den directeur der Normaal
schietschool te 'a Gravenhage, worden ingediend 
bij gezegeld reqnett. 

In die ann vrage moet, wanneer zij door eene 
vereeniging geschiedt, mededeeling worden gedaan 
van het Koninklijk besluit, waarbij de toestem
ming tot oprichting van de vereeniging werd 
verleend. 

Bij de un vragen moeten voorts worden over
gelegd: 

a. c. q. eene door den burgemeester der ge
meente gewaarmerkte Opl(B ve van het aantal wer
kende leden der vereeniging ; 

b. naarmate het verzoek wordt gedun door 
eene gemeente dan wel door eeoe vereenigiog, 
eeoe gezegelde verklaring van het gemeentebestuur 
of eene, mede op gezegeld papier gestelde, door 
den burgemeester der betrokken gemeente gewaar
merkte verklaring van het bestaur der vereeni
ging, inhoudende de verbintenis betrekkelijk het 
beschikbaar atellen van de baan tot het doel ver
meld anb 2°. van art. 2 van het Koninklijk heslnit; 

c. voor zoo veel de aanvrage betreft eene bij
drage in de onderhondskosten, eene nauwkeurige 
opgave van het aantal deelnemen aan het voor
bereidend militair onderricht of aan de achiet
oefeningen tot verhoogiog van 's lands weerkracht, 
dat geregeld op de baan geschoten heeft, gewaar
merkt door den officier (de officieren) onder wiens 
(wier) leiding die schietoefeningen hebben plaats 
gehad. 

Bij de doorzending van de aanvrage aan het 
Departement van Oorlog doet de directeur der 
Normnalschietachool van zijn gevoelen ter zake 
blijken. 

2°. Gemeenten of vereenigiogen, aan wie ter 
zake van het oprichten of het verbeteren van eeoe 
schietbaan eene geldelijke tegemoetkoming van 
het Rijk is toegezegd, moeten, al vorens die tege
moetkoming te kunnen ontvangen, eene op geze
geld papier gestelde, door den burgemeester der 
betrokken gemeente onderteekende of gewaarmerkte, 
verklaring indienen, dat de oprichting van de baan 
heefl plaats g11had or de werkzaamheden, voor de 
verbetering vereiacht, zijn afgeloopen . 

3°. Aan vragen tot het doen instellen van èen 
onderzoek naar de veiligheid van eene schietbaan, 
als bedoeld in artikel 5 van het Koninklijk be
sluit, moeten mede, op gezegeld papier gesteld, 
worden ingediend door tuascbenkomst van den 
directeur der NormlllllBChietschool, die bij de door
zending aan het Departement van Oorlog van 
zijn g11voeleo doet blijken. 

Uit de hierbedoelde aanvrage moet blijkea dat 
de betrokken gemeente of vereeniging de aan het 
instellen van het onderzoek verbonden kosten voor 
hare rekening neemt. 

4°. Ten einde den directeur der Normaalaohiet-
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5. Op de daartoe strekkende Mnvraag van het 
bestuur der betrokken gemeente of vereeniging, 
zal Onze Minister van Oorlog een onderzoek doen 
instellen naar de veiligheid als in art. 2 bedoeld. 

De aan het instellen van dit onderwek ver
bonden kosten komen ten laste van de betrokken 
gemeente of vereeniging. 

In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Oorlog, kan van deze 
laatste bepaling worden afgeweken. 

6. Het bedrag der tegemoetkomingen en ver
goedingen in de artt. l en 4 bedoeld, wordt be
paald door Onzen Minister van Oorlog. 

7. Voor zoo veel en zoolang in de betrokken 
gemeenten nog geen voldoende gelegenheid bestaat 
om door de deelnemers aan het voorbereidend 
militair onderricht schietoereningen te doen honden, 
kunnen zij, die daartoe in de termen vallen en 

school in de gelegenheid te stellen daarmede reke• 
ning te honden bij zijne hiervoren bedoelde ad· 
viezen, doet de inspectenr der infttnterie in den 
loop der maand Jan nari van ieder jaar aan dien 
directènr eene opgave toekomen van het aantal 
deelnemers aan het voorbereidend militair onder
richt in iedere gemeente des Rijk&. Eene opgave 
van de deelnemers aan de schietoefeningen tot 
verhooging van 's lands weerkracht zal, eveneens in 
de maand Januari van elk jaar, aan genoemden 
directenr worden verstrekt door de zorg van het 
Departement van Oorlog. 

5°. De aanvrsgen tot deelneming aan eene serie 
schietoefeningen, als bedoeld in artikel 7 van het 
Koninklijk besluit, moeten j..arlijka vóór of op 
1 Mei door de gemeentebeetnren, op gezegeld 
papier gesteld, door tnsschenkomst van den direc
teur der Normaalschietschool worden ingezonden. 

Bij de aan vragen, welke door alle in dezelfde 
gemeente wonende belanghebbenden gezamenlijk 
kunnen worden ingediend, moet gevoegd zijn eene 
nominatieve opgave :f P,D hen, die aan de schiet
oefeningen wenschen deel te nemen. 

Die deelnemers moeten in bonne aanvrege ver
klaren, ·dat zij bereid zijn de reis heen en terug 
voor eigen rekening te nemen en voor voeding 
een bedrag van ongeveer f0.25 per dag te storten. 

C. q. ken bij het indienen der aanvrage tot 
deelneming aon de aerie schietoefeningen een met 
redenen omkleed voorstel worden gevoegd, om 
voor enkele deelnemers de kosten van voeding 
ten laste van het Rijk te doen brengen. 

De directenr der NormMlschietschool voegt, bij 
de doorzending van de aanvragen, behalve zijn 
ad vies ter zake, alle zood.an ige voorstellen als tot 
regeling en uitvoering nn de hier bedoelde schiet
oefeningen worden noodig geacht, na daaromtrent 
vooraf overleg te hebben gehouden met de bij die 
regeling betrokhn autoriteiten. 

's Gravenhage, den 26sten J-uli 1902. 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

zich daartoe vrijwillig aanmelden, jaarlijks, in het 
tijdperk van 21 Jnli tot 30 Augnatna, in de ge
legenheid worden gesteld om gedurende 6 dagen 
vereenigd te worden in een schietkamp, ten einde 
aldaar eene serie schietoeren i ngen te doorloopen. 

De regeling van deze aangelegenheid wordt op
gedragen aan Onzen Minister van Oorlog. 

De kosten van de reis heen en terug naar be
doeld kamp komen voor rekening van de deel
nemers, terwijl voor voeding door eiken deelnemer 
een door Onzen Minister van Oorlog vast te stellen 
bedrag per dag moet worden gestort. 

In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van Onzen meergenoemden Minister, kan de deel
nemer vrijgesteld worden van het betalen der 
kosten voor voeding en dez.! ten laste van het 
Rijk worden gebracht. 

Onze Minister van Oorlog is belast in1!t de oit
voering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemecne Rekenkamer . 

Sehanmburg, den 4den Jnli 1902. 

(get.) 

(get.) 

WILHELMINA. 

De Minuter 11a11 Oorlog, 
J. W. )3ERGANSIUS. 

7 J14/i 1902. W111T, houdende goedkeoring van 
eene overeenkomst met de Dnitache Regeerin& 
betreffende het tot stand brengen van kabel
verbindingen. S. 122. 

Wu WILHELMINA, ENZ .• • doen te weten : 

Alzoo Wij in oYerweging genomen hebben, dat 
de op 24 Juli 1901 te Berlijn gesloten overeen• 
komst tusschen de Nederlandscbe en de Duitsche 
Regeering, betreffende het tot stand brengen van 
kabelverbindingen met hare koloniale bezittio~n 
in Ázië, geldelijke verplichtingen 'aan het Rijk 

ople11:t; 
Gelet op de 2de zinsnede van artikel 59 der 

Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Rand van State, enz. 

Eenig artikel. 

De in afdruk bij deze wet gevoeg.ie, op 14 J nli 
1901 te Berlijn gesloten overeenkomst(!) tnsschen 
de Nederlandsche en de Dnitsche Regeering, betref
fende het tot stand brengen van kabelverbindingen 

(1) Deze overeenkomst is opgenomen in het 
besluit van 16 Angnstus 111_02, S. 168. 
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met hare koloniale bezittingen in Àzië, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en hevelen, enz. 

Gegeven te Schanmburg, den 7den Juli 1902. 

(get.) W I L HELM I N A. 

JJe Minister van Buitenlandse/ie Zaken, 
(get.) R. MELVIL VA.N LYNDEN. 

JJe Minüter van Financiëli, 
(get.) HA.RTE V A.N Tll:CKLENBURG. 

De Minister van Koloniën , 
(get.) T. A. J. VA.N ASCH VAN W11cK. 

Uitgeg. 5 Àug. 1902. 

7 Juli 1902. WET, tot verdeeling over de Staats
begrootin~ en de T ndische bej?rooting van de 
Jrosp!u voortvloeiende uit eene overeenkomst 
met de Duitsche Regeering, betreffende het 
tot stand brengen van kabelverbindingen. 
s. 128. 

W11 WlLHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben," 

dat het wenscbelijk ia bij de wet te regelen , de 
verdeeling over de Staatsbegrooting en de be
grootiog van Nederlandsch-Indië, van de uitgaven 
welke voortvloeien uit de op 24 J 'uli 1901 te 
Berlijn gesloten overeenkomst tuaschen de Neder

.fandsche en de Dnitsche Regeering, betreffende het 
tot stand brengen van kabelverbindinp:en met hare 
koloniale bezittingen in .Jzië; 

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

Benig artikel. 

De uitgaven, voortvloeiende nit de op 24 Juli 
1901 te Berlijn ~sloten overeenkomst tu88Chen 
de Nederlandsche en de Duitsche Regeering, be
treffende het· tot stand brengen van kabel ver
bindingen met hare koloniale bezittingen in Azië, 
komen voor de helft ten laste van de Staatabe
grootiug en voor de wederhelft ten laste van de 
begrootiog van Nederlnndsch-Indië. 

Lasten en bevelen , enz. 

G ·geven te Schanmbnrg, den 7den Juli 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

]Je Minüter van Financiën, 
{g~t.) H.&.RTE VA.N TECKLENBURG, 

JJe Jlini8fer van Kolaniën, 
(get.) T. A. J . VAN ASCH VA N WucK. 

(Uitgeg. ö Àug. 1902.) 

7 Juli 1902. WETTEN, houdende naturali· 
satie van : 

Richardus Victor De Mulder. 
s. 124. 

Carl Friedrich Uterm ö hlen. S. 125. 
C Il r1 P e t e r C a s ar e t t o. S. 126. 
H e r m an n Ger h a r d W es s. S. 127. 
A n ton J os e p h M ar i a B r ö k er. 

s. 128. 
Joh n W e i n berg. S. 129. 
A n g u a t D i r k R o o s e g a a r d e B i a

a chop. S. 130. · 
Friedrich Heinrich Herntrich. 

s. 131. 
Charlea Marie Herckenrath. S. 132. 
Herman Adriaan Ballot. S.183. 
Guatav Amalrich Adolf Elias 

0 ska r S te i m a n n. S. 134. 
Bernhard Heinrich Wilhelm 

Wie b o 1 s. S. 185. 

7 Juli 1902. WBT, tot verhooging en wijziging 
van het f1ij/de hoofdatuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1901. S. 186. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdatuk f1erlwogd : 
Àrt. 74 met/ 50,000. .Jrt. 78 met/ 2,200. 
.Jrt. 82 met/ 5,000. Àrt. 90 met/ 22,500. 
Àrt. 97 met/ 8,000. Àrt. 120 met/ 3,600. 
Àrt. 121 met/ 3,900. .Jrt. 138 met/ 220,000. 
Àrt.142 met/ 6,660. Art. 232 met/ 26,000. 

Ten p;evolge van voorschreven verhoogingen 
wordt het totaal der 4de Afd. van dit hoofdstuk 
f1erlwogd met / 67,200; dat der 5de Afd. met 
/ 264,660; dat der 9de Afd. met / 26,000 en 
het eindcijfer van dit hoofdstuk met/ 346,760. 

7 Juli 1902. Wm, tot wijziging van het f1ij/de 
hoofdatuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 137. 

Bij deze wet worden de na volgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 

a. o"lwogd: 
.Jrt; 58 met/ 7,000. Àrt.117 met/ 21,400. 
Árt. 123 met/ 800. 

IJ. fJel'fflifllierd: 

Àrt. 67 met/ 7,000. Àrt. 92 met/ 22,600. 
Àrt. 99 met/ 8,000. 

Ten gevolge no voorschreven verhoogingen en 
vermi'nderingen wordt het totaal der 6de Afd. 
en het eindcijfer van dit hoofdstuk met f 8,800 
fJerminderd. 
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1 Juli 1902. W-.:r, tot verhooging van het zesde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1902. S. 138. 

Bij deze wet wordt art. 61, d~ 4de Afd. en 
het eindcijfer r,erl,oogd met / 100. 

1 J11li 1902. WET, tot aanvulling en verhooging 
van het zer,ende hoofdstuk B der Staats
be~ooting voor het dienstjaar 1902. S. 139. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der lste Afd. gebracht op 
f 320,040; dat der 5de Afd. op f 5,464,0ll; 
dat der 6de Afd. op f 2,022,553.50 ; dat der 
7 de Afd. op f 1,963,687.086 en het eindcijfer van 
dit hoofdstnk op f 25,512,580.20>. 

1 Juli 1902. WET, tot wijziging van het tweede 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
die_nstjaar 1901. S. 140. 

1 Juli 1002. Wet tot aanvnlling der omschrijving 
van artikel 4 van het tweede hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1902. 
s. 141. 

1 Juli 1902. WET, tot beschikbaarstelling van 
gelden, wegens door het Departement van 
Oorlog gedane verstrekkingen, Yoor den dienst 
van 1902. S. 142. 

Bij deze wet worden de gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
ten bedrage van f 162,581.826 in 's Rijks schat
kist voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst 
van 1902, beschik baar gesteld. 

1 Juli 1902. WET, houdende verklaring van 
het algP,meen nut der onteigening voor 
het maken van een nien we brag over het 
Noordzeekanaal in den Staatsspoorweg de1I 
Helder- Amsterdam en voor verlegging van 
den spoorweg tusschen Zaandam en Amster
dam. S. 143. 

7 Juli 1902. WET , houdende verklaring vnn het 
algemeen nnt der onteigening ten behoeve van 
een · zijtak van den locaalspoorweg Sittard,
Herzoge11rat!I, van Heerlen naar de mijn 
Carl. S. 144. 

.. 

1 Juli 1902. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be

hoeve van verbreeding en verbetering van 
den Westlandsc!len Stoomtram. S. 145. 

1 Juli 1901. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nat der onteigening ten behoeve 
van de nitbreiding van het station IJssel
monde. S. 146. 

1 Juli 1902. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van eigen• 
dommen, noodig voor de verbetering van 
de Hagen, de Molenbeek en de Almelosche 
Aa in de gemeenten Stad- en Àm6t-Almelo. 
s. 147. 

1 Juli 1902. WET, hondende m:it:htigfog tot het 
slniten eener overeenkomst voor het onder
houden van een geregelden stoomvaartdienst 
tnsschen Jar,a, China en Japa,,. S. 148. 

w,1 WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het om redenen van nationaal en koloniaal belang 
wenschelijk is dat eene p:eregelde stoom vaart onder 

· Nederlandsche vlag tot stand kome tnssehen Java, 
China en Japan en dat steun uit de schatkist 
noodig is om dit doel te bereiken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Rnad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Koloniën en van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid worden ge
machtigd om, met een of meer Nederlandsche 
gegadigden, eene overeenkomst te sluiten voor het 
onderhanden van een stoomvaartdienst onder Neder
landsche Yiap:, tasschen Java, China en Japan en 
znlks onder de navolgende voorwaarden: 

1. Jaarlijks moeten met ongeveer vier-weke
lijksche tassehenpoozen worden gedaan 13 reizen 
waarop, behoudens wijziging door den Gouverneur
Generaal van Nederlnodsch-Iodië, moelen worden 
aangedaan Soerabaya, Samarang, Batavia, Hong• 
kong, Shanghai, Yokoh&1.0a, Kobe en Amoy, de 
vier eerstgenoemde zoowel op de heenreis als op 
de terugreis. 

2. De gezagvoerders, stuurlieden en machinisten 
il.er stoomschepen moeten Nederlanders zijn of 
behooren tot de inheemsche bevolking van Neder• 
landsch-Indië, behalve in buitengewone gevallen, 
ter beoordeeling van den Gouvernenr-Generaal. 

9. Brievenmalen en voorwerpen van de pakket
post moeten zonder vergoeding worden overgevoerd. 

4. De Goo veroenr-Generaal moet te allen tijde 
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het recht hebben om, naar zijne kenze, één of 
meer stoomschepen van de stoomvaartonderneming 
in hunr te nemen, tegen een, bij gemis aan over• 
eenstemming, door deaknndigen te bepalen hnnr
prijs, die echter niet zal mogen te boven gaan 
een bedrag, per schip, per dag en per registerton 
van 2.83 M•. netto iohond, van / 0.76 voor de 
eente zeahonderd tonnen en/ 0.60 voor het overige 
aantal tonnen. Voorts moet de Gooveroeor-Gene
raal de bevoegdhtid hebben om te allen tijde één 
o( meer stoomschepen van de stoom v11artonder
neming in eigendom over te nemen, tegen betaling 
van de, bij gemi11 aan overeenstemming, door des
kundigen te bepalen waarde; met dien verstande 
dat, in afwachting van de vaatetelliog van den 
hnurprijs of de waarde, de schepen terstond ter 
beschikking van den Gouvernenr-Generoal moeten 
-...orden gesteld.• 

6. Door den Staat zal worden gegeven een 
Hnbsidie van : 

/ 300,000 per jaar gedurende de een;te vijf jaren ; 
/260,000 per jaar gedurende de tweede vijf jaren; 
f 200,000 per jaar ged nrende de derde vijf jaren; 
onder bepaling: 
a. dat wanneer de, op de door aandeelhouders 

goedgekeurde winst- en verliearekeniog voorko
mende, ter uitkeering bestemde winst dei· onder
n12ming, meer bedraagt dan 6 pct. over het ge
storte en niet terngbetaalde kapitaal , de Staat 
van die overwinst zal bekomen ¼ (twee vijfden), 
de overige ¼ (drie vijfden) tot een maximnm van 
4 pet. over het gestorte en niet terngbetaalde 
kapitaal aan de vennootschap znllen blijven en 
van de rest de Staat ¾ (drie vierden) en de ven
nootschap { (een vierde) zal bekomen ; alles totdat 
het geheele aan snbsidie genoten bedrag zal zijn 
terugbetaald ; 

b. dot wanneer, in een ge!lllYen jaar, de aan 
oandeelhonders uitgekeerde winst minder dan 
5 pCt. over het gestorte en niet terugbetaalde 
kapitaal heeft bedragen, het hieraan tekortkomende 
in volgende jaren nit de overwioat mag worden 
aangevuld , alvorens de onder a omschreven ver
·deeling toepassing vindt ; 

e. dat nitkeeriog aan anodeelhonders van in 
vorige jaren gareserveerde gelden slechte met toe
po88ing van de onder a omschreven verdeeling 
mag geschieden ; 

tl. dat bijaldien, in geval van liq nidatie der 
onderneming, het geheele bedrag, dat aan subsidie 
genoten is, nog niet ingevolge de bepaling sub a 
is terngbetaald, nit de baten, na vereffening v11.n 

alle scholden tn terngbetaliog à pari van het 
aandeelenkapitaal, zal worden afbetaald , hetgeen 
de Staat oog niet van het aan subsidie betaalde 
bedrag terogoptvangen heeft. 

6. Zij met wie de overeenkomst gesloten wordt, 
moeten de daarnit voor hen voortvloeiende rechten 
en verplichtingen in haar geheel en zonder eenig. 
voorbehond en zonder andere vergoeding dan van 
de werkelijk door hen gemaakte kosten over
dragen aan eene naamlooze vennootschap van 
koophandel, welke binnen een bij de overeenkomst 
te bepalen termijn door hen moet worden opgericht 
en die voldoen moet aan de navolgende vereischten : 

a. Zij moet zijn opgericht ingevolge de · Neder• 
landsche of de Nederlandsch-Indische wet, in 
Nederland of in Nederlandsch-Indië gevestigd zijn 
en aldaar haar bestuur hebben. 

b. De bestnnrders , als hoedanig wordt aan
gemerkt ieder die , onder welken naam of titel 
ook, belast is met o( deelneemt aan het )lestunr, 
het beheer en de leiding van de zaken der ven
nootschap, moeten allen Nederlanders zijn, evenals 
de vertegenwoordiger der vennootsrhap in Neder
Jandsch-Indië en te Hongkong. 

c. Benoemingen van bestuurders en vi.n den 
vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië worden 
eerst van kracht, na goedkeuring door de Ministers 
van Koloniën en van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid. 

d. Aan Ons wordt het re~ht verzekerd om bij 
de vennootschap een Regeeriogs-commis~aris te 
benoemen , die alle vergaderingen van aand~J
honders of commissarissen of van degenen , die 
dergelijke functiën als gewoonlijk door commis
sarissen worden vervuld, uitoefenen, mag bijwonen 
(tot hoedanige vergaderingen hij steeds moet worden 
nitgenoodigd), toegang moet hebben tot de kantoren 
en de archieven der vennootschap en von al hare 
boeken en achriftnren inzage moet kunnen nemen, 

e. De statuten moeten de goedkeuring hebben 
verkregen van de Ministers van Koloniën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en zullen daar• 
toe in ontwerp aan die Ministers onderworpen 
moeten worden. 

f. Wijzip:ingen in de statuten zijn eveneens 
onderworpen aan de voorafgaande ~dkeuring van 
de Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

g. De voorwaarden, waaronder obligatie-leeningen 
zullen uitgegeven worden , vereischen de vooraf
gaande goedkeuring van de Ministers van Koloniën 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
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k. Tot liqnidatie der vennootschap zal niet 
mogen worden overgegaan zonder t068temming 
van de Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid, die deze toestemming echter 
alleen znllen mogen onthonden op grond dat de 
financieele noodzakelijkheid om te liqnideeren niet 
aanwezig ia. 

7. De verplichting tot het onderhonden van 
een stoomvaartdienat onder Nederlandsche vlag 
tnsschen Java, China en Japan en de verplich
tingen hierv66r vermeld onder 2, S, 4, 6 snb a-tl 
en 6 blijven, behondens vroegere liqnidatie der 
onderneming, van kracht totdat hetgeen de St!Mlt 
aan subsidie zal hebben verstrekt ten volle zal 
zijn terngbetaald. 

De overige in de overeenkomst op te nemen 
voorwaarden worden door Onze voornoemde Minis
ters in overleg met de gegadigden geregeld. 

2. Hetgeen aan de in artikel 1 bedoelde onder• 
neming wegens snbsidie wordt nitgekeerd en het
geen als terngbetaling van genoten snbsidie en 
ter zake van beloopen boeten van haar wordt ver
kregen, komt in gelijke deelen ten laste en ten 
bate van de Nederlandsche en van de Nederlandsch• 
Indische geldmiddelen. 

3. De te slniten overeenkomst wordt gratis 
· geregistreerd en is , evenals de daarnit voort

vloeiende betalingen , vrij van de heffing der bij 
de wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°; 80) be
doelde kanaelarij-leges. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Schanmbnrg, den 7den Jnli 1902. 

(get.) W IL H E L M I N A. 
De Minister tJan Koloniën, 

(get.) T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. 

IJe Min. van Waterstaat, Ha,ulel en Nijverl,eid, 
(get.) DE MAREZ 0YENB. 

( Uitgeg. 24 Jvli 1902.) 

7 Jvli 1902. WET, hondende vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en nit
gaven voor Nederlandscl,-lndië over het dienst
jaar 1898. S. 149. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloni~le ontvangsten en nitgaven voor Neder
la,ulsck •lntlië over het dienstjaar 1898 vastgesteld 
als volgt: 

De ontvangsten bedrsgen f 132,432,135.235 • 

De nitgaven bedrsgen / 150,709,404.36. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 18,277,269.125 • 

7 J7'li 1902. WET, houdende wijziging en ver
hooJling van het llde hoofdstnk der begrootinit 
van nitgaven ven Nederlandsck-lrulië voor 
het dienstjaar 1902. S. 150. 

7 J1'li 11102. WET, hondende vaatstelling van 
het slot der rekening van de koloniale nit• 
gaven en ontvangsten voor Curaçao over het 
dienstjaar 1897. S. 161. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor <Jwaçat> 
over het dienstj1111r 1897 vastgesteld als volgt : 

De nitgaaf bedraagt f 701,289.20•. 
De ontvangst bedraagt / 581,303,82• . 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 119,985.38, welk bedrag dientengevolge tot nan• 
volling van de koloniale middelen noodig is geweest. 

7 Juli 1902. BESLUIT, tot vaatstelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 82 der Ongevallenwet 1901. S.152. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1902, n°. 2581, 
afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 82 der Ongevallenwet 1901 (wet 
ve.n 2 Jannari 1901, Staata!Jlad n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
J oni 1902, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Jnli 1902, n°. 8346, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Voor het toezicht bedoeld in artikel 82 

der Ongevallenwet 1901 wordt het Rijk verdeeld 
in negen agentschappen, waarvan het late omvat 
de provinciën LÎ'/IUJW'fl en Noord/Jrabant; 

het 2de de provincie Zeeland en dat gedeelte
der provincie Zuidkolland, dat gelegen i1 bezuiden 
den rechter oever van de Lelt, de Nieu"!e Maas, 
het Scheur en den Nitmwen ff'a terweg, benevens. 

de gemeente Rntterdam; 
het 3de dat gedeelte der provincie Zuidkolland, 

dat gelegen is benoorden den rechter oever ven 
de Lelt, de Nieuwe Maas, het Scheur en den 
Nieuwen ff'aterweg, met nitzonde1·ing van de
gemeente Rotterdam; 

het 4de dat gedeelte der provincie Noordkolland, 
dat gelegen is bezuiden de noordelijke oevers van 
het Noordzeekanaal en het IJ, met nitr.ondering
van het bezuiden die oevers gelegen gedeelte der 
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gemeente 7Aatul11111, de benoorden de genoemde 
-0evers gelegen gedeelten van de gemeenten .Jmater
dam en Velsen; het niet tot eenige provincie be
hoorende watergebied des Rijks; 

het 5de dat ~eelte der provincie Noordlwlland, 
dat gelegen is benoorden de noordelijke oevers 
vun het Noordzeekanaat en het IJ, met uitzonde
ring van de benoorden die oevers gelegen gedeelten 
van de gemeenten Àmaterdam en Yelaen; het be
zuiden de genoemde oevers gelegi-n gedeelte der 
gemeente Zaandam; 

het 6de de provincie Utreclit; 
het 7de de provinciën Gelderland en Overijaset; 
het 8ste de provinciën Drent!,e en Groningen; 
het 9de de provincie Frieatand. 
2. Het toezicht wordt in elk agentschap uit

geoefend door één of meer agenten der ltijks
verzekeringsbank. 

De stand plaatsen der agenten worden door 
Onzen Minister van Binnenlaudsche Zaken bepaald. 

Htt bestuur der Rijksverzekeringsbank wijst de 
agenten aan, die in elk agentschap bevoegd 
.zullen zijn. 

3. Alvorens hnn ambt te aanvaarden legp;en de 
agenten der Rijksverzekeringsbank in handen van 
het bestunr der Rijksverzekeringsbank den eed of 
de belofte af van ijverig, nauwgezet en onpartijdig 

- de plichten te znllen nakomen, welke hun ambt 
medebrengt. 

4. Ingeval van ziekte, verlof, afwezigheid uit 
het agentschap voor langer dan twee dagen of 
-0ntatentenis van een agent wijst het bestuur der 
Rijksverzekeriogsbo.ok eeo anderen agent aao, die 
tijdelijk ook de bevoegdheden zal hebben vao den
gene dien hij vervangt. 

5. Hij de nitoefeoing vao hnn ambt zijn de 
.agenten steeds voorzien van een door het bestnur der 
Rijksverzekeringsbank af te geven legitimatiekaart. 

Is een agent tijdelijk boiten zijn ambtsgebied 
bevoegd verklaard, dan wordt hem hiervoor eene 
.afzonderlijke legitimatiekaart, met aanwijzing van 
den dnnr der bevoegdheid, verstrekt. 

6. De agenten bezoeken volgens de aanwijzingen 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank de 
verzekeringsplichtige ondernemingen binnen hnn 
ambt3gebied en honden l!Bllteekening van hunne 
bevindingen, voor zoover die van belang kunnen 
.zijn voor de toepassing der Ongevallen wet 1901. 

7. De agenten controleeren de loonlijsten be,. 

doeld in artikel 46 der Ongevallenwet 1901 van 
de werkgevers, op wier ondernemingen zij toe
.zicht uitoefenen. . 

8. Het instellen vau een onderzoek, als bedoeld 
in artikel 68 der Ongevallenwet 1901, kan door 
het bestnnr der Rijksverzekeringsbank aan een 
agent worden opgedragen. 

9. De agenten dragen zorg zooveel mogelijk 
bekend te worden en te blij ven met den toestand 
von . de door een ongevol getrofi'tnen, die ver• 
moedelijk aans_praak hebben op de schudeloosstel
Jing van wege de Rijksverzekeringsbank of aan 
"wie zoodanige schadeloosstelling reeds is toegekend ; 
zij gaan zoo nonwkenrig mogelijk na of eenige 
nagelaten betrekking van een getroffene, die renten 
van wege de Rijksverzekeringsbank trekt, zijne 
wmspraak daarop mocht hebben verloren. 

10. De &{(enten roepen, wanneer hun de toe-
. gang wordt geweigerd tot eenige plaata, waar zij 
ingevolge het bepaalde in artikel 104 der Onge• 
vallenwet 1901 bevoegd zijn binnen te treden, 
de hulp in van den burgemeester der gemeente, 
waarbinnen de plaats is gelegen, of van een anderen 
ter plaatse bevoegden hnlp-ollicier van J ostitie. 

Onze Minister van Binnenlo.ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvon 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Schaumbnrg, den 7den Juli 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De MiMiater 11an Binnenlandache 7,aken, 
(get.) KuYPll:B.. 

(Uitgeg. 22 Juli 1902.) 

14 Juli 1902. BBBLUIT, tot vaststelling van een 
algemeenen maatr~l vnn beatunr, als be· 
doeld in artikel 19 der Ongevallenwet 1901. 
s. 168 . 

W11 WILHELM I NA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 1902, n°. 504, 
afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 19 der Ongevallenwet 1901 (wet 
van 2 Janoa.ri 1901, Staatsl,/ad n°. !) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 April 
11102, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 10 Jnli 1902, n°. 2626, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en ve!'Btll&n: 
te bepalen: 

§ 1. Atgemeene tepaling. 

Art. 1. De Rijksverzekeringsbank · verleent den 
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door een ongeval getroffen verzekerile, die aan• 
spraak heeft op schadeloosstelling vanwege de 
bank , de genees- en heelknndige behandeling ter 
zake van het ongeval, voor zoover zij niet bestaat 
in verschaffing van genees-, heel- of verband
middelen, of zelve, ,of door tusschenkomst hetzij 
van den werkgever, in wiens dienst den getroffene 
het ongevo.l is overkomen, hetzij van de naam• 
Iooze vennootschap of vereeniging, voor wier risico 
de getroffene volgens artikel 52 der Ongevallen· 
wet 1901 mocht zijn verzekerd geweest, of zij 
geeft den verzekerde voor de behandeling, welke 
hij ziob heeft verschaft, vergoeding. 

De bank verleent de behandeling zelve door: 
a. den getroffene te doen behandelen door den 

deskundige, die ingevolge artikel 61, eente lid, 
der genoemde wet bil den getroffene is geroepen 
door den werkgever of dengene, die den werk
gever ter plaatse van het ongeval vertegenwoor• 
digde, 

b. den getroffene te · doen behandelen door een 
door hem gekozen deskundige, die is ingeschreven 
op het in artikel 3 bedoelde register en zich 
heeft bereid verklaard, de in artikel 2 bedoelde 
hnlp te verleenen binnen de gemeente of het ge· 

deel te der gemeente, waar de getroffene zijne woon
plaats heeft of waar hij zich bevindt, 

c. onder bepaalde voorwaarden den getroffene 
te doen beha~delen door een door beni gekozen 
desk11n11ige, die niet is ingeschreven op het in 
artikel 3 bedoelde register, 

à. den getroffene te doen behandelen door een door 
het bestuur der bank aangewezen deskundige, of 

e. den getroffene genees• of heelkundige be
handeling te verschaffen in eene inrichting voor 
ziekenverpleging. 

§ 2. Van het regüter voor de gèMe8hnàige en 
heelkundige kuip. . 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank zorgt, 
dat , te rekenen van een door hem vastgestelden 
en openlijk bekend gemaakten datum, aan alle 
kantoren der posterijen kosteloos verkrijgbaar zijn 
door hem vastgestelde aangifte-formulieren voor 
deskundigen, die bereid zijn binnen één of meer 
gemeenten of binnen een gedeelte eener gemeente, 
voor 1·ekening der bank, tegen een door het be
stunr der bank vastgesteld tarief en onder de 
door het best1111r gestelde voorwaarden, genees
of heelkundige bnlp te verleenen aan verzekerden, 
die door een ongeval zijn getroffen. 

Het in het eerste lid bedoelde formulier wordt 

zoodanig vastgesteld, dat, ingeval een desknndige 
slechts bereid is een bijzonder gedeelte der genees• 
of heelkunde voor rekening der bank uit te oefenen, 
zulks nit zijne aangifte blijkt. 

Tarieven als bedoeld in het eerste lid kunnen 
voor .verschillende gédeelten van het Rijk ver• • 
schillend worden vastgesteld. 

3. Het bestuur doet de ~amen van de des
knndigen , die blijkens de toezending van een 
door hen ingevuld en onderteekend formulier be
reid zijn de in artikel 2 bedoelde genees- of 
heelknndige hulp te verleenen, inschrijven op 
een daartoe bestemd register. 

Waar in dezen algemeenen maatregel van bestuur 
de uitdrukking • ingeschreven deskundige" voor
komt, wordt das ronder verstaan een deskundige, 
wiens naam op het register, bedoeld in het eerste 
lid, is ingeschreven. 

4. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank draagt 
zorg, dat: 

a. in elke gemeente aan het kantoor tl.er poste• 
rijen een of meer lijsten worden toegezonden , 
bevattende de namen van de ingeschreven des
kundigen, die zich bereid hebben verklaard de in 
artikel 2 bedoelde genees• of heelkundige hulp 
te verleenen in de gemeente of in een gedeelte 
der gemeente ; 

ó. de werkgever, in den zin van artikel 2 der 
Ongevallenwet 1901 , mededeeling ontvangt van 
de na.men der ingeschreven deskundigen, die zir.h 
bereid hebben verklaard de in art. 2 bedoelde 
genees- of heelkundige hulp te verleeneu in de 
gemeente of in een gedeelte der gemeente, wuar 
de zetel van de onderneming van den werkgever 
is gevestigd; 

c. elke plaatselijke commissie, als bedoeld in 
artikel 86 der Ongevallenwet 1901, mededeeling 
ontvangt van de namen van de ingeschreven des
kundigen, die zich hebben berei<l verklaard de 
in art. 2 bedoelde genees- of heelkundige hulp 
te verleenen in eene gemeente of in een gedeelte 
van eene gemeente, gelegen binnen het gebied, 
waarvoor de commissie is ingesteld. 

Op schriftelijk verzoek van den werkgever deelt 
het bestuur dezen mede de namen der ingeschre1·eo 
deskundigen, die zich hebben bereid verklaard 
de bedoelde hulp te verleenen in de in het ver
zoekschrift genoemde gemeente of in één of meer 
der daarin genoemde gemeenten of in een gedeelte 
dier gemeente of gemeenten. 

Ten aanzien van de deskundigen, die zich 
slechts bereid hebben verklaard een bijzonder 
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gedeelte der genees• of heelkunde uit te oefenen, ' 
wordt hiervan bij de mededeeling ingevolge het 
bepalllde in het eerste lid, sub b of c, of in het 
tweede lid kennis gegeven. Van deze omstandig

heid wordt tevens melding gemaakt op de in 
het eerste lid bedoelde lijsten. 

In gemeenten, waar meerdere kantoren der 
po1terijen zijn gevestigd, worden de in het eerste 
lid bedoelde lijsten toegezonden aan alle in de 

gemeente gevestigde kantoren der posterijen. De 
lijsten bedoeld in het eerste lid worden volgens 
de opgaven van het bestuur bijgehouden ; aan 
iedereen wordt gelegenheid gegeven daarvan ten 
kantore der posterijen kennis te nemen . 

5. De naam van een ingeschreven deskundige 

wordt op diens schriftelijk verzoek en in geval 
van ziJn vertrek naar elders, stakin,c van proctijk 
en overl ijden , van het in art. 3, eerste lid, 
bedoelde register afgevoerd. 

Wanneer het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
den medischen adviseur der bank gehoord, van 
oordeel is, dat de naam van een ingeschreven 

desknndige van het register behoort te worden 
afgevoerd , noodigt het dezen · bij te ad viseeren 
dienstbrief nit een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek in te zenden of zich te verantwoorden 

omtrent de tegen hem ingebrachte bezwaren, waar
van bij den dienstbrief mededeeling ~hiedt. 

Is binnen veertien dagen, te rekenen van de 
dagteekeoing van het bewijs van adviseerio11: van 
den dienstbrief , het verzoek niet ingediend en 
heefi de desknndige binnen dien termijn zich 

naar het oordeel van het bestnnr, den medischen 
adviseur gehoord, niet voldoende verantwoord, 
dan kan het bestuur beslissen, dat de oaaru van 
den deskundige van het register zal worden af

gevoerd. 
Aan eene beslissing, als bedoeld in het voor

gaande lid, wordt binnen deu in artikel 6, eerste 
lid, eel"l!t bepaalden termijn en, in geval van 
beroep, v66r de uitspraak in beroep geene uit
voering gegeven, behalve wanneer het bestn ur 
zulks in het belang van de verzekerden dringend 
noodig acht. Het bestuur geeft van de bealissing, 
van de gronden waarop zij berust en van de 
afvoering vno den naam van het register, wanneer 
die beeft plaats gehad, ten spoedigste kennis aan 
den deskundige en aan Onzen Minister van Binneu
laodsche Zaken. De kennisgeving aan den des
kundige geschiedt btj te ad viseeren dienstbrief. 
Bij de kennisgeving aan Onzen voornoemden 
M ioister worden tevens overgelegd het ad vies 

van den mediae hen ad viaeur, bedoeld in het 
tweede lid, zoomede de verantwoording van den 
deskundige, indien deze schrifielijk is gedaan, en 
het ad vies van den medischen adviseur , bedoeld 
in het derde lid. 

6. Van eeoe beslissing van het beatuur der 
.Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in artikel 5, 
derde lid, kan de betrokkene binnen veertien 
dagen, te rekenen van de dajp;teekening van hP.t 
bewijs van ad viseering van den dienstbrief, waarbij 
van de beslissing is kennis gegeven, in beroep 
komen bij On.zen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, die omtrent het ingestelde beroep binnen 
twee maanden uitspraak doet. De uitspraak is 
met redenen omkleed. 

Van ecne uitspraak , als bedoeld in het eerste 
lid, geeft Onze voornoemde Minister ten spoedigste 
kennis aan den deskundige zoomede aan het be
stuur. De kennisgeving aan den deskundige ge• 
schiedt bij te ad viseeren dienstbrief. 

Wurdt in beroep eene beslissing als bedoeld 
in artikel 5, derde lid , bevestigd, dan doet het 
bestuur den , naam van den deskundige, wanneer 

die nog niet van het in artikel 8, eerste lid, 
bedoelde register is afgevoerd, terstond van het 
regiater afvoeren. 

Wordt in beroep eene beslissing ale bedoeld 
in artikel 5, derde lid, vernietigd. dan doet het 
bestuur, wanneer aan de beslissing reeds uitvoering 
is gegeven, den naam van den deskundige terstond 
weiler op het regiater inschrijven. 

7 . Wanneer de naam van een ingeschreven 
deskundige van het in artikel 8, eerste lid, be· 

'doelde register is afgevoerd, zorgt het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank tevens, dat: 

a. de naam van den deskundige ook van de 
in artikel 4, .eerste lid, bedoelde lijsten wordt 
afgevoerd ; 

b. van de. afvoering van het register wordt 
kennis gegeven aan de werkgevers en aan d& 
plaatselijke commissie, aan welke de inschrijving 
van den no.am van den deskundige op het regiater
was medegedeeld. 

Is de naam van een desknndige op zijn verzoek 
van het register afgevoerd, dan wordt echter de 
doorhaling van den naam op de in artikel 4 • 
eerste lid, bedoelde lijsten geschreven: .doorge
haald op eigen verzoek". Bij eene kennisgeving. 
als hierboven, sub b, bedoeld, wordt medegedeeld 
of de afvoering al dan niet op eigen verzoek is 
geschied. 

Wanneer in be.roep eene beslissing als bedoeld 
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in artikel 5, derde Jid, ia vernietigd en de naam 
van den deskundige, die van het register mocht 
zijn afgevoerd, weder in het register is ingeschreven, 
dan zorgt het bestnnr, dat ten spoedigste: 

a. de naam van den de11knndige weder op de 
in artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten wordt 
geplaatst; 

b. van het weder•inBllhrij ven van den n11am op 
het register wordt kennis gegeven aan de werk
gevers en aan de plaatselijke commissie, aan wie 
de afvoering van den naam was medegedeeld. 

§ 3. Yan de genees• en heelkundige behandeling. 

8. De Rijksverzekeringsbank verleent de ge
nees• en heelkundige behandeling, bedoeld in 
artikel 1, waarop de door een ongeval getroffen 
verzekerde ingevolge de Ongevallenwet 1901 aan• 
spraak heeft, op de in genoemd artikel, snb a, 
bepaalde wijze, 

of A. totdat de verleeniug van ee1·ste hulp 
aan den getroffene is afgeloopen, 

of _B. wanneer de getroffene na het ontvangen 
der eerste hulp niet in staat is den desknndige 
te kiezen, door wien hij wenscht behandeld te 
worden, totdat de getroffene wel tot het doen 
van die keuze in staat is. 

Wanneer ·in een geval als bedoeld in het eerste 
lid, sub B, de verzekerde van te voren : 

a. schriftelijk aan het bestnnr der bank had 
medegedeeld, door welken ingeschreven deskundige · 
hij, mocht hij door een ongeval worden getroffen, 
zon willen behandeld worden, of 

b. van het bestuur eene machtiging had be• 
komen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

dan verleent de bank, zoodra de door den ge· 
troffene gekozen desknndige aanwezig is om de 
behandeling van den door den werk~ver geroepen 
deskundige over te nemen, niet langer de genees• 
en heelkundige behandeling op de in artikel 1, 
snb a, bepaalde wijze. 

9. De door een ongeval getroffen verzekerde, 
die de genee•- en heelkundige behandeling, bedoeld 
in artikel 1, wenscht te bekomen , waarop hij 
ingevolge de Ongevallenwet HIOl aanspraak heeft, 
ia, behoudens het bepaalde in de artikelen 10, 11 
en 12 verplicht de hulp in te roepen van ~en 
door hem gekozen ingeschreven desknndige, die 
zich heeft bereid verklaard de bedoelde hnlp te 
verleenen binnen de gemeente of het gedeelte der 
gemeente, waar de getroffene zijne woonplaats 
heeft of waar hij zich bevindt. 

10. De ingevolge de Ongevallenwet 1901 ver-

zekerde is bevoegd aan het bestnnr der Rijks
verzekeringsbank machtiging te vragen om zich, 
mocht hij door een ongenl worden getroffen, 
waaraan hij aanspraak op schadeloosstelling van• 
wege de bank zou ontleenen, voor rekening der 
bank door een niet-ingeschreven deskundige te 
doen behandelen. 

Eene machtiging, als bedoeld in het eente lid, 
kan ook worden gevraagd door den door een 
on~val g,,troll'en verzekerde, die aanspraak heeft 
op schadeloosstelling vanwege de bank. 

Een verzoek o!D machtiging, als bedoeld in het 
eerste en tweede lid, wordt door of namens den 
verzekerde schriftelijk gedaan. In het venoek
echrift worden de redenen vermeld, welke daartoe 
aanleiding gev~n, zoomede de naam en de woon
plaats van den desknndige, door wien de ge
troffene zich wenscht te doen behandelen. Bij 
het verzoekschrift wordt gevoegd eene ondertee
kende schriftelijke verklaring van den deskundige, 
dat hij bereid is de in het eerste of tweede lid 
bedoeld~ behandeling voor rekening der bank tegen 
het in artikel 2 bedoelde tarief te doen. 

Het bestuur weigert de gevraagde macht iging 
alleen dan, wanneer het van oordeel ie, dat de 
opgegeven redenen voor het verzoek ongegrond 
zijn. De beslissing van het bestuur is in geval 
van weigering met redenen omkleed. 

11. Indien het bestnnr der Rijksv~rzekeringa• 
bank met een werkgever, eene vennootschap of 
eene vereeniging eene overeenkomst als bedoeld 
in artikel 28 heeft gesloten, verleent de bank de 
genees• en heelkundige behandeling, bedoeld in 
artikel 1, welke zij aan een door een ongeval ge
troffen verzekerde moet verstrekken, mits onder 
diens toestemming, door tuaschenkomst van den 
werkgever, in wiens dienst den getroffene het 
ongeval ia overkomen, of van de naamlooze ven
nootschap of vereeniging, voor wier risico de ge• 
troffene volgens artikel 52 der Ongevallenwet 1901 
mocht zijn verzekerd geweest. 

12. Het bestnnr der Rijksverzekeringsbank kan 
te allen tijde, indien naar zijn oordeel daarvoor 
eene gegronde reden bestaat, de geneee- en heel• 
kundige behandeling, bedoeld in artikel 1, waarop 
de door een ongeval getroffen verzekerde aanspra&k ✓ 

heeft, verleeuen op de in artikel 1, snb d of e, 

bepaalde wijze. 
13. Wanneer • de genees- of heelkundige be

handeling bedoeld in artikel 1, welke een door 
een ongeval getroffen verzekerde, die aanspraak 
beeft op schadeloosstelling vanwege de Rijkner-
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zekeringsbank, heeft ontvangen, niet op eene der 
in artikel 1 , eerste Jid, · vermelde wijzen ia ver
leend, vergoedt de bank, indien het bestuur van 
oordeel ia, dat er in de gegeven omstandigb.eden 
genoegzame grond was om de hulp van den niet
ingeschreven deskundige in te roepen, aan den 
getroffene de kosten der behandeling. 

Wanneer het best.uur der . bank, den medi1chen 
adviseur der bank gehoord, van oordeel is, dat 

, kosten van behandeling als bedoeld _in het eerste 
lid onnoodig zijn gemaakt, dan wordt deswege 
geene vergoeding verleend. 

Eene vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, 
wordt niet verleend dan na overlegging door den 
verzekerde van eene voldane rekening van den 
deskundige betreffende de verleende genees• of 
heelkundige behandeling; zij gescb.iedt naar het 
tarief, in artikel 2 bedoeld, maar bedraagt in 
geen geval meer dan de kosten der behandeling 

hebben bed~n. 
Bij niet overlegging der voldane rekening wordt 

de in het eerste lid bedoelde vergoeding alleen 
dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg ia van 
de omstandigheid, dat den getroffene de middelen 
ontbreken om de rekening te voldoen. 

De aanspraak op eene vergoeding· als bedoeld 
in het eerste lid vervalt, wanneer deze niet bij 
het bestuur der bank is aangevraagd binnen zes 
maanden, ten aanzien van elite hnlpnrleening 
van den deskundige te rekenen van den dag, 
waarop die hnlpverleening heeft plaats geil.ad. 
Het bestuur blijft in bijzondere gevallen bevoegd 
om, ook wanneer de aanvrage om vergoeding niet 
binnen den bepaalden termijn ia geschied, de ver
goeding te verleenen. 

14. Het bestnnr der Rijksverzekeringsbank kan 
door middel van controleerende geneeskundigen 
der bank toezicht uitoefenen op de genees- en 
heelkundige behandeling, welke zij aan de door 
een ongeval getroffen verzekerden zelve of door · 
tnsschenkomst van den werkgever, van eene naam
looze vennootschap of van eene vereeniging verleent. 

Het bestnnr kan onder goedkeuring- van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken ten behoeve 
der bedoelde controle voor rekening der bank 
daartoe bestemde inrichtingen veatigen en de daar
toe noodige hnlpmiddelen aanschaffen. 

4. Yan !,et reguter voor de kflerir,g t1an gnees•, 
Mei• en verbandmidtkleu. · 

15. De Rijksverzekeringsbank verstrekt den door 
een ongeval getroffen venekerde de ~IUl<'B·, heel-

en verbandmiddelen, welke hem ter zake van het 
ongeval door den deskundige, die hem inl(eVDlge 
artikel I behandelt, blijken& diens schriftelijke 
en onderteekende verklaring zijn voorgeschreven, 
mits de getroffene zich bij de aanschaffing der 
bedoelde middelen gedraagt naar de voorschriften, 
vervat in artikel 24. 

16. De Rijksverzekeringsbank verstrekt de ge· 
nees-, heel• en verbandmiddelen, welke zij ingevolge 
het bepaalde in het vorige artikel aan een door 
een on~val getroffen verzekerde verschuldigd is: 

a. ingeval de middelen zijn voorgeschreven door 
een deskundige, die den getroffene ingevolge het 
bepaalde in artikel 1, tweede lid, sub a, ó, c of d 
behandelt, door bemiddeling van een apotheker, 
geneeskundige of handelaar in heel• of verband
middelen, wiens naam is ingeschreven in het in 
artikel 18, tweede lid, bedoelde register en die 
de middelen voor rekening der bank lenrt; 

b. ingeval de middelen zijn voorgeschreven door 
een desk nodige, die den getroffene vanwege de 
bank voor rekening van den werkgever, van eene 
vennootschap of vereeniging of eene iurichti ng 
als bedoeld in artikel 1, laatste lid, sub e, be
handelt, door bemiddeling van den werkgever, 
van de vennootschap of vereeniging of van de 
inrichting, die den getroffene de middelen verschaft. 

17. Het bestnnr der Rijksverzekeringsbank zorgt, 
dat, te rekenen van een door hem vastgestelden 
en openlijk bekend gemaakten datum, aan alle 
kantoren der posterijen k011telOOB verkrijgbaar zijn 
door hem vastgestelde aangifte.formulieren voor 
apothekers en handelaan in heel- of verband• 
middelen die bereid zijn voor rekening der bank, 
tegen een door het besta or , der bank vastgesteld 
tarief en onder de door het bestu or gestelde voor• 
waarden, genees-, heel- of verbandmiddelen te 
leveren aan verzekerden, die door een ongeval 
zijn getrotfen. 

18. Ten aanzien van eiken apotheker en hande
laar in heel- of verbandmiddelen, die blijkens de 
toezending van een door hem ingevuld en onder
teekend formulier bereid is tot de in artikel 17 
bedoelde leveringen, gaat het bestuur der Rijka
verzekeriogabank na of het wenschelijk schijnt. 

. :1JOodanige leveringen door hem te doen ge&chieden. 
Schijnt dit aan het bestuur wenschelijk toe, 

dan doet het bestuur den naam van den apotheker 
of handelaar in heel- of verbandmiddelen inschrijven 
op een daartoe bestemd register. 

Schijnt dit aan het bestnnr niet wenschelijk 
toe, dan beslist het bestuur, dat de naam van 
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den apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen niet op het register zal worden inge

schreven. 
Het bestuur doet op het register, bedoeld in 

het tweede lid, de namen van de ingeschreven 
deskundigen, die bevoegd zijn de artsenijbereid
knnst nit te oefenen, ook inschrijven. 

Al vorens eene beslissing als bedoeld in het 
derde lid te nemen, wint het bestnnr door tnsschen
komst van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken omtrent de went1Chelijkbeid van zoodanige 
besliseing het ~voelen in van den hoofdinspectenr 
van de vqlksgezondheid, binn~n wiens ambtsge
bied de apotheker of handelaar in heel- of ver
bandmiddelen zijn bedrijf in eene inrichting uit

oefent. 
Waar in dezen al!l(emeenen maatregel van be, 

stunr de uitdrnkking .ingeschreven apotheker'' 
of .ingeschreven handelaar in heel- of verband
middelen" voorkomt, wordt daaronder verstaan 
een apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen, wiens naam op het register, bedoeld 
in het tweede lid, voorkomt. 

19. Wanneer het bestuur der Rijksverzekerings
bank heeft bealiat, dat de naam van een apotheker 
of handelaar in heel- of verband~iddelen, die een 
formulier als bedoeld in artikel 18, eerste lid, 
heeft toegezonden, niet op het register, bedoeld 
in het tweede _lid van genoemd artikel, zal worden 

ingeschreven , geeft het van die besli1aing ten 
spoedigste kennis aan den betrokkene. 

20. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 

draagt zorg, dat : 
a. in elke gemeente aan het kantoor der poste

rijen een of meer lijsten worden toegewnden, be
vattende de namen van de ingeschreven apothekers 
en handelaars in heel- en verbandmiddelen, die 
in de gemeente hun bedrijf uitoefenen in eene 

daartoe bestemde inrichting ; 
IJ. de werk!l(ever, in den ziu van artikel 2 der 

Ongevallenwet 19ül, mededeeling ontvangt van 
de namen der ingeschreven apothekers en hande
laars in heel- of verbandmiddelen , die in eene 
daartoe bestemde inrichting hnn bedrijf uitoefenen 
in de gemeente, alwaar de zetel van de onder
neming van den werkgever is gevestigd : 

c. elke plaatselijke commi88ie mededeeÎing ont
vangt van· de namen der ingeschreven apothekers 
of handelaars in heel- of verbandmiddelen, die 
hun bedrijf nitoefenen in eene daartoe bestemde 
inrichting, gelegen binnen het gebied, waarvoor 
de commi88ie is ingesteld. 

Op schriftelijk verzoek van den werkgever deelt 
het beatnur dezen mede de namen der ingeschreven 

apothekers en handelaars in ,heel- of verband
middelen, die in de gameente iu het verzoekschrift 
genoemd of in ééne of meer der daarin genoemde 
gemeenten hun bedrijf uitoefenen in eene daartoe 
bestemde inrichting. 

In gemeenten , waar meerdere kantoren der 

posterijen zijn _gevestigd, worden de in het eerste 
lid bedoelde lij•ten toegezonden aan alle in de 
gemeente gevestigde kantoren der posterijen. 

De lijsten, bedoeld in het eerste lid, worden 
volgens de opgaven van het bestuur der Rijks
verzekeringsbank bijgehouden ; nan iedereen wordt 
ge\e!l(llnheid gegeven daarvan ten kantore der 
posterijen kennis te nemen. 
. In dit artikel worden onder d~ uitdrukking 
.ingeschreven apothekers" ook verstaan de in
geachreven deskundigen bedoeld in artikel 18 , 

4de lid. 
21. De naam van een ingeschreven apotheker 

of handelaar in heel- of verbandmiddelen wordt 
op zijn schriftelijk verzoek en in geval van de 
opheffiD!I( zijner zask , zijn vertrek naar elders, 
of zijn overlijden van het in artikel 18, tweede 

Jid, bedoelde register afgevoerd. 
De naam van een geneeskundige, welke op 

het in artikel 18, tweede lid, bedoelde register 
ie in~schreven, wordt van het register afgevoerd. 
op verzoek van den geneeskundige, zoomede 

iniieval hij van het in artikel S bedoelde register 
mocht worden afgevoerd of aan het bestuur der 

. Rijksverzekeringsbank mocht 'blijken, dat de ge
neesknndige niet meer bevoegd was de artsenij
bereidknnst uit te oefenen. 

In geval van eene beslisaing als bedoeld in 
artikel 6, derde lid, is de bepaling van het 
vorige lid niet van toepassing zoolang de in 
artikel 6 , eerste lid, bepaalde termijn niet i• 
verstreken en, ingeval van beroep, zoolang in 
dit beroep geen uitspraak ia gedaan. 

Wanneer het bestnnr van oordeel is, dat de 
naam van een ingeseh;even apotheker of handelaar 
in heel- of verbandmiddelen van het register be
hoort te worden af.i,(llvoerd, dan noodigt het dezen 
bij te ad viseeren dienstbrief uit een daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek in te zenden of 
zich te verantwoorden omtrent de tegen hem 
ingebrachte bezwaren , waarvan bij den dieni;t
brief mededeeling geschiedt. 

!s binnen veertien dagen, te rekenen van de 
dagteekeoiog van het bewijs van adviseering van 
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den dienstbrief, het ver~k niet ingediend en 
heeft de apotheker of handelaar in heel- of ver• 
bandmiddelen bin_nen dien termijn zich naar het 
oordeel van het bestuur niet voldoende verant• 
woord, dan kan het bestuur beslissen , dat de 
naam van den apotheker of handelaar in heel
of verbandmiddelen ven het register zal worden 
afgevoerd. 

Aan eene beslie&ing, als bedoeld in het voor• 
gaande lid , wordt binnen den in artikel 22, 
-eerste lid , eerst bepaalden termijn en , ingeval 
van berol'p , vóór de uitspraak in beroep geene 
uitvoering gegeven, behalve wanneer het bestuur 
zulks in het belang van de verzekerden dringend 
noodig acht. Het bestuur geeft van de beslissing, 
van de gronden , waarop z~ berust , en van de 
afvoering van den naam van het register, wanneer 
die heeft plaats gehad, ten spoedigste kennis 
aan den betrokkene en aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. De kennisgeving aan 
den betrokkene geschiedt bij te adviseeren dienst
brief. Bij de kennisgeving aan Onzen voornoemden 
Minister wordt tevens overgelegd de verantwoor• 
ding van den apotheker of handelaar in heel• of 
verbandmiddelen, indien deze schriftelijk is gedaan. 

22. Van eene beslissing van het bestnur der 
Rijksverzekeringsbank, bedoeld in artikel 21, vijfde 
lid, kan de betrokkene binnen veertien dagen, te 
l'ekenen van de dagteekening van het bewijs van 
advisetring van den dienstbrief, waarbij van de 
beslissing is kennis gegeven, in bertM,p komen bij 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken , die 
omtrent het ingestelde beroep binnen twee maanden 
uitspraak doet. De_ nitspruk is met redenen 
omkleed. 

Van eene uitspraak, els bedoeld in het eerste 
lid, geeft Onze voornoemde Minister ten spoedigste 
kennis aan den betrokkene zoomede aan het bestuur. 
De kennisgeving aan den betrokkene geschiedt 
bij te adviseeren dienstbrief. 

Wordt in beroep eene beslisaing als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, beveatigd, dan doet 
het bestnnr den naam van den betrokkene, wanneer 
die nog niet van het in artikel 18, tweede lid, 
bedoelde register is afgevoerd , terstond van het 
register afvoeren. 

Wordt in beroep eene beslisaing als bedoeld in 
artikel 21, vijfde lid, vernietigd, dan doet het 
bestuur , wanneer aan de beslissing reecu nit
voering is gegeven, den naam van den betrokkene 
terstond weder op het register inschrijven. 

23. Wanneer de naam van een apotheker, ge-

neesknndige of handelaar in heel- of verband
middelen van het in artikel 18 bedoelde register 
is afgevoerd, zorgt het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank, dat : 

a. die naam ook van de in artikel 20, eerste 
lid, bedoelde lijsten wordt afgevoerd; 

b. van de afvoering van het register wordt 
kennis gegeven aan de werkgevers en aan de 
plaatselijke commissie, aan welke de inschrijving 
van dien nanm in het register was medegedeeld. 

Is de naam van een apotheker of handelaar 
in heel• of verbandmiddelen op zijn verzoek van 
het register afgevoerd, dan wordt achter de door• 
heling van den naam op de in artikel 20, eerste 
lid, bedoelde lijsten gesehreven : .doorgehaald op 
eigen verzoek". Is de naam van een geneesknn
dige van het in artikel 18 bedoelde register afge• 
voerd , dan wordt achter de doorhaling van den 
naam de reden der afvoering vermeld. 

Bij eene kennisgeving als bedoeld in het eerste 
lid, snb b, wordt medegedeeld : 

a. wanneer zij de afvoering van den naam van 
een apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen betreft, of de afvoering al dan niet op 
eigen verzoek is geschied; 

b. wanneer zij de afvoering van _den naam van 
een geneeskundige betreft, de reden waarom de 
naam van het register is afgevoerd. 

Wanneer in beroep èene beslissing als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, is vernietigd en de naam 
van den apotheker of handelaar in heel- or" ver• 
bandmiddelen, die van het register was afgevoerd, 
weder op het register is ingeschreven, dan zorgt 
het best n nr dat ten spoedigste : 

a. de naam van den apotheker of handelaar 
in heel- of verbandmiddelen weder op de in arti• 
kei 20, eerste lid, bedoelde lijsten wordt geplaatst; 

IJ. von het weder-inschrijven van den_ naam op 
het register wordt kennis gegeven aan de werk• 
gevers en aan de plaatselijke commissie, aan wie 
de afvoering van den naam was medegedeeld. 

§ 5. Van de t1n-atrelcleing vaii genee,-, heel• en 
tJn-6a11d111iddelen. 

24. De door een ongeval getroffen verzekerde, 
die de genees-, heel• en verbandmiddelen wenscht 
te beko.men, welke hij vanwege de Rijknerzeke
ringsbank volgens het bepaalde in artikel 15, kan 
ontvangen, is in het in artikel 16, sub a, be
doelde geval verplicht de bedoelde middelen te 
ontbieden van een door hem gekozen apotheker, 
geneeskundige of handelaar in heel- of verband-
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middelen, wiens naam op het in artikel 18 be

doelde regi1ter is ingeschreven. 
In het jleval, bedoeld in· artikel 16, sub 6, 

kan- de getroffene voor de verstrekking der genees•, 
heel- of verbandmiddelen zirh zoo noodig wenden 
tot den werkgever , tot het bestnnr der vennoot
schap of vereeniging of tot deogene, die de inrich
ting exploiteert. 

25. Wnnneer de genees- of heelkundige behan
delin!t van een door een ongeval getroffen verze
kerde niet op eene der in artikel 1 vermelde 
wijzen is verleend, maar de bank hem volgèns 
het bepaalde in artikel 13 deswege vergoeding 
geeft, dan vergoedt de bank den getroffene de 

kosten der genees-, heel- en verbandmiddelen , 
welke hij zich blijkens eene aan het bestuur der 

bank overgelegde schriftelijke en onderteekende 
verklaring van den deskundige , die hem beeft 
behandeld, op diens voorschrift heeft aangeschaft, 
mits de getroffene de bedoelde middelen heeft 
ontboden van een apotheker, een geneeskundige 
of een handelaar in heel- of verbandmiddelen , 
wiens naam op het in artikel 18 , tweede lid, 

bedoelde register is ingeschreven. Is het bestuur, 
den medischen adviseur der bank gehoord, van 
oordeel , dat één of meer der middelen onnoodig 
zijn voorgeschreven , dan wordt deswege geene 
vergoeding verleend. 

26. Wanneer in een geval , als bedoeld in ar
tikel 16 , sub a, de getroffene de genees- , heel
of verbandmiddelen heeft bekomen van een apo
theker, geneeskundige of handelaar in heel- of 
verbandmiddelen , wiens naam niet op het in 
artikel 18, tweede lid, bedoelde register is in
geschreven, dan vergoedt de Rijksverzekeringsbank 
de kosten der aangeschafte middelen , voor zoo
veel het bestnnr der bank van oordeel is, dat 
in de gegeven omstandigheden voor de aanschaffing 
van de middelen hij zoodo.nigen apotheker, genees
kundige of handelaar in heel- of verbandmiddelen 
genoegzamen grond bestond. 

Wanneer in een geval, als bedoeld in artikel 25, 
de getroffene de genees-, heel- of verbandmiddelen 
beeft bekomen van een apotheker, geneeskundige 
of handelaar in heel- of verbandmiddelen, wiens 
naam niet op het in artikel 18, tweede lid, 
bedoelde register voorkomt, dan is de bepaling 
van het voorgaande lid van toepassing, met dien 
verstande, dat, indien het bestnnr, den medischen 
adviseur der bank gehoord, van oordeel is, dat 
één of meer der middelen onnoodig zijn voorge-
1cbreven, deswege geene vergoe.ding wordt verleend. 

1902. 

27 . Eene vergoeding , ale bedoeld in de ar• 
tikelen 25 of 26 , wordt niet verleend, dan na 
overlqrging door den verzekerde van eéne voldane 
rekening van dengene, die de middelen heeft 
geleverd; zij geschiedt naar het tarief, in artikel 17 
bedoeld , maar bedraagt in ~n geval meer dan 
de kosten der geleverde middelen hebben bedragen. 

Bij niet overlegging der voldane rekening wordt 
de in het eerste lid bedoelde vergoeding alleen 
dan uitgekeerd , indien znlks het gevolg ia van 
de omstandigheid, dat den getroffene de middelen 
ontbreken om de rekening te voldoen. 

De aanspraak op eene vergoeding, als bedoeld 
in de artikelen 25 of 26, venalt, wanneer deze 
niet is aangevraagd binnen zes maanden, ten aan
zien van ieder geleverd middel te rekenen van den 

dag, waarop het is geleverd. Het bestnnr blijft in 
bijzondere g.,vallen bevoegd, om ook wanneer de 
aanvrage om vergoeding niet binnen den bepaalden 
termijn is geschied , de vergoeding te verleenen. 

f 6, Slotbepaling. 

28. Het beatnnr der Rijksverzekeringsbank is 
bevoegd, na goedkeuring van Onzen Minister van 
Binneolandscbe Zaken, overeenkomsten aan te 
gaan met werkgevers, met vennootschappen en 
vereenigingen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid 
en met h~n , die eeoe inrichting als bedoeld in 
het laatste lid van genoemd artikel exploiteeren, 
betreffende de in dat artikel bedoelde behandeling 
vo.n door een ongev~l getroffen verzekerden en be
treffende de ve1"11trekkiog aan deze van genees-, 
heel• en verbandmiddelen. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast met de uitvoering vnn dit besluit, dat in 
het Staat8blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gt>zonden aan den Raad van State. 

Scbaumbnrg, den Uden Jnli 1902. 
(get) WILHELMINA. 

De Mi11i8ter t1an Bi1111enl. Zaitm, (get.) Kl'YPBR. 

( Uitgeg. 31 Juli 1902.) 

14, Juli 1902. BESLUIT, tot schoning der be
sluiten van Gedeputeerde Staten van 0roni119en 
van 25 April 1902, n••. 141 eo 142, l• afdee
ling, w1M1rbij vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein ia verleend 
aan A. PAAGKUI en aan J. VAN DAK, weduwe 
J. Fu1111Ns, beiden te Groningm. S. 164. 

0e8cltor8t tot _l Octooer 1902. 
Zie de besluiten van 25 Állg,ut~ 1902,S.174 

en 175. 
17 
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17 Juli 1902 B.111sLUIT, houdende wijziging va 11 

het Koninklijk bealuit van 6 September 188ó 
(Staatsblad n°. 178), tot bepaling van het 
maximnm der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen voor het krankzinnigen
gesticht .Calvariënberg" te Ktza8'rickt. S, 155. 

Wu W[LHELMINA, 11:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Jnli 1902, n°. 4806, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat,

/Jlad n°. 96), JteWijzigd bij de wet van ló April 
1886 (Slaata/Jlad n°. 64), 7 December 1896 (Staats

/Jlad n°. 191) en 21 Juni 1901 (Staau/Jladn•.16.7); 
Hebben goedgevonden en verataan: 

te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk bealuit 

van 6 September 1885 (Staats/Jlad n°. 178), tot 
bepaling van het maximum der verpleegd.en en 
het minimnm van· geneesknndigen voor het krank
zinnigengesticht .Calvariënberg" te Katutrickt, 
wordt voor .30 mannen" gelezen .26 mannen". 

2. In artikel 3 van het Koninklijk besluit, 
genoemd in artikel 1, wordt voor .Onze goed
keuring'' gelezen .goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Sfaat,/Jlad zal worden geplaatst. 

Sehanmbnrg, den 17den Jnli 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ki•ûter oa• B innenlandsc1te ?Aken, 
(get.) KUYP.11:ll. 

(Uitg49. 30 Juli 1902.) 

21 Juli 1902. BESLUIT, waarh:ij aan beatuurders 
der vereeniging voor landbouw en verzorging 
van krankzinnigen .Huize P11dua" te Boekel 
vergnnning wordt verleend tot oprichting 
van een gesticht voor idioten op een terrein, 
genaamd Hooghout, onder de gemeente Uden
hout , alsmede bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minimum der genees
kundigen. S. 16.6. 

W11 WlLHELMlNA , t:NZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlansche z~ken van 17 Juli 1902, n°. ó017, 
afdeeling Binnenlandsch Beatnar; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat8-
blad n°. 96), gewijzigd bij de wet:ten van ló April 
1886 (Slaats/Jlad D.0 • 64), 7 December 1896 (Staat, 

blad n°.19l)en 21Juni 1901 (Staatsbladn°. 16.7); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan beatuurdera der vereeniging voor 

landbouw en verzorging van krankzinnigen .Huize 
Padua" te Boekel wordt vergunning verleend, op 
een terrein, genaamd • Hooghout" onder dé-ge
meente Udenlwut , een geaticht voor idioten op 
te richten overeenkomatig de door hen overge-, 
legde teekeninger. en beschrijving. 

2. In het geaticht, dat beataan zal uit een 
adminiatratieg,ioonw met twee zijgebouwen, vier 
paviljoenen, benevens de noodige dienstgebonwen, 
mogen niet meer dan 200 idioten, allen mannelijke 
patiënten, worden verpleegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken bepaalt 
na de voltooiing van elk paviljoen , het tijdstip 
waarop dit in gebrnik mag worden genomen. 

3. In elk voor meer dan een verpleegde bestemd 
slaapvertrek wordt op ee~e duidelijk zichtbare 
plaats het aantal personen aangewezen waarvoor 
het bestemd ia. 

4. Zonder goedkeuring van Onzen Min_ister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene verandering ge
m11Bkt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van verache lucht in de 
voor de verpleegden bestemde· dag- en nacht• 
verblijven. 

5. De geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt opgedragen aan ten minste één geneeskun
dige, die, zoodra het aantal patiënten het getal 50 
overschrijdt, moet gevestig.l zijn in het gesticht 
of in de oumiddellijk.e nabijheid durvan en alsdan 
buiten het gesticht geene geneeskundige praktijk 
IDllft uitoefenen dan voor zoover dit door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken is toegestaan . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast ruet de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten J ali 1902. 

(get.) W IL HE L M I N A. 

IJt1 Minuter t1an Binnenlandac"e Zal,en , 
( g,t.) KUYPER. 

( Uitgeg. 1 .Jvg. 1902.) 

21 Juli 1902. BBBLUIT, tot vaststellinp; van het 
.reglement voor de Rijkskweekscholen voor 
vroedvrouwen. S. 157. 

W11 WILHELMINA, nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 

nenlandsche Zaken van 4 Juni 1902, n°. 4041, 
afdeeling BinnenlancÏsoh Bestuur; 
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Den Rand van State gehoord (ad vies van den 
1 J nli 1902, n°. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Jnli 1902, n°. 4933, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met intrekking van d" reglementen, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 Juli 1882 

(StaataMad n°. 118), zooals die zijn gewijzigd en 
aangevuld bij Koninklijk~- beslniten van 6 Octo
ber 1887 (Staatabtad n°. 169), 30 November 1891 
(Staatablad n°. 179) en 4 Jnni 1902 (Staatablaà 

n°. 80), vnst te stellen het reglement voor de 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, zooals het 
hiernevens is gevoegd; 

Il. te bepalen, dat zoolang niet door Ons eene 
commissie van toezicht en beheer over de Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te .Amsterdam 

ingevolge artikel 1 van dit reglement is benoemd, 
de thans bestaande commissie van toezicht en 
beheer over die school in Cnnctie blijft, en dat 
de tegenwoordige directeur van de Rijkskweek
school voor vroedvrouwen te Rotterdam en de 
tegenwoordige beambten der beide scholen bij het 
in werking treden van het nieuwe reglement in -
hunne betrekking gehandhaafd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat8blatl ,ieplaatst on aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2lsten J nli 1902. 
(get.) W IL H E L M IN A. 

IJe Minister van Binne11l,andacJie Zaken, 
(!/et,) KUYPER. 

( Uitgeg. 6 Á"fl, 1902.) 

REGLEMENT voor de Rijlukweekaclwlen 
ooor oroedorouwen. 

Art. 1. Het toezicht en het beheer over'• Rijks 
kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam, 
met inbegrip van de daaraan verbonden kraam
inrichting, is opgedragen ann eene commissie, 
bestaande uit ten minste drie leden, die door de 
Koningin worden benoemd en ontalagen. 

De benoeming geachiedt voor niet Jan~ dan 
zes jaren, met dien ventande, dat telkens om de 
twee jaren een lid aftreedt, dat echter her
benoembaar is. 

De commiasie benoemt een harer leden tot 
voorzitter en een ander harer leden tot secretaris. 

Het toezicht en het beheer over 's Rijke kweek
school voor vroed vron wen te Rotter.lam , met 

inbegrip van de daaraan verbonden kraaminrichting, 

is opgedragen aan een directenr, tevens leeraar 
in de verloskunde, die door de Koningin wordt 
benoemd , geschorst en ontslagen en eene vaate 
jaarwedde, benevens vrije woning, geniet. 

De directeur bekleedt zonder toestemming van 
de Koningin geene andere openbare bediening en 
oefent geene andere dan consultatieve prnktijk uit. 

2. Waar in dit reglement gesproken wordt 
van de directie, wordt daarmede voor 1.ooveel de 
kweekschool te Amsterdam betreft, de commiasie 
van toezicht en beheer , en , voor zoovcel de 
kweekschool te Rotterdam betreft, de directeur 
bedoeld. 

3. Het onderwijs aan de kweekscholen omvat 
de theoretische en praktische verloskunde, de 
verzorging van jonggeborenen en de verpleging 
van kraamvronwen. 

De leerlingen ontvangen tevens voortgezet lager 
onderwijs en natnarknndig onderwijs. Het onder
wijs wordt gegeven door leeraren, adsistenten , 
meesteressen-vroed vron wen, onderwijzers of onder
wijzeressen, door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken en op de door dezen bepaalde jaarwedden, 
na aanbeveling van de directie, te benoemen, 
beholldens hetgeen in art. 1 is gezegd omtrent 
de benoeming van den directeur-leeraar van de 
kweekschool te Rotterdam. Ten behoeve van het 
practisch onder"ijs is aan elke kweekschool eene 
kraaminrichting verbonden. Door de directie wordt 
bepaald, wie de leiding zal hebben van de prac
tische oefeningen in '.de kraaminrichting, en wordt 

de dagelijksche dienst in de kraaminrichting 
geregeld. 

4. Het aantal inwonende leerlingen op elke 
kweekschool bedraagt ten hoogste 32. 

Het aantal uitwonende leerlingen wordt telken 
jare door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaald, de directie gehoord. 

5. Eenmaal 'sjaars wordt aan haar, die als 
leerling op een der kweekscholen wenschen te 
worden toegelaten , op de plaatsen en den tijd, 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 

te wijzen, gelegenheid gegeven tot het aft~en 
van een examen , volgens een door genoemden 
Minister vaat te stellen programma. 

Dit examen wordt kosteloos afgenomen door 
eene commissie, waarvan de voorzitter, de leden, 
de plaatsvervangende leden en de secretaris jaarlijks 
door den Minister van Binnenlansche Zaken worden 
benoemd. 

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende 
17• 
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leden en de secretaris genieten reis• en verblijf
kosten en een presentiegeld van zes golden per dag. 

Het examen wordt niet in het openbaar gehouden. 

6. Tot het afleggen van het in art. 6 bedoelde 
examen wordt niemand toegelaten, die niet over
legt het bewijs, dat zij ale leerling-vroedvrouw 
bij een hoofdinspecteur van de volksgezondheid, 
onder de voorwB11rden, Yastgesteld bij art. 11 van 
het , Koninklijk beMlnit van 12 Februari 1879 
(Staatsblad n°. 36), gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 17 November 1893 (Staatablad 

n°. 166), 29 April 18911 (Staatabfad n°. 112) en 
4 Juni 1902 (Staatablad n°. 80), is ingeschreven 
en die niet door overlegging van een uittreksel 
nit de geboorteregister doet blijken, dat zij niet 
jonger dan 21 en niet onder dan 25 jaar is. 

A Heen die bewijzen van inschrijving ale leerling
vroed vrcn1w zijn geldig, welke zijn afgegeven binnen 
zes maanden v·óór den dap; der overlegging. 

De plaat&, de dag en het unr van het examen 

van de belanghebbende worden door den voor
zitter YKD de commissie bepaald en haar door 
den secretnriF schriftelijk medegedeeld. 

7. De voorzitter van de in art. ó bedoelde 

examencommissie wordt , zoo noodig, vervangen 

door het eerst benoemde lid, dat te1· vergadering 
tegenwoordig is, tenzij bij meerderheid van stemmen 

der aanwezige leden een ander lid daarvoor wor~t 
aangewezen. 

De commissie beraadslaagt en beslist niet dan 
bij tegenwoordigheid van ten minste de grootste 

helft der leden. 
Bij verhindering van een der leden wordt, zoo 

noodig, door den voorzitter een plaatsvervanger 

opgeroepen. 
De bPslissingen der commissie worden genomen 

bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. 
Staking van stemmen over den nitslag van een 
e:ramen geldt voor aîwijzing. 

8. Na den afloop harer werkzaamheden brengt 
de examencommissie aan den Minister van Binnen• 
landsche Zaken een verslag van hare bevindingen 
uit, met opgave van de geëxamineerden, die zij 
in aanmerking meent t.e moeten brengen voor 
plutaing ala leerling aan eene der kweeksrholen, 
in de volgorde, waarin de voorgedragenen naar 
het oordeel der commissie aanspraak op plaatsing 
hebben. 

De commis!ie vermeldt daarbij van elke ,·oor
gedrngene, of zij uitslnitend of bij voorkeur als 
inwonend leerling en of zij uitsluitend of bij 
voorkeur hetzij aan de kweekschool te Amsterdam, 

hetzij aan die te Rotterdam verlangt geplaatst te 
worden. 

Aan de geëxamineerden , die zij niet voor 
plaatsing voordraagt , doet de commissie mede
deeling van den ongonstigen uitalag van het examen. 

9. De Minister van Bioneolandsche Zaken be
slist over de plaatsing als leerling aan eene der 
kweekscholen eo doet daarvan aan de belang• 
hebbenden mededeeling._ 

Evenzoo geschiedt mededeeli_ng aan de door 
de examencommissie voorgedragenen, die niet ge
plaatst worden. 

Gehuwden, met of zonder kinderen, en weduwen 

met kinderen kunnen alleen als inwonend leerling 
worden geplaatst. 

10. Toelating als inwonend leerling geschiedt 
- behoudens door den Minister van Binnen
landsche Zaken te verleenen geheele of gedeelte
lijke vrijstelling hiervan - niet dan nadat de 

belanghebbende zich door eene schriftelijke ver- • 
klaring en onder het stellen van twee gegoede 
borgen, ten geaoege van den Minister van Binnen
landsche Zaken , voor de nakoming van het 
laatate li<I van dit artikel, verbonden heeft om 
zich gednrende den tijd van twee jaren volgend 
op het tijdstip waarop zij . de bevoegdheid van 
vroedvrouw verkregen zal hebben, beschikbaar 
te stellen om benoemd te worden tot gemeente
vroed vron w in de gemeente of dt gemeenten door 
den Minister van Bionenlandsche Zaken aan t.e 
wijzen, tegen eene vaste bezoldiging van ten minste 
zoodanig bedrag als naar het oordeel van ge
noemden Minister in die gemeente of gemeenten 
naar den aldaar geldendeo levensstandaard noodig 
moet worden geacht. 

De leerling die, na het verkrijgen van de be
voegdheid van vroed vro11w, eene som van / 200 
gestort . heeft in 's Rijke schatkist als vergoeding 
voor het genoten onderricht, is van deze ver
bintenis ontalagen. 

Ontalag van de verbintenis kan om bijzondere 
redenen verleend worden door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Bij niet-nakomen van de verbintenis binnen 
een door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalden tijd is de nalatige een som van / 200 
als vergoeding voor het genoten onderricht aan 
den Staat verschuldigd. 

11. De leerlingen, zoowel de uitwonende als 
de inwonende, zijn ter zake harer kleeding onder
worpen aan de voorschriften, daaromtrent door 
de directie te geven. De inwonende leerlingen 
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moeten steeds voorzien zijn van eene voldoende 

hoeveelheid voor deugdelijke reiniging vatbare 
kleedingatnkken, ten genoege van de directie. 

12. De kosten van voeding, bewnasching en 
verpleging der inwonende leerlingen en alle kosten 

van het onderwij s en de leermiddelen komen ten 
l11Bte van 's Rijk& schatkist. 

13. Voor zooveel noodig zijn onder de directie 
het bestnnr der h nishonding, het toezicht op den 

dagelijkschen dienst en de orde in elke kweek
school en· daaraan verbonden kraaminrichting en 

op de verpleging der kraam vrouwen, benevens 
het financieel beheer, opgedragen aan beambten, 
die door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
worden benoemd en ontslagen, de directie gehoord. 
De werkzaamheden en verplichtingen van deze 
beambten worden geregeld in een huishoudelijk 
reglement door de directie, onder goedkeuring 
van genoemden Minister, vaat te stellen. 

Het noodige diensiperaoneel wordt anngesteld 
door de directie daartoe door genoemden Minister 
gemachtigd. 

14. Het in art. IS bedoelde huishoudelijk regle
ment bevat, voor zooveel de kweekschool te Am• 
sterdam betreft, ook de noodige bepalingen omtrent 

de regeling der werk1.aamheden van de commissie 
van toezicht en beheer, en, voor zooveel de kweek• 
school te Rotterdam betreft, de noodige bepalingen 
over de vervanging van den directeur bij diens 
ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis. 

Eene instrnctie voor den directeur wordt door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld. 

15. Het onderwijs en de verpleging vangen elk 
jaar in het begin van September aan en eindigen 
in het begin van J nli. 

De lessen worden gegeven naar een programma 
door de directie, ouder goedkenring van den Mi
nister van Binnenlundsche zaken, vastgesteld. 

Op Zondagen, gedurende de Kerstweek en de 
daarop volgende week en vnn Donderdag vóór 
Paschen tot Maanda,: nà Pasehen wordt geen 
theoretisch onderwijs gegeven. 

16. De leerlingen mogen zonder ~stemming 

der directie geen gedeelte van het onderwijs ver
zuimen. Ter bijwoning van verlossiop:eo en ter 
verpleging van kraamvrouwen blijft ook ged nrende 
de vacantiën een telkens door de directie aan te 
wijzen gedeelte der leerlingen in de kweekschool 
werkzaam. 

Desverkiezende kunnen de inwonende leerlingen 
gedurende de Kerst- en P1188ch vncantie en zij, die 
aan het examen van vroed vron w znllen deelnemen, 

na het einde van den Clll'IIDS tot den dag, waarop 
zij geëumineerd worden, in de kweekschool blijven. 

17. De directie is bevoegd eene leerling wegens 
grof plichtverzuim of wangedn,g, of bij l(ebleken 
ongeschiktheid voor de betrekking vun vroedvrouw 

het verder verblijf en het bij wonen van het onder
wijs aan de kweekschool te ontzeggen. Zij geeft 

daarvan terstond kennis aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Van de nitspraak der directie kan de leerling 
in beroep komen bij den Min;ater van Binnen
landsche Zaken. 

18. De directie is bevoegd eene leerling, die 
na afloop van het eerste studiejaar blijk geeft van 
onvoldoende vorderingen, het underwijs in dot 
studiejaar nog eeumnnl te doen volgen. 

De leerlingen zijn gehouden, !(edurende twee 
or (wanneer het eerste lid van dit artikel wordt 
toegepast) drie achtereenvolgende jaren het onde1·

wija bij te wonen , voordat zij het examen als 
vroedvronw_ afleggen , tenzij door de directie de 
vergunning daartoe vroeger gegeven wordt. 

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
kan in bijzondere gevallen, op voordracht van de 
directie, voor in- en voor uitwonende leerlingen 
het genot van het onderwijs en voor in wonende 

leerlingen ook dat van de in woning en verpleging 
worden verlengd voor den tijd van één jaar. 

19. Bepalingen omtrent de schooltocht en de 
verplichtingen en leefwijze der leerlingen, voor 
zoover daarin niet bij dit reglement is voorzien, 
worden opgenomen in het in art. 13 bedoeld hnis
hondelij k reglement. 

20. Jaarlijks vóór 1 Juni drnatct de directie 
van elke kweekschool aan den Minister vnn Bin

nenlandsche Zaken eene begrootinit van uitgaven 
voor ten behoeve van de kweekschool voor het 
volgend dienstjaar. 

Na het einde van eiken cnrsus dient zij een 
uitvoerig verslag omtrent den toestand der kweek
school en van de daaraan verbonden kraaminrich
ting aan genoemden Minister in. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1902; 
n°. 41 (StaatslJlad n°. 157). 

Mij bekend, 
De Mini4ter uan Binnen/. Zaken, (get.) KutPIIIR. 

21 Juli 1902. BIIBLUIT, tot vernietiging van het 
beal nit van Gedepnteerde Staten van Utrecltt 
van 23 Januari 1902, n°. l; waarbij onge• 
grond is verklaard het beroep van W. J. 
R11:mmns c.s. tegen het besluit. vnn bnrge-
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meester en wethouders van Utrecht van 12 No
vember 1901 tot intrekking eener vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein. S. 168. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken v11n 13 Juni 1902, n°. 4014, 
afdeeling Binnenlandsch Beatnur, betreffende het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
23 J11nu11ri 1902, n°. 1, waarbij ongegrond ia 
verklaard het beroep, ingesteld door W. J. R111JN·. 

DERS c. ,., te zamen uitmakende de firma JuSTEKA 

en C0
., te Utrecht, tegen het besluit van burge

meester en wethouders van Utrecht van 12 No
vember 1901, waarbij de aan genoemde firma bij 
besluit vau 30 April 1901 verleende vergnnning 
tot verkoop van sterken drank in het klein voor 
het perceel Voorstraat 4/6 ia ingetrokken ; 

Overwegende, dat het besluit van Gedepnteerde 
Staten hernst op de volgende gronden : 

dat de verleende vergunning aan appellanten 
tot verkoop van sterken drank in het klein door 
bnrgemeester en wethouders v110 Utrecht ia inge
trokken, nithoofde het uit een ingesteld onderzoek 
ie gebleken, dat door hen (de firma J0STIIJU en C0

.) 

t1111schen 1 Mei en 1 Auguatna van het jaar 1901, 
alzoo ged urende drie achtereenvolgende maanden, 
opzettelijk geen gebruik is gemaakt van de aan 
hen verleende vergunning; 

dat appellanten hebben aangevoerd, dat zij geen 
gebrnik konden maken van de verleende vergun
ning, daar de lokaliteiten, waarvoor de vergunning 
was verleend, aan een ander waren verh nurd ; 

dat ter benntwoordiog der vraag, of in den zin 
der Drankwet opzettelijk geen geliruik is gemaakt 
van eeoc vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein, moet gelet worden op de 
betcckenis, welke dit woord in artikel 9, sub 2°. 
dier wet beert, dat is, met welke bedoeling het 
ter plaatse gebezigd is; 

dut de bedoeling is te voorkomen, dat • ver
gunningen" zonden kunnen worden ingetrokken 

-ingeval houders van zoodanige vergunningen door 
overmacht, _b.v. bij vernieling door brnnd of wegens 
noodige reparatie of verbouwing der lokuliteiten, 
waarvoor de vergunning werd verleend, enz., tijde
lijk belet worden het tappersbedrij f nit te oefenen; 

dat in cusn door opzet telijk geen gebruik maken 
eeuer vergunning moet verstaan worden hetfeitelijlc 
daarvan geen gebruik maken, zonder dRt dit ver
znim zijn oorsprong vond in overmacht, welke 
beteekenis ook door appellanten wordt gevoeld, 

waar zij trachten te bewijzen, dat zij tegen bonnen 
wil niet van de hno verleende vergunn ing hebben 
kunnen gebruik maken ; 

dat het bier dus de vraag geldt, of in verband 
met de omstandigheden overmacht in de gezonde 
beteekenia vnn het woord is aanwezig geweest; 

dat dit niet het geval ia, daar door overmacht 
voor appellanten onmogelij k kan worden verstaan 
een toestand, waurvan niet alleen het ontstaan in 
do, toekomst als 1111/ctr door hen kon worden aan• 
gt,nomeo, maar waarvan zelfs de 1111nwezigheid op 
het oogeoblik, dat aanvrage gedaan werd, voor 
appellanten vaststond en waarvan de zekere ge
vol~n derhalve gel,e6l ortiroillig door hem aan• 
vaard werden, immers appellanten hadden zich 
door overeenkomst met de huurster het medege
bruik der aan deze verhuurde lokalen kunnen 
verzekeren, of, toen dat onmogelij k bleek, zich 
knnnen outhonden van het aan vragen eener • ver
gunning'', w1111rvan zij voornit wisten, dat zij 
de1.e niet zonden kunneu gebruiken ; 

dat burgemeester en wethouders van Utrecht 
alzoo terecht, wegens het opzettelijk niet gebruik 
maken eener verleende vergunning gedurende drie 
maanden achtereen, de op den 30aten ~pril 1901 
verleende vergunning tot den verkoop ven sterken 
drank in het klein hebben ingetrokken ; 

Overwegende, dat artikel 9, 2°, der wet van 
28 Juni 1881 (Staatablad n°. 97), gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1884 (Staatablaá n°. 64), 
16 April 188ö ( Staat,blad n". 78), 16 April 1886 
(Staat,blaá n°. 64) en 27 April 1901 (Staat,blad 
n°. 86), voorschrijft, dat een vergunning door 
burgemeester en wethondera wordt ingetrokken, 
wanneer daarvan gedurende drie · maanden achter
een opzettelijk niet wordt (!ebrnik gemaakt; 

dat een besluit tot .intrekking eener vergunning 
ingevolge dit voorschrirt dus niet 11fh11nkelijk kan 
worden gesteld van de omstandigheid, dut bewezen 
wordt: hetzij door burgemeester en wethouders, 
dat geen overmacht het gebruik maken der ver
gunning heeft belet, welk bewijs niet te leveren 
ie, hetzij door den vergunn inghouder, dat zulk 
een overmacht bestaan heeft (iets waardoor, in 
strijd met de wet, de bewijslast van burgemeester 
en wethouders op den vergunninghonder zou 
overgaan), maur alleen gegrond mag zijn op het 
bewijs, dat er van de zijde van den vergunning• 
houder opzet was om van de vergunning geen 
gebrnik te maken; 

dat dit bewijs in het onderhav ig geval niet 
kan worden geput uit de omstandigheid, dat de 
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firma JuSTllMA en C°. tijdens het verleenen der 

vergunning wist, dot de lokaliteiten vooreerst niet 

tot hore befchikkiog zouden etaan, aaof'8Zien niet 
von te voren vaststond, dot zij zich die beRchikking 
niet, in overeemtemmiog met de daarbij betrokken 
partijen, vó6r den afloop der drie maanden zon 
kunnen ven:ekeren; _ 

dat bedoeld bewijs alleen zou kunnen worden 
gepot uit de omstandigheid, datdefinnaJUSTBMA 

en C°. tijdens of na het verleenen der vergunning 
hetzij opzettelijk ongebruikt had gelaten een 
gelegenheid tot gebr~ikmoking, die open etond of 
open kwam, hetzij opzettelijk had nagelaten, zich 
zoodanige gelegenheid te verschaffen, niettegen• 
staande zij dit had kunnen d~1i; 

dat dit niet beweerd, noch bewezen ia; 
dat derhalve niet vaatataat, dat door de firma 

JusTKMA en C°. opzettelijk van de verguuning 
gedurende drie maanden achtereen niet ia gebruik 
gemaa.lr.t ; 

dat mitsdien boven vermeld besluit vau Gede
puteerde Staten van Utrt'cht in strijd ia met de wet; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (advies vau 
8 Juli 1902, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandache Zaken van 17 J nli 1902, 
n°. 5143, afdeeliog Binnenlandsch Bestnur; 

Hebben goedgevonden rn verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van UtrecAt van 23 J11nuari 1902, n°. 1, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit heslnit, hçtwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo , den 2 laten J n_li 1902. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Mini.Jter t1an Binnen/, Zakf!ff, (jtt.) KUYPER. 

( Uitgeg. 6 ..1-,. 1902.) 

23 Juli 1902. B.11:sLUIT, waarbij wd vernietiging 
von het besluit van Gedeputeerde Stnten van 
Gûder/a"d d.d. 18 Maart 1902, n°. 73, op 
de aanvrage van i!.e Nederdnit&ch Hervormde 
kerkvoogdij te Herveld om de rijksbijdrage 
bedoeld in art. 54bi.r der wet tot regeling 
van het loger onderwijs voor de onder haar 
bestuur staande lagere school in de gemeente 
Yal/Jurg te Hert1eld, D 30, over het jaar 1901, 
het bedrag dier bijdrage wordt vastgesteld 
op f 175. S. 159. 

W11 WILHELMINA, IINZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Nederduitsch Hervormde kerkvoogdij te Herveld 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 18 Maort 1902, n°. 78, genomen 
op de aanvrage van genoe1nde kerkvuogdij om voor 
de onder haar bestuur staande bijzondere lagere 
school in de gemeente Y4//J"rg te BertJeld, D SO, 
over het jaar 1901 te bekomen de Rijksbijdrage, 
bedoeld in artikel 54bi., der wet tot regeling van 
het lager onderwijs; · 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van beatunr, gehoord, ad vies van 11 Juni 1902, 
n°. 125; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandache Zaken van 19 Juli ] 902, no. 6463, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit ; 

Overwegende, dat voor deze school de Rijks
bijdrage ia aangevraagd over de m~nden October, 
November en December 1901 tot een bedng 
van/ 17ó; 

dat Gedeputeerde Staten op 18 Maart 1902 
hebben beslist, dat deze school niet voldoet aan 
de eischen en voorwaarden, in artikel 54bi.r der 
wet op het lnger onderwijs tot het verleenen van 
eene Rijksbijdrage gesteld; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat de school 
niet is geopend in de loop van het jaar 1901 , 
doch ged urcnde dat geheele jaar heeft bestaan, 
terwijl gedurende de maanden Januari tot en 

met September aan de school verbonden waren 
het hoofd der school en één 011derwijzer, hoewel 
ingevolge de betrekkelijke wettelijke bepalin~n 
het hoofd had moeten zijn bijgestaan door ten 
minste twee onderwijzers, aangezien het aantal 
kinderen, dat op ló Januari 1901 als werkelijk 
schoolgaande bekend stond 100 bedraagt; dat 
mitsdien ingevolge artikel 54bi.r, 2de lid sub c, 
der lager onderwijswet deze school niet in aan
merking komt voor de Rijksbijdrage over 1901 ; 

d1&t de kerkvoop:dij tegen het besluit van Gede
puteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen , 
daarbij aanvoerende, dat hare ach~) ven 1 Octo

ber 1901 af aan de eischen der wet voldaan heeft, 
en Ons , verzoekende, dat over de maanden Octo
ber, November en December de Rijksbijdrage 
worde toegekend tot een bedrag van / 175; 

Overwegende , dat Gedeputeerde Staten bij het 
beoordeelen der aanvrage om Rijksbijdrage over 
de waanden October, November en December 1901 
ten onrechte in aanmerking hebben genomen den 
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toestand, w:anrin de school verkeerde gedurende 

de danraan voorafgaande maanden van dat jaar, 
toen reeds sinds het einde van 1898 geenerlei 
band meer bestaan had tusschen deze school en 

artikel 54bis der wet tot regeling van het lager 

onderwijs; 
dat, waar het de besturen van bijzondere lagere 

scholen zijn, die zelven het verband met even

gemeld wetsartikel eerst leggen en daarna ver
breken kunnen, welk laatste zij doen, zoodra zij 

opbonden aanspraak te maken op Rijksbijdrage, 

bij het weder opkomen van die besturen om den 

eerst verbroken band nogmaals aan te knoopen , 
de beoordeeling van hno aanspraak op Rijksbij

drage niet mag worden beheerscht door den toe
stand, waarin die school voor meerdere jaren 
heeft verkeerd ; 

dat in het onderwerpelijk geval · dit verband 

door het appelleerend bestuur met dén aanvang 

van het jaar 1899 vrijwillig is verbroken en 

eerst op 1. October 1901 weder is aangelegd ; 
dat van ar 1 October 1901 is voldaan aan 

alle eischen en voorwaarden op het verkrijgen 
van Rijksbijdrage gesteld en derhalve aanspraak 

op die bijdrage bestaat over de maandPn October, 

November en December van het jur 11101; 

dat mitsdien het ingesteld beroep gegrond is; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 18 Maart 

1902, n•. 73, het bedrag der Rijksbijdrage over 

11101 toekomende aan de Nederdnitsch Hervormde 
kerkvoogdij te Herveld als bestuur der bijzondere 

lagere school, gevestigd in de gemeente Yal611rg 
te HertJeld, D SO, vast te stellen op / 175. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister in de Nederla1tdscke Staats
coatra11t zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State , 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 23sten J nli 11102. 

(get.) W I L H EL M I N A. 

JJe Jli1tUter tJan Binnenla,u;hcl,e Zaken, 
(get.) KUYPIIR. 

(Uitgeg. 9 Á.119. 1902.) 

28 Jttli 11102. BEST.UIT, tot uitvoering van de 

artikelen 7, 8, Il, 26, 27, 28, 30, 54, 35 

en 36 der Woningwet. S. 160. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op .de voordracht van Onze Ministers vli.n 

Binnenlandsche Zaken , van J nstitie en van Finan
ciën van 14 · April 1902, n°. 2704, ardeeling 

Binnenlandsch Bestnnr; 
Gezien de artikelen 7 , 6de lid , 8 , 6de lid , 

11, llde lid, 26, 27, 3de lid, 28, 7de lid , 

30 , lste lid , 34, lste lid, 35 , lste lid en 

36 der Woningwet. 
Overwegende , dat bij algemeenen maatrey;el 

van bestuur moeten worden vastgesteld:. het for

mulier van afkondiging voor de krachtens artikel 1 
der Woningwet door den gemeenteraad of krachtens 

artikel 8 dier wet door Gedeputeerde Staten vast

gestelde voorschriften en voor de besluiten van 

den gemeenteraad houdende verbod tot aanbonw 

or herbouw; voorschriften betreffende de inrichting 

van registers van aangifte van verhoorders van 

woningen; de vereischten van toelating van ver

eenigingen , vennootschappen of stichtin1ten als 
uitslnitend in het belang van verbetering der 

volkhnisvestingwerkzaam; voorschriften betreffende 

de inrichting van plannen van uitbreiding van 

de in artikel 28 der wet bedoelde gemeenten; 

voorwaarden waaronder door de gemeenten aan 
vereenigingen, vennootschappen en stichtingen en 

door het Rijk aan de gemeenten voorschott~n in
gevolge de artikelen 30 en 31 der Woningwet, 

zoomede bijdragen in de aftoBBing hiervan kunnen 

worden verleend; en bepalingen betreffende de 

werkzaamheden, de bevoegdheid en den werkkring 

van het college van bijstand, bedoeld in artikel 35 

der wet; 
Den Raad vau State gehoord (advies van den 

8 Juli 1902, n°. 17); 
Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 

van Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van 
J!'inanciën van 15 Juli 11102, n•. 5146, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 
· Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen 

het na volgende: 

; 1. Formuliert111 tJan afkondiging tJan ver
ordelti1,gen. 

Art. 1. Het formulier van afkondigin1t, be

doeld in artikel 7 , zesde lid , en het formulier 
van afkondiging van het raadsbesluit, bedoeld 
in artikel 27, derde lid, der Woningwet, luiden: 



28 JULI 1902. 265 

.De burgemeester eu wethouders vau 
doen te weten, dat door den raad dier gemeente 
in zijne vergadering vau is vaat
gesteld de volp:ende verordening : 

(titel der verordening.) 

(inhoud der verordening.) 1 

.Zijude deze verordening door de Gedeputeerde 
Staten van bij besluit van (bij j 
Koninklijk besluit van ) goedgekeurd. 1 

.En is hiervan afkondiging geschied, waar 

he~n be;::::• v::u :z;sing van artikel 197 der / 

Gemeeutewet worden de woorden : • bij besluit 
van . . . • • , goedgekeurd" vervaugen door de ' 
woorden : .goedgekeurd hlijkens het niet iuzenden 
van hnune beslissiug of van bericht, de beslissing 
verde.p:ende , binueu twee maanden na den dag 
waarop de verordening hun is aangeboden." 

2. Het formulier van afkondiging, bedoeld in 
artikel 8, zesde lid, der Woniugwet, luidt : 

• De burgemeester eu wethouders van 
doen te weten, dat door de Gedeputeerde Staten 
van bij besluit van 
~dgekenrd bij Koninklijk besluit van 
is vastgesteld de volgende plaatselijke verordening: 

(titel der verordening.) 
(inhoud der verordening.) 

.En is hiervan afkondiging geschied, waar 
het behoort , den enz." 

§ 2. 'Regi8tera van aangifte van ver!tuurder, 

t1a11 toOIIÏfl{ll'tl, 

6. Het register kan gesplitst worden in boek
deelen of reeksen van boekdeelen , al dan niet 
volgens het kaartenstelsel ingericht, naar de 
plaatselijke indeelin111 in dorpen , buurtschappen , 
wijken of andere ·hoofdafdeelingen. 

Het register wordt ingericht nanr de plaatselijke 
indeeling (dorp, bnurtschap, wijk enz.) en nanr 
de straten, zoo veel mogelijk met inachtneming 
van de alphabetische volgorde van de namen of 
letters - of van de volgorde van de nommers - der 
dorpen, buurtschappen, wijken enz. en der straten. 

S 3. Todatixg t1an veree,cigingen, vennoot

ac!tappen t!M sticMixgt!II al-s uitaluitend 
in !,.et belang van t1er6etering der 

voluhui8ve1tifl{I toerl:ua11t. 

7. De in artikel 78 der wet van den 28sten Au
gustus 18H (Staat.r!Jla« n°. 126), laatstelijk ge
wijzigd bij artikel 26 der Woningwet, bedoelde 
toelating van vereenigingen, vennootschappen en 
stichtingen als nitslnitend in het belang van 
verbetering der volkshuisvesting werkzaam, ge• 
sohiedt op een daartoe tot Ons gericht verzoek, 
schrift van haar bestuur, 

Ons besl;it tot toelating wordt met redenen om• 
kleed en wordt openbaar gemaakt in de Neder
la11daclle Staatacourant; ingeval het afwijkt van 
het ad,ies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging 
van dit ad viea. 

8. Bij het verzoekschrift, in het voorgaand 
artikel bedoeld, moeten worden overgelegd : 

3. In elke gemeente des Rijke wordt door 
burgemeester en wethouder& volgens het model, 
gevoegd bij dit besluit, een register gehouden 
van de aangiften, gedaan in~volge artikel Il , 
eerste en vierde lid, der Woningwet. 

a. Een authentiek afschrift vau de statuten of 
de akte, waarbij het bestaan en de werkkriug 

, der Vijreeniging , vennootschap of stichting ge
regeld zijn; 

4. Voor elke woning, die op zich zelve een 
gebouw vormt, wordt een afzonderlijk blad van het 
register, in het voorgaand artikel bedoeld, bestemd. 

Woningen, die van een en hehelfde gebouw 
deel uitmaken, worden op hetzelfde blad inge
schreven. 

5. Wanneer een blad van het register volge
schreven is, wordt het vervolgd op een nieuw 
blad, volgende op het laatst beschrevene in het 
register of in dezelfde af deeling van het regiater, 
nimmer op open plaataen van gedeeltelijk be
schreven bladen. Aan den voet van het volge
~hreven blad wordt verwezen naar het nommer 
van het blad, waarop de insclirijvingen vervolgd 
worden, 

IJ. het bewijs , dat op deze 1tatnten of deze 
akte, voor zooveel noodig, de vereischte goed
keuring of bewilliging is verkregen overeenkom
stig de te dien aanzien geldende wettelijke voor
schriften; 

c, voorzooveel openbaarmaking von statuten of 
akten als bovenbedoeld door de wet is voorge
schreven, het bewijs, dat deze openbaarmaking 
is ges~hied. . 

9. De toelating wordt geweigerd indien uit de 
overgelegde atainten of akte of op andere wijze 
blijkt , dat de vereeniginp; , vennootschap of 
atichting niet uitsluitend ten doel heeft in het 
belang van verbeterinp: der volkshuisvesting werk
zaam te zijn. 

De toelaliug wordt mede geweigerd indien de 
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overgelegde statuten of akte niet voldoen aan de 
eischen , bij de artikelen 10 en 11 gesteld. 

One besluit tot weigering van de toelating 
wordt met redenen omkleed en wordt openbaar 
gemaakt in de Nederland8che Staaûcowa,it ; in
gP.val het afwijkt van het ad vies van Gedeputeerde 
Staten , met bijvoeging van dit advies. 

10. Behalve hetgeen daarin onrigens ter vol
doening aan wettelijke voorschriften moet worden 
opgenomen znl1en de statuten of de akte moeten 
bevntten: 

a. eene bepaling , die aan het bestuur de be
voegdheid geeft om de verlangde toelntini,: te 
verzoeken; 

o. voorschriften, waaruit blijkt, dat buiten eene 
matige rente, in geen geval 4 ten honderd 'sjaars 
te boven gaande, over het bijeengebracht stam
kapitaal en de eventueel duor leening verkregen 
fondsen, alsmede eene billijke vergoeding voor 
verrichte werkzaamheden of bewezen diensten, 
geldelijk voordeel voor de leden, anndeelhonders, 
beetnnrden, commissarissen of bewind voerders 
geheel ie buitengesloten en dat aan de winsten 
der vereeniging, rnnnootschap of stichting geene 
andere bestemming kan worden gtgeven dnn ter 
bevordering van haar doel ; 

c. het voorschrift, dat vervreemding of be
zwarinK van de onroerende goederen der •ereeni
a;ing, vennootschap of stichting niet anders zal 
kunnen geschieden dan met goedkeuring van 
bu~meester en wethonden der gemeente, waarin 
die goederen zijn gelegen en indien de vereeni
ging, vennootschap of stichting voorschot genoot 
van eene andere gemeente, zoolang dit niet is 
afgelost, ook met goedkeuring van burgemeester 
en wethonden dezer laatste gemeente, of in beide 
gevallen, bij weigning der goedkenrinir, niet anders 
dan ruet goedkenring van Gedeputeerde Staten , 
de bestnren van bedoelde gemeenten gehoord ; 

d. het voorschrift, dat intrekking der toelatin!!', 
ontbinding of opheffing van de vereeniging, ven
noot1chap of atichting medehrenitt; 

e. het voo1-schrift, dat bij ontbinding of op
heffing van de vereeniging, vennootschap of stich
ting voorhanden overschotte.n boven het bijeen
gebracht, (1;1!6tort of ter veetiging van de stich
ting afgezonderJ kapitaal ter beschikking zul1en 
komen van de gemeente, waarin de onroerende 
goederen der vereeniginp, vennootschap of stichting 
zijn gelegen, ten einde te worden aangewend ter 
verbetering van de volkshuisvesting; dat bijaldien 
die onroerende goederen in merr dan ééno~emeente 

zijn gelegen bedoelde overschotten voor hetzelfde 
doel ter beschikking znl1en komen van de ge
meenten, indieu zij bij minnelijke schikking tot 
verdeeling geraken en bij gebreke van zoodanige 
minnelijke schikking binnen een jaar na de ont
binding of opheffing of wel bij ontstentenis van 
zoodanige goederen overeenkomstig de regeling 
tot verdeeling, te treffen door Gedeputeerde Staten, 
behoudens beroep op One, of - zoo de goederen 
in verschillende provinciën zijn gelegen - door 
Ons, Gedeputeerde Staten dier provinciën 2èhoord; 

/ . het voorschrift, waarbij aan het bestuur de 
verplichting wordt opgelegd om jaarlijks aan bnrge. 

. meeeter en wethouders der gem..ente of gemeenten, 
waarin de vereeniging, vennootschap of stichting 
werkzaam is, een beredeneerd verslag te doen toe
komen vnn hare werkzaamheden gedurende het 
afgeloopen jaar met bij voeging van balans en van 
winst- en verliesrekening, opgemaakt volgens 
model, vast te stellen door Onzen Minister van 
Binntnlandsche Zaken; 

g. het voorschrift, waarbij aan het bestnnr de 
verplichting wordt opgelegd om Onzen Minister 
van Justitie onmiddellijk in kennis te stellen 
met de ontbinding o( opheffing der vereeniging , 
vennootschap of stichting, indien de ontbinding 
of opheffing een andere oorzaak heeft dan het 
verloop van den tijd, voor welken de vereeniging, 
vennootschap of stichting is opgericht of gevestigd. 

11 . De statuten of de akte mogen geene be
paling bevatten, waaraan leden, anndeelhonders 
of derden het recht ontleenen to1 het verkrijgen 
van den eigendom vnn onroerende goederen der 
vereeniging, vennootschap of stichting. 

12. De toelating wordt door One, Gedeputeerde 
Staten gehoord, ingetrokken, indien Ons blijkt, 
dat de vereeniging, vennootschap of stichting 
niet uitslnitend in het belnng van verbetering 
der volkshnisvestiog w1<rkzaom ie of handelt in 
strijd met de voorschriften, bij artikel 10 gesteld, 
alsmede indien 'bij wijziging of aanvulling van 
de statuten of de akte die wijzigingofaanvulling 
niet binnen eene maand ter Onzer kennis ie 
gebracht of niet langer wordt voldaan aan de 
eischen, gesteld bij de artikelen 10 en 11. 

One besluit tot intrekking vau de toelating 
wordt met redenen omkleed en wordt openbaar 
gemaakt in de Netlerlaudac!te Staat8courant; in
geval het afwijkt van hetadvi~e van Gedeputeerde 
Staten , met bijvoeging van dit ad vies. 

13. De statuten of akten van vereeuigingen, 
vennootschappen of stichtingen, alemede de daarin 
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geb1'8chte w9z1gmgen of aan vullingen worden na 

Ons besluit tot toelating zoo spoedig mogelijk 

door de zorg van Onzen Minister van J astitie 
openbaar gemaakt in de Nederltrndacke Staata
courant met vermeldinp: tevens van bedoeld besluit. 

Indien de statuten of akten of de daarin !1:'l· 
brachte wijziging of aanvulling reeds, ter vol
doening aan eenig wettelijk v_oorschrift, in de 

Nederlandacke Staatacourant openbaar zijn ge

•IUnakt, kan worden volstaan met de vermelding 

van Ons bes! nit tot toelating onder verwijzing 
naar de dagteekenlng en het nummer der Neder
landacke Staatscourant, waarin de statuten of akten 

of de daarin gebrachte wijziging of annvnlling 
zijn opgenomen. 

4. Inrichting 1'an pla11nen van uitbreiding 
1'0or de in artikel 28 dei· Woningwet 

bedoelde gemeenten. 

14. Ontwerpen voor plannen van uitbreidinir, 
ontwerpen tot herziening daarvan, vastgestelde 

plannen van uitbreiding en vastgestelde plannen 
tot herziening daan-an , overeenkomstig artikel 

28 der Woningwet, worden ingericht met inacht
neming van de volgende voorschriften : 

a. de ontwerpen en de plannen worden ver

vat iu kaa!'len op een schaal van minstens 1 op 
• 2500, met aanduiding van schaal en noordpijl; 

IJ. de kaarten duiden de kadastrale sectie en 

de nummers der in het ontwerp of in het plan 

begrepen perceelen aau, benevens den aanleg, 
waarvoor ieder perceel is bestemd ; 

c. op de kaarten wordt duidelijk aangegeven , 
welk deel van den grond, aan een en denzelfden 

eigenaar toebehoorende, voor den aan ley: van eene 
strll8t, eene gracht of een plein bestemd is en 
welk deel van zijnen p:rond overigens in het ont
werp of in het plan is begrepen ; 

d. bij de k118rten wordt gevoep:d een staat van 
de namen en van de woonplaatsen van de eigenaars 
der in het ontwerp of in het plan begrepen per
ceelen met vermelding van kadastrale sectie en 
nnmmers; 

e. de kaarten gaan voorts vergezeld van eene 
situatiekaart, waaruit de aanslnitiog van den in 
het ontwerp of in het plan begrepen grond aan 

het overig grondgebied der gemeente en zijne 
verkeerswegen blijkt en van eene toelichtende 
beschrij vinp: ; 

/. op de kaarten of in de toelichtende beschrij
ving worden lengte en breedte der aan te lelll(en 
straten, pleinen en grachten duidelijk aangegeven. 

§ 5. Geldelijlee ateun 11an gemeente,oege. 

15. Voorschotten, als bedoeld in artikel 30 

der Woningwet, worden verleend onder de na
volgende voorwaarden : 

a. dat het voorschot uiterlijk binnen vijftig 
jaren in ,rel ijke jaartermijnen of bij wege van 

annuïteiten wordt afgelost; 

IJ. dat bij faillissement der vereeniging, ven

nootschap of stichting, bij ontbinding der ver
eeniging of der vennootschap of opheffing der 
1tichting alsmede indien de vogrwaarden, waar
onder het voorschot is verleend, niet worden 
nB11;eleefd, het voorschot of het onafgeloste ge

deelte daarvan terstond opvorderbear wordt ; 
c. ·dat bij vervreemding of bezwering van on

roerende goederen der vereeniging, vennootschap 
of stichting zonder goedkeuring van burgemeester 
en wethouders der gemeente, die geldelijken 
steun verleent, of anders van Gedeputeerde Staten 

het bestuur aan de gemeente zal verbeuren een bij 
het verleenen van het voorschot te bepalen geld
som, wnnrvoor de leden van het bestnnr hoofde

lijk ieder voor het geheel aansprakelijk zullen zijn ; 
onverminderd het recht <ler gemeente om, zoo 
daartoe termen zijn, in plaat■ van de geld boete 

schadevergoedinp: te eischen en om de vervreemding 
of bezwaring, niet als p:el<lip: te erkennen . 

16. Wordt een voorschot renteloos verleend 
of tegen eene rente beneden 3½ ten honderd 
's jaars, dan wordt daaraan bovendien de voor
waarde verbonden, dat de gemeente ten alle tijde 
met p:oedkenrin11; van Gedeputeerde Staten, of, 

bij weigering, met Onze !(Oedkenrinir, het recht zal 
hebben alle bezittingen met de daarop rustende 
Jasten tn verplichtingen en alle scholden der 

vereenï-p:inp:, vennootschap of stichtinir gezamenlijk 
over te nemen tegen betaling van een bedl'llg, 
bij het verleenen van het , oorschot vast te &tellen, 

met dien verstande, dat boven het bijeengebracht, 
gestort of ter vestip:inp: van de stichting afge

zonderd kapitaal slechts eene billijke vergoeding 
voor liquidatiekosten wordt uitgekeerd. 

17. Bijdragen nit de gemeenteku, als bedoeld 
in artikel 30 der Woninp:wet, worden nlléén ver
leend bij wijze van tegemoetkoming in de aflossings
termijnen van een renteloos voorschot. 

Zoodanige bijdragen beloopen ten hoogste de 

helft van de aflossingstermijnen gedurende de eerste 
vijf jaren en ten hoogste een derde gedeelte ge
durende verdere jaren, en worden alleen verleend 

onder voorwaarde, dat, indien het voorschot of 
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het onafgeloste gedeelte daarvan wordt opgevorderd 
krachtens artikel 166, de termijnen, tot welker 
betaling de gemeente zich nog in de toekomst 
verbonden had, niet meer znllen sijn verschuldigd. 

18. De verstrekking en de aanvaarding van 
een voorachot geschieden bij eene wederzijdsche 
overeenkomst, waarvan eene notarieele akte wordt 

opgemaakt. 
De akte vermeldt de voorwaarden ; waaronder 

het voorschot ia verleend en aanvaard . 

; t'i. Geldelijlce 1te,1n 11an Rijhwege. 

19. De voorschotten uit 's Rijke kaal bedoeld 
in artikel SS der Woningwet , worden alléén 
verleend tegen vergoeding van rente. Deze wordt 
in elk bijzonder geval bepaald onge,eer op het 
bedrag ae.n rente, hetwdk in verband met den 
koers van het oogenhlik op de henrs te Amsterdam, 
de S percenta Nationale Schuld afwerpt. 

De rente en de atloaaing dezer voorschotten 
moeten voldaan worden in ten hoogste vijftig 

gelijke annuïteiten. 
Het voorschot of h~t onafgeloste gedeelte daar

van kan door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, 
tP,ratond worden teruggevorderd, indien Ons blijkt 
dat de gelden door de gemeente worden aange
wend voor een ander doel dan waarvoor zij zijn 

verstrekt. 
Ons besluit tot terugvordering wordt met 

redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt in 
de Nederlandaclle Staatscourant ; ingeval het af
wijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, 
met bijvoeging van dit advies. 

20. Bijdragen uit '• Rijke kaa, als bedoelu. in 
art. 38 der Woningwet, knnnen aan eene gemeente 

worden toegekend, indien de betrokken gemeente 
door de rerscholdigde annuïteit te zeer is of zou 

worden bezwaard. 
De bijdrage mag niet stij~n boven de helft 

der door de gemeente verschuldigde annuïteit. 
De bijdrage kan door Ons, Gedeputeerde Staten 

gehoord , worden ingetrokken , indien Wij van 
oordeel zijn , dat de ireldelijke toe.tand der ge
meente haar niet langer noodzakelijk mB11kt, of 
dat de voo~schoten gelden door de gemeente 
niet op richtige wijze in het belang der volks
huisvesting worden aangewend , alsmede indien 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel lûc over
schotten ter beschikking komen von de gemeente; 
bij tusscheotijdsche atloBBing van een voorschot, 
als bedoeld in artikel 16, en in het geval van 
oaaating, bedoeld in artikel 16. 

Op Ons besluit tot intrekking is van toe
pBBaing hetgeen in artikel 19 , vierde Jid, ia be
paald omtrent Ons besluit tot terngvordering. 

21. Het aan eene gemeente toegekend voorschot 
wordt nitp:ekeerd wanneer en naarmate de uit
gaven verachnldigd zijn , in verband waarmede 

het ia verleend. 
22. Al hetgeen de gemeente nan het Rijk 

scb nldig is ter zake van rente of atlossing van 
verstrekte voorschotten wordt ingehouden op de 
Rijksoitkeeriog krachtens artikel 1 der wet van 
24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 166). Bedraagt 
het ven;chuldigde meer dan die Rijksoitkeeriug, 

zoo wordt het meerdere, op aanschrijving van 
Onzen Minister van Financiën, door het gemeente

bestnor onverwijld in 'sRijh kae gestort. 

; 1. Van "4t Rijkscollege 11an bijsta11d, 

23. Het Rijkacollege van bijstand, bedoeld in 
artikel Só der Woningwet, ie gevestigd te 's Graven

hage. 
Wij behouden ons voor, zoo uoodig buiten den 

eecretarie oog andere bezoldigde ambtenaren aan 

het coli~ toe te voegen . 
24. Omtrent aanvragen van voorschotten en 

bijdragen .wordt het ad vies ingewonnen van het 

college. Jn dit ad vies wordt eeue volledige 

financieele beoordeeliog gegeven van de plannen, .. 
ter zake waarvan de aanvrage geschiedt. Voorts 
spreekt het college in het ad vies zijn gevoelen 
uit omtrent de Vr&IIII(, of en in hoeverre de 
geldelijke toestand der gemeente aanleiding geeft 
tot inwilli,ring van de geJaoe aanvrage. 

Bovenstaand advies wordt niet uitgebracht dan 
na.dat het college in kennis is gesteld met het 
ingewonnen ad vie1 van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid over de weoschelijkheid drr 
plannen in verband met den toestand der volke
hoisvestiog in de betrokken gemeente. 

A Ivo rens door Ons wordt besloten tot vervroegde 
opvordering ingevolge artikel 19, 3de lid, of tot 
intrekking van eeoe bijdrage ingevolge artikel 20, 
3de lid , wordt het ad vies vao het college in
gewonnen. 

2 5. Behalve de werkzaamheden , het college 
bij het vorige artikel opgedragen , brengt dit 
ad vies nit in alle zaken, de uitvoering van de 
Woningwet of van de krachtens die wet uitge
vaardigde algemeene maatregelen van bestuur be
treffende, waarowtreut zijn gevoelen door Onze 
Ministers van Bioneolaodsche Zaken, van Jus
titie of van 1''inanciën wordt inirewonnen. 
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Het college is verplicht, zioh op de hoogte te 
honden van het gebrnik van gelden , voorgeschoten 
krachtens art. 33 der Woningwet. Ie het college 
van oordeel, dat dit gebruik niet overeenkomt 
met de bedoeling, waarmede het voorschot werd 
verleend , of dat de gelden niet op richtige wijze 
in het belang der volkshuisvesting worden aan• 
gewend , dan vestigt het daarop . de aandacht van 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën. 

26. Het college is bevoegd bij gemeenlebestnren, 
aan wie voorschotten als bedoeld in art. 33 der 
Woningwet zijn verleend of die aanvragen daartoe 
hebben ingediend, de inlichtingen in te winnen, 
die het wenechelijk 11cht. 

Wordt geldelijke steno van het Rijk gevraagd 
of is_ deze verleend in verband met voorschotten, 
door de gemeente te geven of gegeven krachtens 
. art. 30 der Woningwet , dan wint het college 
bij het bestuur der betrokken vereeniging , ven• 
nootschap of stichting de inlichtingen in , die het 
werischelijk acht, ook door inzage te vragen van de 
boeken der vereeniging, vennootschap of stichting. 

Zoo dikwijls het college dit in het belang acht 
van zijne werkzaamheden kan het door een of 
meer zijner leden met den secretarie plaatselijk 
onderzoek doen instellen. 

27. Jaarlijks brengt het college aan Ons een 
beredeneerd verslag nit omtrent zijne werkzaam
heden in het afgeloopen jaar. Dit verslag wordt 
opgenomen in het algemeen verslag, bedoeld i!) 
nrtikel 52, vierde lid, der Woningwet. 

28. Wij behondeI1 Ons voor zoo noodig nadere 
instructiën voor het college alsmede eene instructie 
voor zij oen secretaris vast 'te stellen. 

29. Dit beelnit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatablad 
en van de Staaf1coura1tt , waarin · het geplaatat is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van 
Justitie en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit bealnit, hetwelk in het Staaf,blad en ge• 
lijktijdig in de Staat,courant geplaatsten in afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo , den 28sten J nli 1902. 

· (get.) . W l L H E L M I N.A. 

De Minüter t>an Bi,inen/antkche 7Akm, 
(.get.) KUYPll:R. 

De Mini.rter t>an J"titie, (get.) J. A. Lo11:PP. 

JJe Mini.fter oan Financiën, 
(get.) HARTK VAN TlliCKLENBURG. 

( Uátgeg. 8 À#fl, Hl02.) 
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Behoort bij Koninklijk bealuit van 28 Jnli J 902 
(Staat,blad n°. 160). 

Ons bekend, 
De Min. oan:Binnenl. Zalen, (get .) KUYPER. 

De Mi"i.rter van Ju.rtitie, (get.) J. A. Lou,. 
De Mi1ti1ter oan Financiën, 

(get.1 HART■ VAN TKCKLll:NBURG • 

29 Juli 1902. BBBLUIT van den Minister van 
Waterstaat., Handel en Nijverheid, houdende, 
met intrekking van vroegere beschikkingen, 
nadere uitvoering van art. 2, eerste Jid, en 
van art. 4, derde lid. der Boterwet (wet van 
9 Jnli 1900 (Sfaat,blad n°. 112). 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
Gelet op het lste lid van art. 2 der Boterwet, 

welk lid luidt als volgt: 
• Het is verboden margarine te leveren in een 

winkel of op eenige andere voor het pnbliek 
toegankelijke verkoopploate voorhanden te hebben, 
uit te stallen in het openbaar, rood te bren~n, 
rond te venten, te vervoeren of te doen vervoeren, 
in- of uit te voeren of ten vervoer of uitvoer 
in opslag te hebben , indien niet op alle verpak
kingen, of, ie de waar onverpakt, op deze zelf 
het woord .Margarine" voorkomt, in duidelijke 
letters, van zoodanige afmeting en zoodanig aange
bracht als door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zal worden bepaald en in de 
Nederlandáche Staat1courant aangekondigd"; 

Mede gelet op het 3de lid van art. 4, dier wet, 
welk artikel lnidt ale volgt: 

.Bij het woord .Margarine" ie op de waar en 
de verpakking geen andere toevoeging geoorloofd 
dan de naam of de initil\len van den bereider, 
van den verkooper en van de plaats van herkomst 
en dan de in den handel algemeen gebruikelijke 
aandnidingen van de qualiteit der waar. 

• Bij verzending :r.al op de buitenste verpakking, 
behalve het genoemde in het vorige lid, niets 

1 
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anders mogen worden geplaatst dan 
het adres van hem , voor wien de 
waar bestemd ie, en de merken, die, 

...; 
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~ 
volgens de ,rewoonte van den han• 
del , voor het vervoer noodig zijn. 

• Voor zoover bnitenlandsche wet-

29 JULI H,02. 

,revingen dit noodig maken, zal Onze Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid afwijking van het in de beide vorige leden en 
van het in het eerste lid von artikel 2 voorgeschrevene toestaan 
en daarvan mededeeling doen in de Nederlandscke Staatacourant"; 

Heeft goedg11vonden : 
met intrekking van het bepaalde bij de onderscheidene be

schikkingen, genomen met het oog op voornoemde wettelijke 
voorschriften, nader te bepalen hetgeen volgt : 

§ 1. a. Behoudens het verder in deze paragraaf bepaalde, 
geschiedt de bij het eerste · lid vnn artikel 2 bedoelde aanduiding, 
zoo deze w,ordt aangebracht op eene Vt!rpakking , door middel 
van kapitale drukletters (blokletters), ten minste hoog twee centi
meter (0.02 M.) en ten minste dik drie millimeter (0.00S M.), 
terwijl de lengte van het opschrift zestien à twintig centimeter 
(0.16 à 0.20 M.) bedraagt; een en ander volgens nevenstaand 
Model I. 

Het is ook geoorloofd bedoelde aanduiding in boogvorm aan 
te brengen. In dbt geval zullen de letters dezelfde afmetingen 
hebben als die boven bedoeld, zal de binnenste boog, hetzij 
deze gevormd worde door den voet, hetzij door den kop der 
letters, een straal hebben van ten minste vijf centimeter (0.05 M.) 
en zal de lengte van · het opschrift in dezen boog gemeten 
veertien à twintig cenÜmeter (0.14, à O 20 M.) bedragen ; 
een en ander volgens onderstaande Modellen Ha of Ub ; 

'/. der origineele grootte. 

b. Wegen de waar en de Vt!rpakkitrg te zamen minder dan 
drie kilogram, dan zal het opschrift, behalve op de wijzen boven 
omschreven sub a, ook kunnen worden aangebracht door middel 
van kapitale drukletters (blokletters), ten minste h.oog anderhalve· 
centimeter (0.015 M.) en ten minste dik twee millimeter 
(0.002 M.), terwijl de lengte Y&n het opschrift dan negen à 
twaalf centimeter (0.09 à' 0.12 M.) zal bedragen. Ook zal in dat 
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1eval het opschrift kringsgewijze mogen worden aangebracht. De letters znllen alsdan eene hoogte 

hebben van ten minste een centimeter (0.01 M.) en eene dikte van ten minste au<:lerhalven milli
meter (0.0015 M.). Tnsschen de eind- en de beginletter zal een punt en aan weerazijden daar-

MODEL m. 

MARGARINE. 
van een liggende streep zijn geplaatst. De letters zullen omsloten zijn door een cirkel , terwijl zij 
een kleineren cirkel insluiten. De middellijn van den bnitensten c_irkel bedraagt zes à zeven centi• 

MODEL IV. 

rechte opschrift en dat de middeJlijn van den 
(0.0S5 n 0.040 M.) zal bedragen. Een en ander 
staande Modellen V en VJ. 

meter (0.06 à 0.07 M .). Het vlak omsloten 
door den binnensten cirkel moet oningevuld 
·worden gelaten. Een en ander volgens 
nevenstaande ModeJlen II[ en IV. (Zie 

voorts het bepaalde onder de volgende letter.) 
c. Wegen de waar en de fJerpalelting te 

za,nen minder dan drie hectogram, dan 

zal, beha\ ve op de boven omschreven wijzen, 
het opschrift knnnen worden aangebracht 
door middel van kapitale drukletters (blok
letters) ten minste hoog een halve-centi
meter (0.005 M.) en ten minste dik een halve 
millimeter (0.00011 M.), terwijl de lengte 
van het opschrift dan vier à vijf centimeter 
(0.04 à 0.05 M.) zal bedragen. Ook zal het 
opschrift alsdan kringsgewijze mogen worden 
aan~brncht, op de wijze als boven' om
schreven sub /J ; met dien verstande even• 
wel, dat de afmetingen der letters dezelfde 
zullen zijn als die van het evengel!oemde 

buiteusten cirkel vijf en dertig à veertig millimeter 
volgens neven• 

MODEL V. 

§ 2. a. De in § 1 bedoelde letters zullen moeten worden aan
gebracht in donkere onuitwischbare klenr, duidelijk afstekend 
op Jichteren grond, of in licht~ onnitwischbare kleur, duidelijk 
afatekt,nd op donkeren grond. 

MARGARINE. 
MODEL VI. 

6. Wegen de waar ei, de rJerpaUing tezamen drie kilogram of 
meer en heeft de verpakking vier of meer zijden, dan moet het 
opschrift respectievelijk op vier of ten minste vier zijden zijn 
geplaatst. Heeft• gelijk o. a. het geval is met tonnen, de ver
pakking slechts drie zijden , namelijk etn boven-, een beneden
en één gebogen zijvlak, dan moet het opschrift op elk dier 
zijden zijn aangebracht; echter zal bij gebruik van manden, 
potten, enz., waarvan uit den aard het beneden vlak steeds is 
aangewezen, op dat vlak het opschrift kunnen worden wegge
laten, mits het tweemaal ia aangebracht op het zij vlak en zulks 
op aan elkander tegenovergestelde plaatsen. 

Wegen de waar en de rJerp!létittg te zamen minder dan drie kilogram, dan moet het opschrift 
op ten minste twee zij,len zijn aangebracht. 
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c. Is de verpakking van hout, zoo zijn de letters 

daarop geschilderd of gedrukt of daarin icebrand. 
Is zij van metaal, zoo zijn de letters daarop 

p;eschilderd of daarin geperst. 
Ia zij van aardewerk, zoo zijn de letters daarin 

gebakken. 
Is zij van glas, zoo zijn de letters daarin gebrand. 
Is zij van papier, zoo zijn de ·letten daarop 

gedrukt. 
Is zij • van eenige geweven stof , als linnen of · 

katoen, zoo zijn de letters daarop geschilderd of 
gedrukt. 

Is zij vnn eene andere dof dan de bovenge

noemde, zoo zijn de letters daarop geschiÏderd 

of gedrukt, of daarin gebakken of gebr1Lnd. 
Best.nat de verpakking uit eene mand, dan zijn 

de opschriften aangebracht op bonten stronken of 
spanen, die in het raam der mand zelve zijn 

ingevlochten. Het onder deze letter bepaalde ten 
aanzien van bonten verpakkingen geldt ook '!"oor 
die stronken en spanen, 

i S. De bij het eerste lid van artikel 2 der 

Boterwet bedoelde aanduiding geschiedt. zoo de 

waar onverpakt is en die aanduiding dus behoort 
te worden aangebracht op de margarine zelve , 

door duidelijken afdruk van een stempel, ter diepte 

van ten minste anderhalven millimeter (0.0016 M.), 
boven op de waar . 

Omtrent vorm en afmetingen van het door den 

stempel op de waar afgedrukte opschrift geldt 
hetgeen in § l is bepaald ten aanzien van het 
opschrift op de verpakking, met dien verstande 

echter, dat hetgeen aldaar bepaald is in verband 
met het (ll!Wicht van margarine en verpakkinll' te 
zamen, hier geldt in verband met gelijk gewicht 

der enkele magarine. 
S 4. a. Op verpakkingen · van margarine, be

stemd voor Frankrijk of 11ijt111 koloniën , mogen 

de bestanddeel en der waar zijn vermeld ; 
ll. op verpakkingen van mal'fl8rine, bestemd voor 

Port119al, mag in plaate van het woord • Margarine" 
de aanduiding .Manteiga artificial" sijn aangebracM 
(waaraan mag zijn toegevoegd : •· .•• . K.G."); 

voor die aanduiding • Manteiga artificial ( ••• 

•.• K.G.)" is afwijking geoorloofd van den vorm 
en de afmetingen, in S 1 dezer beschikking ten 
opzichte van het woord .Margarine" bepaald; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantnl 
malen, dat de aanduiding is aan te brengen; 

c. op verpakkingen van !Dargarine, bestemd voor 
Duitsckla.'lld, mogen de vorm en de afmetingen 
van de aanduiding .Margarine" afwijken van het 

bepaalde in t 1 dezer beschikk ing en die aan
duiding mag zijn geplaatst in eene omlijning; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding is aan te brengen ; 

d. op verpakkingen van margarine, bestemd voor 
Ooate,,rijk, mogen de vorm en de afmetingen der 

aanduiding • Margarine" afwijken van het in § 1 
dezer beschikking bepaalde ; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding is aan te brengen ; 

e, op verpakkingen van margarine, bestemd voor 
Italië, mag in plaats van het woord .Margarine" 

de aanduiding • Bnrro artificiale", .Margarina", 
.Oléo-margarina'' of .Grasao alimentare" zijn aan• 

gebracht ; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd van 

den vorm en de afmetingen, in S I dezer beschik
king ten opzichte van_ het woord • Margarine" 

bepaald ; 
vrijheid wordt gelaten, . met opzicht tot het aan

tal malen, dat de aanduiding is aan te brengen; 

/. op verpakkingen van margarine, bestemd voor 
Denemarken, mogen de vorm ~n de afmetingen 

vnn de aanduiding .Margarinb" afwijken van het in 
t 1 dezer beschikking bepaalde, en die aanduiding 
mag zijn geplaatst in eene omlijning; 

bij het woord .Margarine" mag de toevoeging 
worden geplaatst: .Indhold af smörfedt • . ••• 
Procent"; 

tl . op verpak ki ogen van margarine, bestemd voor 
Noorwegt:11, mag in plaste van het woo'rd .Marga
rine" de aanduiding • Margarin" zijn· aangebracht; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd van 
del) vorm en de afmetingen, in t 1 dezer beschik
king ten opzichte van het woord • Marglll'ine" 

bepaald , en de aanduiding mag zijn geplaatst in 
eene omlijning; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen dat de aanduiding ia aan te brengt-n ; 

k. op verpakkingen van margarine, bestemd voor 
Belgiè, mogen de vorm en de afmetingen der 
aand niding • Margarine" af-ijken van het in S 1 
dezer beschikking bepaalde; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding ia aan te brengen ; 

i. op verpakkingen van margarine, bestemd voor 
Engeland of r,oor de Bngeucl,e koloniën, voor zoo
r,eel deze laatste mede voorackriften hel/ben aan• 
gaande ket merken r,an margariMflerpakking, mogen 
de vorm en de afmetingen der aanduiding .Mar
garine" afwijken van het in ; 1 dezer beschikking 
bepaalde en wordt ·vrijheid gelaten, wat betreft 
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het aantal malen dat die W1nduidiog ia aan te 

brengen; 
op verpakkingen van margarine, bestemd voor 

die Eogelsche koloniën, mag in plaats van het 
woord .Margarine" de aanduiding .Oleomargarioe" 
zijn aangebracht; 

ook bij het aan breo,ren van laatstgenoemd woord 
wordt vrijheid gelaten omtrent het aantal malen, 
dat de aaodnidiog is te plaatsen, aangaande den 
vorm en de afmetingen daarvan; 

j. op verpakkingen van margarfoe, beatemd voor 

C,,/Ja, mag in plaats van het woord • Marirorine" 
de aanduiding .Oleomargarine" of . OJeomargarioa" 
worden gebezigd ; 

voor die aaod oidiog is afwijking geoorloofd van 
den vorm en de afmetingen in ; 1 dezer besehik
king ten opzichte van het woord .Margarine" 
bepaald; 

erijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding is aan te brengen; 

k. voor zendingen van margarinr, bestemd naar 

Rif !en of Koloniën die gt!f!ne bepalingen !,ebben 
aangaande ket merken der betrokken oerpaUing , 
wordt vrijheid gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding .Margarine" is aan te 
brengen, 

§ 6. Zij die verlangen dat voor verzending van 
margarine naar het bniten\aod oog andere afwij
kingen worden toegestaan dan die, bedoeld in de 

vorige paragraaf dezer beschikking, znllen zich 
daartoe schriftelijk te wenden hebben tot den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
met mededeeliog welke die verlangde afwijkingen 
zijn en waarom die, met het oog op de wetgeving 
van het land van bestemming, noodzakelijk zijn. 

§ 6. Ooergangsbepaling. Gedurende drie maanden 
11a de dagteekening der Nederlamiscke Staatscou
rant, waarin deze beschikking voor het eerst zal 
worden opgenomen, zullen, in plaats van de daarin 
vervatte voorschri~en, de voonchrifteo mogen 
worden gevolgd, vervat in de beschikking van 
den Minister van Watentaat, Handel en Nijver
heid van 23 October 1889, met dien verstande 
evenwel, dat hetgeen aldaar voor de • buitenste 
verpakking" is bepaald, voor de verpakkingen in 

. .het algemeen zal gelden en dat, ingevolge de voor
i!Chriften, vervat in de artikelen 2 en 4 der Boter
wet, het woord .surrogaat" op waar en verpak
Jdng niet meer zal mogen worden gebezigd. 

's Gravenhage, den 29sten Juli 1902. 
(get.) DE MAREZ ÛYENS. 

1902. 

30 Juli 1902. M1BBIVE van den Minister van 
Binoenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreifêbde uitvoe
ring der Gezondheidswet. 

In verband met hetgeen in mijne circolaire 
van 9 J nli jl., n°. 4892, afdeeling B. B., is ~d 
over de uitvoering van artikel 28 der Gezondheids
wet, acht ik niet ondienstig, nwe aandacht er op 
te vestigen, dat geen vrijdom van briefport is 
verleend aan de gezondheidseommissiëo, ann de 
leden en aan de secretarissen dier commissiën, 
e veomin als dit verleend is voor de briefwisseling 
van den centraleo gezondheidsraad, de hoofdio
epecteurs en de iospecteors van de volksgezondheid. 

Uw College gelieve ook de best oren der ge
meenten in Uwe provincie hiermede in kennis 
te stellen, alsmede te bevorderen, dat te zijner 
tijd de gezoodheidscommiSBien daarop opmerkzaam 
worden gemaakt. 

JJe Mini.rter oan B innenlandsclv, Zake1t, 
Voor den Minister, 

JJe Secretari.r-Gt!'llt!raal, (get.) DIJCKKEESTER. 

31 Jvli 1902. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent vrijdom van invoerrecht. 
S. 161. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën d.d. 11 Jnli 1902, n°. 76, Invoer

rechten en Accijnzen; 

In aanmerking nemende, dat wijziging weosche
lijk is van de formaliteiten tot bekoming van 

vrijdom van invoerrecht voor de goederen, g,,noemd 
sub lre. e, 1, en i vso art. 6 der wet van 16 Au
gnstus 1862 (Staatsblad n°. 170); 

Gezien art. 7 der voormelde wet, art. 1 der 
wet van 4 April 1870 (Staatsblad o0

• 61), art. 1 
der wet van 28 December 1879 (Staatsblad n°. 250), 
de wet van 7 December 1896 (Staatablad n°. 212), 
de artt. 7, 10 en 11 van het Koninklijk besluit 
van 6 Octobe! 1862 (Staatsblad n°. 182) alsmede 
de artt. 2 en 45 van het Koninklijk beslnit van 
26 Maart 1872 (Staatsblad 11.

0
• 19), gewijzigd bij 

het Koninklijk besluit van 12 Maart 1876 

(Staatablad n°. 53); 
Deo Raad van State gehoord (advies van 22 Juli 

1902, n°. 19); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 J nli 1902, n°. 80, 
In voerrecbten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Artikel 7 van het Konicklijk besluit 

18 
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van 6 October 1862 (Staaublad n°. 182) wordt 
gelezen ale volgt: 

• De vrijdom voor verhuieboedels volgens Ir. 11 
van art. 6 der bovengeuoemde wet wordt toege
past op machtiging van den Inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen in wiens inspectie de 

in voer geschiedt. 
Tot iezen wendt zich de bdaoghebbende met 

opgaaf van zijn bedrijf of beroep, van het kantoor 
wwirlaogs en van het vervoermiddel waarmede de 

in voer zal geschieden. Hij legt voorts over: 

a. eene verklaring waaruit blijkt, dat hij zijne 

woonplaats van elders naar Netkrland overbrengt. 
Deze verklaring moet zijn afgegeven hetzij door 

het bestuur der gemeente waarin hij zijne woon• 

plaats zal vestigen, hetzij door het bestuur over 
de plaats, welke hij verlaat, dan wel door eeuig,, 

andere autoriteit, ten genoegen van den Inspecteur; 

IJ. eene lijst van al de goederen die, tengevolge 

van. de verhuizing worden overgebracht, on ver• 

schillig of daarvan al dan niet vrijdom van 
invoerrecht wordt verlangd of kan worden verleend. 

Gouden en zilveren werken moeten echter op eeue 

afzonderlijke lijst in dubbel worden gebracht en 

bij den invoer afzonderlijk zijn verpakt. 
Van de sub IJ bedoelde goederen. kan in de 

vrachtlijsten, op te maken volgens art. 2 en iri 

de volglijsteo, op te maken volgens art. 45 van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staata
blad n•. 19), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 12 Maart 1876 (Staat8blad n°. 53) de soort, 

zonder nadere specifioatie worden aangeduid door 

de benaming • verhnisgoed". 
De voormelde goederen moeten gezamenlijk 

tegelijker tijd worden ingevoerd, tenzij de Inspec• 

teur hierop uitzondering heeft toegestaan. 
De goederen worden bij den invoer gevisiteerd 

en alleen vrij van invoerrecht toegelaten voor 
zoover zij kennelijk tot een verhuisboedel behooren, 

ireen geheel nieuwe voorwerpen zijn en op de 

bovenbedoelde lijst nn.11r IM:hooren zijn \'ermeld. 
De Ins peoteur kan onder de noodige voor• 

zieningeo in het belang van het toezicht bepalen, 

dat de visitatie van den verhuisboedel zal ge• 
schieden bij de n:flading in de nabijheid van het 

pand waarin de goederen zolleo worden opgeslagen. 
2. In het tweede lid van artikel 10 van het 

Koninklijk heel oit van 6 October 1862 (Staatablad 
n°. 182) worden de woordèn: .Directeur de'r in• 
en uitgaande regten in de provincie waar de in• 
en wederuitvoer geschiedt" verv~ngen door de 
woorden: .Inspecteur der in voerrecbten en accijo-

zen in wiens inspectie de in- en wederuitvoer 

geschiedt" . 
In het vijfde lid van dat artikel wordt in 

plaats van: .zes maanden" gelezen: • twaalf 

maanden". 
Het laatste lid van dat artikel vervalt. 

3. In het eerste lid van art. 11 van voormeld 

Koninklijk besluit van 6 October 1862 (Staatsblad 
n•. 182) worden de woorden: .Directeur der in

en uitgaande regten in de provincie, waar de 
uit- en wederin voer geschiedt" vervangen door de 

woorden : .I nspecteor der in voerrechteu en accijnzen 

in wiens inspectie de uit- en wederinvoergeschiedt". 

In het tweede lid van dat artikel worden de 

woorden: .Provinciale Directeur" vervangen door 

het woord .Inspecteur''. 
In het derde lid van dat artikel wordt het woord : 

.Directenr''vervangen door het woord .Inspecteur''. 

Het vijfde lid van dat artikel vervalt. 

In het zesde lid van dat artikel wordt, met 
afwijking in zoover van art. 6, litt. i, der wet 

van ló Angoetus 1862 (Staat8blad n°. 170), 
in pla11ts van .ies maanden" gelezen : • twaalf 
maanden". 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat8-

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

Het Loo, den 3lsten Juli 1902. 
(get .) W I L H E L M I N A. 

De Minister ~an Financiën , 
(get. ) HARTE VAN TECKtENBURG. 

(Uitg11g. 14 ..J.r,g. 1902.) 

SI Juli 1902. Bli:stu1T, houdende vaststelling 

van een algemeen reglement voor de spoor
wegen , bedoeld in artikel 2 der wet van 

9 Jnli 1900 (St~a'8blad n°. 118). S. 162. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 20 Joli 1902, 
L-. F, afdeeling Spoorwegen; 

Gezien artikel il , laatste lid , en artikel 6 , 

tweede lid, vnn de wet van 9 Juli 1900 (Staat1-
blad n°. 118); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
20 AngostRS 1901, n•. 7); 

Gelet op het nader rapport van On.zen voor

noemden Minister van 24 Jnli 1902, L•. C, 
afdeeling Spoorwegeo ; 

Hebbeo goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, op welken. de wet 
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van 9 Jnli 1900 (Staatsblad n•. 118) in werking 
ml treden , (1) vast te stellen het bij dit besluit 
~voegde algemeen reglement voor de spoorwegen, 
bedoeld in art. 2 der wet van 9 Juli 1900 (Staat•· 

blad n°. 118). 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verheid is belast met de nitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het 3taat1blad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal. worden. 

Het Loo, den Slsten Juli 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. oan Water,rtaat, Handel en NijoerMid, 

(get.) DE Musz OuNs. 

( Uitgeg. 19 Áll{I, 1902.) 

ALGEMEEN REGLEMENT ooor de IJK)Or· 

t1Jegen, bedoeld in artikel 2 der t/Jlt oan 

9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 

HOOFDSTUK I. 

BEPALINGEN TOT VERZEKERING VAN HET 

VEILIG VERKEE& , 

Afdeeling 1-

VAN DEN WEG EN DE SEINEN, 

Onderhoud van weg en werke,,. 

Art. 1 . De weg en de daartoe behoorende 
werken worden zoodanig onderhouden , dat die 
veilig met de overeenkomstig art. 89 toegelaten 
grootste snelheid knnnen worden bereden. 

& lwuwing ~a,i den t1Jeg. 

2. 1. De spoorweg moet over zijne geheele 
lengte ten minste éénmaal per week worden ge• 
sohouwd, waarbij inzonderheid gelet moet worden 
op de volkomen veiligheid van het spoor. 

2. Bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
gehouden, indien de Rijksambtenaar, met het 
toezicht belast, zulks verlanftl;, een bepaalden dag 
voor de wekelijksche schouwing aan te wijzen. 

Profiel Mn orije ruimte. 

3. 1. Voor elke spoorweg wordt op voorstel 
van bestuurders door den ~inister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid een profiel van vrije ruimte 
vastgesteld. 

(1) Bij besluit van 26 Augustus 1902, S. 176, 
bepaald op 1 November 1902. 

2. Binnen dit profiel mag zonder toestemming 
van den Minister van Waterst~at, Handel en 
Nijverheid geen gebouw, muur, schutting, aarden 
wal of ander verheven voorwerp worden opge· 
richt, noch boomen of houtgewas worden geplant 
of aangelegd. 

3. Bestuurders doen er bovendien zooveel moge• 
lijk voor waken, dat zich binnen dat profiel geene 
voorwerpen bevinden, welke den loop der treinen 
zouden kunnen belemmeren. 

Yeiligheidmutatregel bij 1amenloop en kruûir,g 
oan 6J)Oren. 

4. 1. Bij samenloop of kruising van sporen 
wordt eene grens aangegeven, tusschen welke en 
den wissel of het kruispunt zich op beide sporen 
niet tegelijkertijd voertnigen mogen bevinden. 

2. De wijze, waarop die grens wordt aangegeven, 
wordt, bestuurders van den_ spoorwegdienst gehoord, 
door den Raad van Toezicht vastgesteld. 

Á fûuiting en bet/Jalri"!I van den spoort1Jeg en 

andere maatregelen op g~aarlijke p,mf.n,. · 

W aar1chuwing1fJorden. 

5. 1. Door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid kunnen , het betrokken provinciaal 
bestuur en bestuurders van den betrokken spoor• 
wegdienst gehoord, bewaking, afsluiting of andere 
door den spoorwegdienst te nemen maatregelen 
worden voorgeschreven, waar zulks in het belang 
van het veilig verkeer over den spoorweg do?r 
hem wordt noodig geoordeeld. 

2. Lange den spoorweg en lange de overwegen 
worden op die ponten, waar de Raad van Toe
zicht zulke, het betrokken provinciaal bestuur en 
beatnnrders van den betrokken spoorwegdienst 
gehoord , in het belang van het veilig verkeer 
over Jen spoorweg noodig oordeelt, door den 
spoorwegdienst wa.arschuwingeborden geplaatst en 
onderhouden. Vorm, afmetingen en opschriften 
dier borden behoeven de goedkeuring van ge
noemden Raad. 

Seinen op den 8JKJOMDeg. 

6. l. De plaatsing en inrichting van alle seinen 
•op den spoorweg behoeft de goedkeuring van den 
Raad van Toezicht. 

2. Indien zulke voor het veilig verkeer noodig ia, 
kan de Raad aan bestuurders van den spoorweg• 

. dienat het opstellen en bedienen van seinen als• 
mede het wijzigen van bestaande seinen bevelen. 

3. Beetunrders zorgen, dat beweegbare bruggen 
18* 
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in den spoorweg vao· seinen zijn voorzien, welke 
op voldoenden afstand aan de treinen ken baar 
maken, of de brug al dan niet veilig kan worden 
bereden, en dat die seinen behoorlijk worden be
diend. Het verband van deze seinen met de brog 
behoeft de goedkeuring van den Raad van TOl'zicbt. 

4. Ook zorgen zij, dat het geopend en gesloten 
zijn van de doorvaart door seinen voor de scheep
vaart aangegeven wordt. 

5. Van de verplichtingen in het derde en 
vierde lid bedoeld kan door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid geheel, ten deele 
of voorwaardelijk ontheffing worden verleend. 

TreiMeinen IJij naellt. 

7. De treinen voeren des nachts van voren 
twee helder brandende lantaarns met wit licht en 
van achteren een goed zichtbaar rood licht. 

Seinreg Ze ment. 

8. 1. Alle seinen; van welke bij de nitoefeoiop; 
van den dienst op een spoorweg gebruik wordt 
gemaakt, worden omschreven en hno gebruik 
wordt geregeld in een reglement, Seinreglement 
genoemd, dat onder goedkenring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid door be
atnurders van den spoorwegdienst wordt vast
gesteld. 

2. In genoemd reglement wordt omachreven, 
welke seinen des daaga en welke des nachts znllen 
worden gebruikt. Hij mistig weder, sneeuwjacht 
en bij andere omstandigheden, waardoor de liag
aeinen niet duidelijk te onderscheiden zijn, worden 
naast die seinen de nachtseinen gebezigd. 

3. Bestuurders zorgen, dat voldoende middelen 
aanwezig zijn, om de in het eerste lid bedoelde 
reglement omschreven seinen te geven, 

P erlJodslJepalingen IJetrejfe,,de !,et gelJruile van de11 
,poorweg fJ00r !,et geWJOM 11erl:eer. 

9. Het is aao ieder verboden: 
a. met ·of zonder voertnig op den spoorweg te 

verblijven, of paarden, vee of andere dieren daar
over te drijven, wanneer eeo trein in aantocht 
is, en deze daardoor of op eenigerlei andere wijze 
in zijn loop te belemmeren ; 

IJ •. over de overwegen, uitwegen en voetpaden, 
waar deze den spoorweg kruisen, ploegen, eggen, 
en andere dergelijke gereedschappen, alsook boom
stammen en zware voorwerpen te sleepeo. Deze 
moeten over de overwegen, uitwegen of voetpaden · 

ivordeo gedragen of met wagens of sleden worden 
:vervoerd; 

c. den spoorweg te berijden met niet, tot den 
· ,tipoorwegdienst behoorende voertuigen , welke er 

op ingericht zijn, om een of meer der wielen 
langs de spoorstaven te doen loopen. 

Kn,inngen van ,pooM1Jegm op gelijl:e !wogte. 

10. 1. Bij kruising op gelijke hoogte van andere 
spoorwegen - onverschillig, of op die andere 
spoorwegen dit reglement al dan niet toepasselijk 
is - moeten de treinen steeds op tenminste 
twintig meter voor het kruispunt stilhouden en 
daar blijven staan, totdat een treinbeambte zich 
naar het krnispnnt heeft begeven, en van daar 
nit, door een gelnidsein heeft bericht, dat de be
waker van den te kruisen spoorweg toestemming 
geeft tot den overgang, of bij ontstentenis van 
bewaker, dat naar zijn oordeel de kruising veilig 
bereden kan worden. 

2. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd voor bijzondere gevallen 
van de bepalingen van het vorige lid afwijkende 
voorschriften te geven. 

Afdeeling 11. 

VA.N HKT ROLLEND MA.TERIEEL, 

À. Van de mótoreo in het algemeen, 

Y oorsc/ari/tm IJetrejfmde de inric/ating der motoren. 

11. 1. Elke motor moet voorzien zijn: 
a. voor en achter van spoorstaafruimers en van 

eeoe veerkrachtige koppeling; 
IJ. van eene lnidklinkeode bel; 
c. van de noodige helder licht gevende lantaarns 

of seinlampen; 
d. van eene krachtige gemakkelijk te bedienen 

rem, werkende op alle aaaen of wielen; 
e. van inrichtingen, waardoor zooveel mogelijk 

wordt voorkomen, dat meuscheo en dieren, die 
worden aangereden, onder de wielen geraken. 

2. De Raad van Toezicht kan ontheffing ver
leeoen van het voorschrift snb e, en van het 
voorschrift sub d, voor zooveel daarin wordt 
bepaald, dat de rem op alle asseli of wielen 
moet werken. 

Jnu,,ding van teekeningen van motoren. 

12. Alvorens motoren . aan te schaffen, bieden 
bestuurders van den spoorwegdienst aan den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
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voldoend toegelichte teekeningen van het toe te( 
p11Ssen type ter goedkeuring aan. Zij geven 
daarbij tevens op, welk aantal motoren van het 
voorgestelde type zullen worden Bangeschaft. Voor 
aanschaffing van een grooter aantal wordt opnieuw 
goedkeuring der teekeningen vereischt. 

Indil!n8tatelling 1Jan motoren. 

13. 1. Motoren worden niet in dienst gesteld 
dan na vanwege den Raad van Toezicht te zijn 
onderzocht en goedgekeurd. · 

2. Ten bewijze van die goedkeuring strekt de 
in art. 14 bedoelde akte van vergunning of de 
krachtens dat artikel verleende voorloopige ver
gunning. 

Akte van vergunning. f"oorloopige fJergunning . 

14. 1. Wanneer het onderzoek van een motor 
bevredigende uitkomsten heeft opgeleverd en 
overigens voldaan is Mn de bepalingen van dit 
reglement (voor motoren door stoomkracht bewogen 
met name aan de artikelen 19 en 21), dan wordt 
door den Raad van Toezicht eene akte van ver
gunning uitgereikt. 

2. In afwachting van de uitreiking dezer akte 
kan de met het onderzoek bel11Ste Rijksambtenaar 

. eene voorloopige schriftelijke vergunning tot in
dieuststelling geven. Deze vergunning vervalt, 
indien zij niet binnen een ,loor 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 den 

motor in gebruik neemt ; 
b. het volgnummer en de korte omschrijving 

van den motor; 
c. de dag, waarop het onderzoek heeft plaats gehad; 
d. de afwijkingen van dit reglement, die zijn 

toegestaan of gevorderd (zie art. 80). 
4. Indien de motor door stoomkracht wordt 

bew~n houdt de akte van vergunning boven
dien in: 

a. den vorm en de afmetingen van den ketel 
en de grootte van het ver warm ingsoppervlak; 

b. het aantal van de veiligheidstoestellen en 
hunne voornaamste afmetingen; 

c. de · grootste toegelaten werkelijke stoom
drnkkingin kilogrammen per vierkantell centimeter. 

ö. De akte van vergunning moet te allen tijde 
ter inzage aanwezig zijn in eene door den met 
het toezicht belasten Rijksambtenaar aan te wijzen 
werkplaats van den spoorwegdienst, waaroniler 
de motor behoort. 

B. Van motoren, door stoomkracht bewogen. 

Y oorsclu-iften betreffimde de inricllting der motoren, 

welke door stoomkracht IIJOrden beroogn. 

15. Elke motor, die door stoomkracht wordt 
bewogen, moet voorzien zijn : 

a. van een goed aanslnitenden aeohbak, voorzien 
van eene of meer trekkleppen, die van de stand

plaats van den machinist kunnen worden bewogen ; . 
de bak moet zoodanig zijn ingericht, dat bij 
geopende klep het uitvallen van brandende stoffen 
zooveel mogelijk voorkomen wordt ; 

b. van eene inrichting om het ontwijken van 
vonken en brandende stoffen uit den schoorsteen 
zooveel mogelijk te voorkomen; 

c. van twee van elkander onafhankelijke voe
dingstoestellen , die elk voor zich voldoende zijn 
om ruimschoots in de waterbehoefte van den 
ketel te voorzien, en waarvan ten minste één 
niet door het werktuig wordt gedreven. Elk 
dier voedingstoestellen moet aan den ketel ver
bonden zijn door eene afslnitinrichting met klep 
en kraan . 

Y oorachriften betreffende de inrichting 1Jan de 

lceteû der motoren, wellce door stoomlcrac!,,t 

worden bewogen. 

16. De ketel van eiken motor, die door stoom
kracht wordt bewogen, moet voorzien zijn: 

a. van een met goed leesbaar vol11:nummer ge
merkten manometer, die, door middel van eene 
gebogen of waterhoudende pijp met afsluitkraan 
rechtstreeks met den ketel verbonden, de drukking 
van den stoom duidelijk aangeeft, en die ten 
minste twee atmosferen meer drukking kan aan
wijzen dan de grootste toegelaten werkelijke 
drukking, welke op de wijzerp!Mt door een duidelijk 
merk moet zijn aangewezen; 

b. van eene van den ketel afs\11itbare pijp met 
flens vao veertig miÜimeter middellijn en vijf 
millimeter dikte of van eene andere inrichting, 
om een controlemanometer met den ketel in 
verbinding te . kunnen stellen; 

c. van een waterpeilglas met afsluit- en door
blaaskranen en schermplaat of koker, zoodanig 

-;ingericht, dat het wateq,_eil goed waarneembaar 
;l>lijCt, en van twee proefkranen, waarvan de ]~te 
ten minete honderd millimeter boven het hoogste 
pnnt van de vuurkast moet zijn aangebracht, of 
van een tweede, als boven opgegeven ingericht 
peilglastoest.el; de peilglazen en proefkronen mo"te~ 
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van elkander onafhankelijk, dns niet aan dezelfde 
pijp aangebracht zijn_; de openingen der kranen 
moeten doorgestoken kunnen worden; 

d. van een zelfwerkend middel, waardoor water

gebrek in den ketel wordt kenbaar gemaakt; als 

zoodanig knnnen dienen eene of meer in de 

hemelplaat van de vunrkaat aangebraehte door

boorde proppen, gevuld met een metaal, dat smelt 
alvorens de plaat gevaarlijk oververhit wordt; de 

. kleinste doorsnede dezer volling, die ten minste 

eens per jaar vernieuwd moet worden, mag niet 

kleiner zijn dan een halve vierkante centimeter; 

e. van eene spu i kraan en de noodige waschgaten; 

/. van ten minate twee veiligheidskleppen, vol
doende aan de bepalingen van art. 18. 

'bepaling, dat ten minste eene veiligheidsklep moet 
sijn afgesloten , kan door den Raad van Toezicht 

ontheffing worden verleend. 
2. De veiligheidskleppen slniten met vlakke 

randen op hare beddingen. 
3. De breedte van deze randen bedraagt ten 

hoogste het twintigste gedeelte van de middellijn 

der openingen, doch in geen geval meer dan 

drie millimeter. 
4, De kleppen moeten ten minate twee milli

meter opgelicht konnen worden, v66dat de be

laating van de klep zooveel toeneemt ala overeen
komt met één kilogram per vierkante centimeter. 
Zij moetf;n ten minste drie millimeter knnnen 

lichten. 
5. De kleinste waarde te nemen voor de middel-

'fT ffdere voorschriften betreffende de inrichting lijn der openingen van elke der in het eerste lid 

vai, de ltetel.r. bedoelde veiligheidskleppen, wordt, zoo er niet 

17. 1. Zoowel de waterstand ala de stoom• meer dan twee unwezig zijn, berekend met de 

drukking moeten van de stand plaats van den . form nle: 

machinist gemakkelijk kunnen worden waarge• 

nomen. 
2. De in den ketel toe te laten lnagste water

stand moet op den ketelwand- nabij een peilglas 

met een duidelijk merk worden aangegeven. 
3. Die waterstand is ten minste honderd milli

meter boven het hoogste pont van de vuurkast. 

4. De stand van het peilglas moet zoodanig 
zijn, dat het water daarin niet lager dan vijftig 

millimeter 'beneden het hierboven bedoeld merk 

zichtbaar blijft. 
5. Alle kranen aan den ketel, waarvan de 

aanvoeropening grooter is dan dertig millimeter, 

moeten zoodanig zijn ingericht, dat bij het breken 
van de pakking• of opsloitbouten de pluggen niet 

weggeslingerd kannen worden. 

6. De steunschroefbonten, waarmede de wanden 
van de vuurkaat en van den ketel onderling 

verbonden zijn, moeten over de lengte geheel of 
ten deele doorboord zijn. 

7. Het gebrnik van gegoten ijzer is voor die 
deelen van den ke\el, welke aan de stoomdrukking 
blootstaan, verboden. 

'fTeitig keida kleppen. 

18. 1. De in art. 16 snb / bedoelde veilig
heidskleppen moeten op den ketel of den stoom• 
honder zoodanig worden geplaatst, dat zij, wanneer 
de ketel in werking ie, gemakkelijk kunnen worden 
onderzocht; van die kleppen moet tenminste eene 
afgesloten zijn en eene door den machinist van 
zijne standplaats knnnen worden ontlast. Van de 

d= 2.6 VP+ ~-621 

waarin wordt voorgesteld door: 

d. de middellijn in centimeten; 
p. de werkelijke drnkking van den stoom in 

kilogrammen per vierkanten centimet~r ; 

to. het verwarmingsoppervlak in vierkante 

meters , waartoe wordt geacht te behooren het 

oppervlak in de vuurkaat boven den rooster ge• 

legen en . dat waarlangs de vel'brandingsproducten 

naar den schoorsteen gaan. 
6. Heeft een ketel meer dan twee veiligheids

kleppen , dan moet de som van de doorsneden 
der klepopeningen ten minste g1ilijk zijn aan de 

som van de doorsneden, die de openingen zonden 
moeten hebben bij alechts twee kleppen, en de 
Jniddellijn van elke klepopening niet kleiner zijn dan 

drie vierde van de met de formule berekende waarde. 

7. De middellijn eener klepopening mag nooit 

kleiner da~ twee centimeter zijn. 

Ingeóruilmeming van 8toomk,,tel8. 

19. l. Stoomketel, op motoren worden niet in 

gebrnik genomen dan na vanwei,ce den Raad van 
' Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2. Bestnnrders van den spoorwegdienst zenden 
van eiken op een motor in gebruik te nemen 
ketel aan den Raad van Toezicht eene opgave 

behelzende: 
a. het dienstnnmmer, fabrieksnummer, den naam 

en, de woonplaats van den maker en het jaar 

van aanbouw; 
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o. het materiaal, waaruit de ketel gemaakt is; 
c, de uitgestrektheid van het verwarmings

oppervlak, bepaald overeenkomstig de in art. 18 
gegeven omschrijving; 

d. de afmetingen van de veiligheidskleppen en 
toebehooren ; 

e. de toestellen , dieneude om het waterpeil 
waar te nemen , die om het op de gevorderde 
hoogte te honden en die, bestemd om watergebrek 
te verraden ; 

f. de gewenschte grootste werkelijke drukking 
(overdrokking) in kilogrammen per vierkanten 
centimeter ; 

g. ingeval de ketel elders dienst heeft gedaan, 
den dag van eerste ingebruikneming en de her
stellingen , die hij in de laatste zes jaren heeft 
ondergaan. 

3. Indien de in art. 12 bedoelde teekening 
vnn den motor den ketel niet voldoende duidelijk 
in doorsnede aangeeft, moet eene· afzonderlijke 
teekening van den ketel met toebehooren, waarop 
de maten zijn ingeschreven, worden overgelegd. 

Beprol!fJittg en onderzoek van Bfoomketels na 
de indie,ut1telling. 

20. 1. Behalve vóór de indienststelling worden 
de stoomketels der motoren vanwege den Road 
van Toezicht beproefd : 

a. telkenmale nadat de vlampijpen zijn ver-
wijderd geweest ; 

o. na elke ~ote herstelling; en 
c. in elk geval om de drie jaren. 
2. Ten hoogste acht jaren na de indienststelling 

van een nieuwen stoomketel en daarna telkens oa 
zes jaren moet de ketel inwendig worden naite• 
zien, nadat daartoe de vlampijpen zijn uitgenomen. 

BeproetJing van Bfoomkete/1. 

21. 1. De stoomketels worden in onbekleeden, 
of, met goed vinden van den Raad van Toezicht, 
in bekleeden toestand beproefd. 

2. De beproeving geschiedt met water op eene 
werkelijke drukking, bedragende vijfkilugrammen 
per vierkanten centimeter meer dan de geweoschte 
werkelijke stoomdrukkini,:. 

3. Zij duurt zoo lang als noodig is om de 
verschillende deelen van den ketel behoorlijk te 
onderzoeken. De proefdrukking moet direct worden 
gemeten met een bijzonderen proefmanometer, 
welks aanwijzing van tijd tot tijd wordt onderzocht. 

4. Bij gelegenheid van elke beproeving wordt 
de juistheid van de belasting der veiligheids-

kleppen en van de aanwijzing van den mano
meter nagegaan. 

5. De uitkomst van eene beproeving is onvol
doende, zoo eenig deel van den ketel eene na
deelige vervorming heeft onder!!:a&n, of zoo andere 
belangrijke gebreken aan den dag zijn gekomen. 

'fToor,clzriften tJoor ket gl!fJal, dat de oeproefJÎlf{J 

of ket onderzoek na de indient1tatellilf{J on

voldoende uitkomlten opletJerl, 

22. 1. Indien eenige beproeving of eenig 
onderzoek na de indienststelling onvoldoende 
uitkomsten heeft opgeleverd , mag de stoomketel 
niet weer in gebruik .worden genomen, dan nadat 
de door den Raad van Toezicht noodig geachte 
voorzieningen zijn aangebracht. 

2. Blijkt uit zoodanige beproeving of zoodanig 
onderzoek, dat de stoomketel van een motor niet 
meer onder de vroeger toegelaten hoogste stoom
drukking veilig werken kan, zoo wordt door den 
Rand van Toezicht aan bestuorders de keus gelaten 
de door den Raad noodig u;eschte voorzieniniten 
aan te breniten, of wel de ketel voortaan met 
aanwending van eene op te geven lagere drukking 
te gebruiken. In het laatste geval wordt de 
vroeger voor den moter, waarop de ketel gebruikt 
wordt; verleende akte van vergunning door eene 
nieuwe vervangen. 

JugiBter van keteloeproeoingen. 

23. 1. Van elke beproeving en van elk onder• 
zoek, als iu de artikelen 19 en 20 bedoeld, wordt 
door deu dao. rmede hela sten Rijksambtenaar aan
teekeuing gehouden in een register daartoe door
bestourders onder goedkeuring van den Raad van 
Toezicht aan te leAAen, 

2. In dat register wordt tevens aanteekening 
gedaan van de wijzigingen en de belangrijke 
herstellingen, die de ketel sedert de vorige be
proeving heeft ondergaan, en van zijnen toestand. 

Maatregelen bi,j lcetelbeproeoingen door den 

Bpoorwegdien,t te nemen. 

24. Bij elke beproeving van den stoomketel 
op een motor wordt vanwege bestuurders van den 
spoorwegdienst zorg gedragen, dat: 

a. de ketel, indien deze op den motor ter 
beproeving wordt aangeboden, geplaatst zij boven 
een droog liggenden aschkuil, en fo elk geval ter 
bekwamer hoogte voor het onderzoek; 

o. de vn ur- en rookkast en de pijpen behoorlijk 
gereinigd en de ascbbak, roosters, vnnrbrug, enz. 
verwijderd zijn. 
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C. Van rijtuigen en wagens. 

V oor8ckriften óetrejfende de i•rickting van 
rijtvigen en wagCM. 

25. 1. De rijtuigen en wagens moeten op 
veeren rusten eu onderling en met den motor 
door veerkrachtige koppelingen verbonden kunnen 
worden. 

2. De halcons der rijtnigen moeten van naar 
het oordeel van den Raad van Toezicht beweegbare 
afslnitingen worden voorzien. 

3. De rijtnigen moeten voorzien zijn van vol
doende middelen tot verlichting. Zij zijn ged nrende 
den tijd , dat 3ij ten dienste van het pnbliek ge
brnikt worden, des nachts behoorlijk verlicht. 

J,izending oan teekeningn can rijtflige. en toage,u. 

26. Al vorens ·rijtnigen of wagens aan te schaffen, 

bieden bestuurders van den spoorwegdienst aan 
den Minister van Watersto.at, Handel en Nijverheid 
voldoend toegelichte teekeningen van het toe te 
passen type ter goedkenring aan. Zij geven da!lrbij 
tevens op, welk aantal rijtnigen of wagens van 
het voorgestelde type zullen worden o.angtschaft. 
Voor aanschaffing vnn een grooter aantal wordt 
opnieuw goedkenring der teekeningen vereisèht. 

Indie,utstelling can riJtuigen en wagens. Vast-
atelling ma:ri111um-óelaating. 

27. 1. Rijtuigen en wagens worden niet in 
dienst gesteld, dan na vanwege den Raad vnn 
Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd, ten 
bewijze waarvan door of vanwege genoemden Raad 

eene schri~elijke vergunning tot ingebrnikneming 
wordt verleend. 

2. Bij de goedkenrjng wordt door den Raad 
van Toezicht voor de rijtuigen het marimnm
aant9:l personeu, dat in elk rijtuig of elke afdeeling 
en op elk balcon mag worden vervoerd, eu voor 
de wagens het maxim nm-draagvermogen vastgesteld . 

3. Het ia verboden de rijtnigen en de wagens 
boven genoemde marima te beladen. 

D. Bepalingen van algemeenen aard. 

01ukrlwud can 1'et materieel ei< otUk,-zoele na de 
indien8tatelling. 

28. 1. Het materieel moet voortdurend iu 
goeden toestand van ouderhond wOJ·deu gehouden. 

2. Alle voertuigen moeten ten minste eenmaal 
in d~ drie jaren, en voorts zoo dikwijls eu ~oodra 

de Raad van Toezicht zulks noodig acht, worden 
gelicht en onderzocht, waarbij de assen, potten 
en draagveeren worden verwijderd. De termijn 
van drie ja.ren wordt gerekend van den dag, 
waarop het voertuig na het laatste onderzoek is 
in dienst gesteld. 

3. Bij het onderzoek van motoren, welke door 
· stoomkracht worden bewogen, wordt de juistheid 

van de belasting der veiligheidskleppen en van 
de aanwijzing van den manometer nagegaan. 

VerplicMingen 11an /Jeatuurdera ten aanzie11 van 

onderzoekingen en beprotvingen vanwege 
den Raad van Toezicht. 

29 Voor alle onderzoekingen en beproevingen 
van rollend materieel of ketels, welke vó6r of 
ua de iudieuststelling vanwege den Raad van 
Toezicht geschieden, worden door beetno.rders van 
den spoorwegdienst de noodige hulpmiddeleu, 
werktuigen en werklieden kosteloos beschikbaar 
gesteld. 

.Afwijkende bepalingen ooor coertuigen 11an 
/Jij!Wlltlere inriellting. 

30. 1. Blijkt uit eenig onderzoek van een 
voertuig, dat om zijne bijzondere inr ichting de 
toepassing van eene of meer der in dit reglement 
gestelde bepalingen geheel of ten deele on nood ig 
is, zoo kunnen die door den Raad van Toezicht 
geheel of ten deele b!liteu toepassing worden 
verldaard. 

2. Wanneer daarentegen het gebruik van een 
voertuig eigenaardige bezwaren oplevert, die iu 
dit reglement niet zijn voorzien, zoo kan de v~r
gnnning tot ingebroiknemiug door den Raad van 
Toezicht verleend worden onder voorwaarde, dat 
aan die bezwaren door aan te geven maatregelen 
wordt te gemoet gekomen. 

3. De toegelaten afwijkingen van dit reglement 
of de voorgeschreven maatregelen worden in de 
vergunning vermeld. 

TTooraclu-iftm betreffende de toiekn der voertuigen. 

31 . 1 De wielen van alle voertni~n moeten 
spoorkransen hebben van voldoende hoogte. -

2. Alleen voor de wielen van de middelste 
assen van een raamgestel , hebbende meer dan 
twee aaaeu, kan de Raad van Toezicht hiervan 
vrijstelling geven. 

3. De breedte van de wielen aan den omtrek 
(zoogeuaamde wielband breedte) moet zoo groot zij n 
dat bij de grootste voorkomende speelrnimte eu 
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~eel naar eenen kant verschoven as, de buiten
kant van het wiel ten minste vijf en veertig 
millimeter voorbij den binnenkant van de spoor
staaf reikt. 

(}p8chriften op !,et rolleffd materieel. 

32. 1. Op eene zichtbare plaats wordt duidelijk 
aangegeven: 

a. op alle voertnigen: de naam ~f het merk 
van den spoorwegdienst, het volgnummer, de dag 
van indienststelling en die van de laatste lichting, 
de radstand en het gewicht met en zonder wielen 
eu assen; 

IJ. op de rijtuigen: de klasse, waartoe elk rijtuig 
of elke afdeeling behoort, zoo er althans ver
schillende klassen zijn, alsmede in elk rijtuig of 
elke rijtuigafdeeling en op elk balcon het door 
den Raad van Toezicht krachtens art. 27 vast
geatelde maximum aantal personen, dat zich 
daarin of daarop mag bevinden. 

c. op de wagens: het door den Raad van 
Toezieht krachtens art. 27 vastgestelde maximnm
draagvermogen. 

2. Bovendien worden zoo noodig op de balcons 
en in de rijtuigen waarschn win~n voor de reizigers 
tegen het uitsteken van lichaamsdeelen bniten het 
rijtnigprofiel en tegen het op eene gevaarlijke 
wijze verlaten der rij tuigen aangebracht. 

OmgrmzÏ1t{/8fJrOjiel. 

33. Alle voertuigen op een spoorweg in gebruik 
moeten blijven binnen het omgrenzingsprofiel, dat 
op voorstel van bestuurders van den spoorwep;
dienst door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nij verbeid voor dien spoorweg ia vastgesteld. 

&gister11 rollend materieel. 

34. 1. Door bestuurders van eiken spoorweg• 
dienst worden een of meer registers aangelegd, 
waarin ·voor elk voertnig afzonderlijk de herstel
lingen en de wijzigingen , alsmede de dagen van 
en de bevindingen bij de in art. 28 bedoelde 
onderzoekingen worden opgeteekend . 

2. In die -:-egisters wordt bovendien van eiken 
motor eene korte omschrijving opgenomen, benevens, 
zoo de motor door stoomkracht wordt bewogen, 
de dagen van en de bevindingen bij de in de 
artikelen 19 en 20 bedoelde beproevingen en onder
zoekingen. 

Materieel r,an apoorwegen , tcaarop dit reglement 

niet r,an toepaaailt{/ v. GelJroik van materieel 

van een o,u/er dit reglement r,allende 8fJOOr• 
tceg op een a,uleren dergelijken apooNIJtfg. 

35. 1. Rollend materieel van spoorwegen , 
waarop dit reglement niet van toepassing is, mag 
op de in dit reglement bedoelde spoorwegen niet 
gebrnikt worden dan met voorafgaande goedkeuring 
van den Raad van Toezicht en met inachtneming 
van de voorwaarden door dien Raad te stellen. 

2. Materieel van een onder dit reglement 
vallenden spoorweg mag op een anderen dergelijkén 
spoorweg worden gebruikt, tenzij dit gebruik door 
den R1111d van Toezicht is uitgesloten. 

Afdeeling 111. 

VA.N DE TREINEN. 

Plaatnng der motoren in de treinen. 

36. 1. De motor wordt st~eds aan het hoofd 
van den trein geplaatst. 

2. Het duwen van treinen is toegelaten, mits 
de snelheid niet grooter is dan tien kilometer in 
het unr en het in de richting der beweging zich 
bevindende voorste voertuig goed wordt bewaakt. 

3. Meer dan twee motoren mogen zich niet in 
een trein bevinden. Zij vormen steeds de beide 
eerste voertnigen. De machinist van den voorsten 
motor geeft de noodige seinen. 

4. Door den Raad van Toezicht kan voor 
spoorwegen, op welke het vervoer door middel 
van electrische beweegkracht geschiedt, afwijking 
van de eerste drie leden van dit artikel worden 
toegestaan. 

Treinbeambten, treininrichtilt{/ en treinlengte. 

37. 1. Op eiken trein, onverschillig of deze 
slechts uit een motor dan wel uit meer voer
tnigen bestaat, bevindt zich beha! ve de machinist 
nog een beambte, die zich gedurende den rit op 
den motor moet opbonden, tenzij de trein zoo
danig is ingericht, dat hij zich van uit een ander 
voertuig, waarin hij zich gedurende den rit moet 
bevinden ot dat hij zonder bezwaar moet knnnen 
bereiken, op den motor kan begeven of op eene 
andere door den Raad van Toezicht goedgekeurde 
wijze den trein tot stilstand kan brengen. 

2. Treinen voor reizigersvervoer moeten zooda
nig zijn ingericht en daarin moet zich gedurende 
den rit een beambte op zoodanige plaats bevinden, 
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dat deze zich in alle rijtuigen kan begeven, waar
mede reizigers vervoerd worden , en zich op een 
door den Raad van Toezicht goedgekeurde wijze 
met den machinist in verbinding kan stellen. 

3. De Raad van Toezicht ia bevoegd te bepalen, 
dat op een spoorweg d~ lengte der treinen zekere 
grenzen niet zal mogen overschrijden. 

Remmen. 

38. 1. Worden in een trein voor reizigersver
voer meer dan drie rijtuigen geplaatst, dan moeten 
de rijtnigen en de motor voorzien zijn van eeue 
doorgaande rem, die door den machinist op den 
moter in werking kan worden gesteld. Bij gebrnik 
van rijtuigen niet langer dan zeven meter worden 
twee van deze voor een gerekend. 

2. In zulk een van doorgaande rem voorzienen 
trein mogen niet meer dan twee niet van bediende 
remmen voorziene wagens worden medegevoerd. 

3. Bij treinen, welke over hellingen steiler 
dan l: 50 met een hoogteverschil van drie meter 
of meer worden vervoerd , moet het achterate 
voertnip: van een bediend remtoestel zijn voorzien. 

4. De Raad van Toezicht kan van de bepalin
gen van het eerate , tweede en derde lid geheel , 
ten deele of voorwaardelijk ontheffln11: verleenen, 
en is bevoegd , de dool"J1:llnnde rem voor alle trei
nen voor reizigeravervoer op een spoorweg ver
plichtend te stellen, indien zulks met bet oog 
op het lengteprofiel van den apoorweg, de opeen• 
volginp: der treinen of andere omstandigheden 
wenschelijk mocht blijken. 

Stu!llieid. 

39. 1. De snelheid, waarmede de treinen wor
den vervoerd , mag die van twintig kilometer in 
het uur niet overschrijden. 

2. Zij moet worden verminderd, overal waar 
de maximum-snelheid voor het verkeer over den 
spoorwep: gevaar kan opleveren. 

3. Het maximum der snelheid wordt alsdan 
bepaald door deu Raad van Toezicht, na bestuur

ders van den betrokken spoorwegdienst en het 
betrokken provinciaal bestnnr te hebben p:ehoord. 

4. Ook kan voor pnnten, waar znlks in het 
belang van het veilig verkeer over den spoorweg 
wenschelijk mocht zijn, door dien Raad worden 
voorgeschreven , dat en op welke wijze een be
ambte van den spoorwegdienst voor den trein uit 
zal gaan. 

.Aantoe:zig keid 11an gere11d1cltappen in de treinen. 

40. Op eiken trein moeten de noodige gereed-

schappen voorhanden zijn, om in kleine ongeval
len en heratellingen van het rollend materieel te 
voorv.ien. 

Nazien van de treinen. 

41. Elke trein moet, voordat hij het station, 
waar hij is samengesteld, verlaat, geheel zijn na
gezien , waarbij er in het bijzonder op moet worden 
gelet dat : · · 

a. de voertuigen geene gebreken vertoonen, die 
voor de veili11:heid van het verkeer gevaar knnnen 
opleveren ; 

b. de motor en de andere voertnigen onderling 
goed gekoppeld zijn; 

c. de gevorderde aeinen en lantaarns aangebracht 
of aanwezig zijn. 

Yerpliditingt:n uan den machinist bij ket 

voert:n uan een trei#. 

42. 1. De machinist is verplicht bij het rijden, 
in het bijzonder waar de spoorweg is aangelegd 
op den openbaren weg, steeds nanwlettend acht 
geven op zijne omgeving en om, hetzij in geval 
ve.n helem roering op den spoorweg, hetzij ter 
voorkoming van ongelnkken op den openbaren 
weg, de snelheid te verminderen of den trein zoo 
noodig tot stilstand te brengen. 

2. Hij geeft met de in art. Il , eerste Jid , 
snb b bedoelde bel waarschuwingsseinen aan het 
pnbliek, zoo dikwijls dit noodig is, bepaaldelijk 
v6ór het oversteken van den weg, wanneer de 
trein zich op den openbaren weg bevindt, als
mede bij het naderen van langs den spoorweg 
staande gehouwen, die over den spoorweg nitweg 
hebben, en bij het naderen van een overweg. 

Wi/ee van rijden bij dubbel spoor. 

43. Waar dobbel spoor ligt, wordt onder ge• 
wone omstandip:heden tnsschen de stat.iona en 
halten het ten opzichte van de richting yan be• 
weging rechts liggende spoor bereden. Bij werk
treinen, bij hulptreioen , bij ongevallen en bij 
andere bnitengewone omstandigheden kan onder 
verantwoordelijkheid van den beambte , die znlks 
beveelt, van dezen re~! worden afgeweken. 

Afstand t,uscl,en ope1:n11olge11de trefoen. 

44. F.en trein mll!I: een anderen trein niet vol
gen, voordat laatstgenoemde trein ten minste twee
honderd meter verwijderd is. Deze afstand wordt 
tnsschen twee opeenvolgende jn beweging zijnde 
treinen zooveel mogelijk bewaard. 
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Toeziclit op motoren in dÎen/Jtvaardigen ,taat. 

45. 1. Motoren in dienstvaardigen staat staan 
voortd nrend onder behoorlijk toezicht. 

2. Van motoren, welke door stoomkracht wor
den bewogen, moet bovendien in dat geval, zoo 
zij stilstaan, de stoom zijn afgesloten en de gang
kruk in rnst gesteld zijn. 

R.angeerende treinen. 

46. De bepalingen omtrent de treinen , vervat 
in de artikelen 36, 37, 40 en 44 zijn niet van 
toepassing op rangeerende treinen. 

Y oorscnriften betreffende treinen, gelieel bei taande 
uit materieel Mn 6J)OON1Jegen, coor welke 

geldt de wet van Il À.pril 187 ö 
(Staatsblad n•. 67 .) 

4 7. 1. Treinen, geheel bestaande nit materieel 
van spoorwegen , voor welke geld.t de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), daaronder be
grepen die, welke vallen onder art. 1 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), blijven, 
ook indien zij rijden op de in dit reglement be• 
doelde spoorwegen , onderworpen aan de voor
schriften betreffende samenstelling, reminrichting, 
treinseinen, enz., welke voor de eerstbedoelde 
spoorwegen van kracht zijn. 

2. De Raad van Toezicht kan deze bepaling 
geheel, ten deele of voorwaardelijk buiten wer
king stellen. 

Afdeeling IV. 

llEPALINGEN VAN VERSCIDLLENDEN AARD. 

Ei.,clien aan de beambten te stellen. Ontslag van 

onge1cliikte beambten. 

48. 1. Alle beambten, wier werkzaamheden 
op de veiligheid v11n het verkeer van invloed 
kunnen zijn, moeten kunnen lezen en schrijven, 
alsmede een voldoend gehoorvermogen en een 
normaal gezichtsvermogen bezitten, voor zoover 
znlks voor de behoorlijke uitoefening van hnn 
dienst wordt vereischt. 

2. Beambten, die werkzaamheden, welke op de 
veiligheid van het verkeer van invloed kunnen 
zijn , naar het oordeel van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid niet behoorlijk 
vervullen, worden op vordering van dien Mi nis• 
ter door bestuurders van den spoorwegdienst van 
die werkzaamheden ontheven. 

Speciale bepalingen voor den mackinut. 

49. 1. De machinist moet geheel bekend zijn 
met de inrichting van den motor, met die der 
andere voertuig,m en met het gebruik der ver
schillende toestellen , h11ndels , enz. op den motor. 
Hij moet bovendien kleine herstellingen aan het 
materieel kunnen uitvoeren. 

2. Hij moet den leeftijd van een en twintig 
jaar bereikt hebben. 

3. Ten bewijze, dat hij aan bovenstaande voor
waarden voldoet, wordt hem door bestuurders 
van den spoorwegdienst een':' akte uitgereikt. 

Dienst- en rusttijden. 

50. 1. De dienst- en rusttijden van de benmb
ten van den spoorweg, wier werkzaamheden op 
de veiligheid v11.n het verkeer van in vloed kuouen 
zijn, worden , behoudens buitengewone omstandig• 
heden, ger~eld als volgt: 

a. geen diensttijd mag meer bedragen dan zes
tien achtereenvolgende uren; 

I,. in elk tijdvak vau drie achtereenvolgende 
etmalen mag de gezamenlijke duur v11.n de dienst
tijden niet meer bedragen dan vier en veertig 
uren; 

c. tnaschen elke twee opvolgende diensttijden 
moet een onafgebroken rnsttijd worden gelaten 
van ten minste tien uren, gedurende welken de 
beambten geheel vrij moeten zijn van eiken dienst 
en van elke bemoeienis met den spoorweg; 

d. boven dezen onafgebroken rusttijd moeten 
gedurende den diensttijd de noodige korte tijden 
van rost voor het gebruiken der maaltijden wor• 
den toegesta11n. 

2. Onder diensttijd wordt verstaan de tijd
ruimte, gelegen tn11Acheo het oogenblik:, waarop 
de beambte aanwezig moet zijn om zijn dienst 
te beginnen en do.t, waarop hij zijn werk kan 
verlaten tot het genieten van den genoemden 
onafgebroken rnsttijd; onder etmaal het tijds
verloop van middernacht tot middernacht. Onder 
buitengewone omstandiRheden worden niet be
grepen zoodanige omstandigheden en bijzondere 
dienstverrichtingen, als door beatourdere van den 
spoorwegdienst hadden kunnen worden voorzien. 

3. Beha! ve de onder c en d van het eerste 
Jid bedoelde .cnsttijden , moeten alle in dat Jid 
bedoelde beambten ten minste zes en twintig 
dienst vrije tijden in het jaar genieten, waarvan 
ten minste acht met een Zondag of algemeen 
erkenden Christelijken feestdag moeten samen-
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vallen. Behoort echter een beambte tot een kerk
genootschap, dat den wekelijkschen rustdag niet 
op Zondag viert, dan moeten , wanneer hij aan 
bestunrden van den spoorwegdienst zijn verlangen 
daartoe heeft te kennen gegeven , laatstbedoelde 
dieustvrije tijden samenvallen met den dag, welke 
door zijn kerkgenootschap als wekelijksche rust
dag is aangenomen. De door van elk der dienst
vrije tijden moet, indien zij niet onafgebroken 
op elkander volgen, ten minste dertig uur be
dragen; volgen eenige dienst vrije tijden elkander 
op, dan moet de dunr van elk dier tijden ten 
minste vier en twiniig unr bedragen. 

4. Ingeval van twijfel, alsmede bij verschil 
van zienswijze of de bepalingen van dit artikel 
op een beambte van toepassing 1ijn, beslist de 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

5. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd van de bovenstaande be
palingen geheel, ten deele of voorwaardelijk ont
heffing te verleeuen, indien dit naar zijn oordeel 
met de veiligheid van het verkeer is overeen te 
brengen. 

Gebruik van niet cbJor meclianilclie kracht 
be1Dogen ooertuigen, 

51. Niet door mechanische kracht bewogen 
voerinigen , zooals werk wagens en dienstwagens, 
mogen op den spoorweg slechts gebruikt worden 
ouder verantwoordelijkheid van deu begeleidenden 
beambte en zoodanig, dat het veilig en regelmatig 
verkeer over den spoorweg daarvan geen nadeel 
ondervindt. 

Buite11gewone 011Utandig lieden en ongeoal ten. 

· 52. 1. Indien zich ged nrende den rit feiten of 
omstandigheden voordoen, waardoor de veiligheid 
no het verkeer over deu spoorweg in gevaar 
kan worden gebracht, geeft de beambte, aan wien 
de leiding van den trein is opgedragen , zoo 
spoedig mogelijk daarvan kennis aan den beambte 
van het meest nabij gelegen station. 

2. Bij ongevallen neemt eerstgenoemde beambte de 
noodige maatregelen tot beveiliging van den trein. 

Hulp /Jij ongevallen. 

53. Bestuurders van den spoorwegdienst moeten 
ten genoegen van den Raad van Toezicht de 
noodige maatregelen nemen, waardoor wordt ver
zekerd, dat bij een ongeval spoedig hulp kan 
worden verleend en zoo noodig de weg ontruimd 

en hersteld. 

Kennisgeving can ongeoatlen. 

54. 1. Van alle feiten, die de veiligheid van 
het verkeer over den spoorweg in gevaar hebben 
gebracht, ook dan wanneer daaruit geenerlei nood
lottige gevolgen zijn ontstaan, geven bestuurders 
van den spoorwegdienst zoo spoedig mogelijk 
schriftelijk kennis aau den Rijksambtenaur met 
het dage! ij ksch toezicM belast. 

2. Bij ernstige ongevallen wordt bovendien na 
het onderzoek door bestunrder11 eeu verslag, waar
in zooveel mogelijk de oorzaken van het ongeval 
zijn vermeld, aan den Raad van Toezicht eu aan 
den bovenbedoelden Rijksambtenaar toegezonden. 

3. Zoo het voorval den dood of de verwonding 
van een of meer personen ten _gevoll'(e heeft ge
had, geschiedt de in het eerste lid bedoelde 
kennisgeving per telegraaf, en wordt van het 
gebeurde door bestnurders onmiddellijk bericht 
ge~ven aan den burgemeester der gemeente, in 
welke het ongeval heeft plaata gehad, en aan den 
Officier 'van Justitie bij de arrondiBSements-recht
bank, onder welke die gemeente reuorteert, Tot 
lijkschouwing zal slechts in overleg met laatst
genoemden ambtenaar mogen worden overgegaan. 

4. Kennisgeving aan den burgemeester zal ook 
plaats vinden , wanneer het voorval heeft plaats 

· gehad op een spoorweggedeelte, hetwelk op of 
in de onmiddellijke nabijheid van den openbaren 
weg is aangelegd. 

Bepalingen betreffende beaclwnken, zieke of 

gevaarlijke peraonen. 

55. Personen, in kennelijk beschonken toestand of 
lijdende aan besmettelijke ziekten , of die we~ns 
andere redenen gevaarlijk zijn, worden niet in 
den trein toegelaten , en zoo de omstandigheid 
eerst l'(Cdurende de reis ontdekt wordt , daaruit 
verwijderd ; alles tenzij er gelegenheid bestaat tot 
afzonderlijke plaa.tsin(I:, en behoudens inachtneming 
van de bepalingen der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegen be• 
smettelijke ziekten , laatstelijk (l:ewijzigd bij de 
wet van 21 Jnni 1901 (Staataólad n°. 157). 

Bepaling°en /Jetr~jfende ge1Jaarli/kt! en zieke dieren. 

56. Gevaarlijke en zieke dieren mogen niet wor
den vervoerd, tenzij onder behoorlijk ~Jeide en 
met zoodanige voorzorgen ala de veiligheid vordert. 

BefJali,,gen óetrejfende ontplofbare atojfen. 

57. 1. Voor zelfontbranding of ontploffing vat
bare stoffen mogen niet worden vervoerd. 
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2. Hiervan zijn uitgezonderd de munitiën, welke 
tot de nitrnsling van in dienst reizende militairen 
of politiebeambten behooreo, het buskruit, dut 

reizigers met zich voeren, mits in niet . grooter 
hoeveelheid dan van één kilogram, en in behoor
lijk gesloten metalen verpakking, alsmede de 
patronen voor hand vuurwapenen, welke reizigen, 
die zich ter jacht of naar schietoefeningen be
geven, met zich voeren, mits behoorl ijk verpakt 

of in een tasch gesloten. 
3. Ook mogen worden vervoerd patronen voor 

hand vuurwapenen, waarvan de hulzen geheel uit 
metaal zijn vervaardigd , voor Rijksdienst ver

zonden en in kisten verpakt. 
4. Geladen vuurwapenen worden niet toegelaten. 

Maatregelen van orde. 

58. 1. Het is verboden : 
a. zich zonder toestemming van een beambte 

van den spoorwegdienst· op een motor of in een 

wagen te begeven ; 
ó. zich in een rijtuig of rijtniii:afdeeling te be

geven of daarin te verblijven, wanneer dit door 
een beambte van den spoorwegdienst wordt ver• 

boden, op grond, d11t daarin het in art. 32 be

doelde maximum-aantal personen aanwezig is; 
c. op een balcon te verblijven, wanneer dit 

door een beambte van den spoorwegdienst wordt 

verboden, op grond , dat daarop het in art. 3 2 
bedoelde maximnm-1111ntal pel'Sonen aanwezig i1; 

d. in de rijtuigen te gaan of daartoe pogingen 
aan te wenden, wanneer de trein in beweging i1, 
of uit de rijtoiii:en te stappen wanneer de trein 

nog niet geheel stilstaat ; 
e. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 

zijde dan die, welke daarvoor eventueel is aan

gewezen; 
f. af te wijken van de bevelen door een be• 

ambte van den spoorwegdienst izegeven tot hand• 
having van eenige bepaling van dit reglement of 
in het belang van de veiligheid van het verkeer. 

2. De beambte bedoeld enb b, c en/ moet 
een onde!'!!cheidingsteeken zichtbaar dragen. 

3. Dit onderscheidingsteekeo behoeft de goed• 

keuring van den Raad van Toezicht. 

Publicatie van reglement&• en wetabepalingffl. 

59. 1. Een door den Raad van Toezicht goed
gekeurd uittreksel uit dit reglement, uit de wet 

van 9 April 187 6 (Staatablad n°. 67) en uit 
die van 9 Juli 1900 (Staat6blad n°. 188), be-

vattende de voorschriften door het publiek in 
acht te nemen , moet in elk rij tuig en in elke 

rijtnigafdeeliog , alsmede in of nabij elk wacht
lokaal op eeoe wijze, dat het duidelijk leesbaar 
i1, worden opgehangen of aangeplakt. 

2. In dat uittreksel worden ook de straffen 
vermeld, welke op overtreding van bovenbedoelde 

bepalingen zijn gesteld, en worden voorts opge
. nomen de artikelen 164, 165, 179-183, 350, 

351 en 351bit van het Wetboek van Strafrecht. 

HOOFDST U K II. 

BBPALISGEN BETRBl'l'BliDB DB AAIIKONDIGING 

VAN DE OPBNING BIi VAN Dl!: REGBLING 

VAN DBN DIENST. 

Áankondiging van de opening ,m van de regeling 

van den dien&t op den 8f>OOr1Deg. 

60. 1. Bestuurders zijn verplicht ten minste 

acht dagen vó6r de opening van den dienst op 

een epoorweg : 
a. aankondiging van de opening en van de 

regeling van den dienst te doen in een door den 
Raad van Toezicht aan te wijzen dagblad ; 

6. een door hen geteekeoden afdruk of gewaar

merkt afschrift van die e.ankondiging te zenden 

aan: 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid; 
den Raad van Toezicht ; 
Gedeputeerde Staten der provmmeo en de be

sturen der gemeenten, door welke de spoorweg 
loopt; 

de Officieren van J nstitie bij de Rechtbanken 
en de Ambtenaren van bet Openbaar Minieterie 

bij de Kantongerechten binnen welker ressort deze 
gemeenten zijn gelegen. 

2. De in het vorige lid bedoelde aankondiging 

houdt in: 
a. den naam en den zetel van de spoorweg• 

onderneming en de namen der bestuurders; 

b. het tijdstip, waarop de dienst geopend zal 

worden; 
c. de dienstregeling van de treinen voor het 

reizigersvervoer, waarin alle plaatsen worden op
genomen, waar de treinen geregeld stilhouden. 

.,Janlcondiging van veranderingen. 

61. 1. Van veranderingen in een der in art. 60, 
tweede Jid , genoemde punten wordt aankondiging 
gedaan in een door den Raad van Toezioht aan 
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te wijzen dBghlad, en wordt kennis gegeven aan 
de in art. 60 , eerste lid, snb b genoemde auto
riteiten. 

2. De Raad van Toezicht is bevoegd , indien 
op andere wijze voor voldoende publicatie wordt 
gezorgd, van de bepaling van het vorige lid, 
behalve wat betreft de kennisgeving aan den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
ontheffing te verleenen. 

3. De in het eer•te lid van dit artikel bedoelde 
aankondiging en kennisgeving geschiedt ten minste 
acht dagen voor het in werking treden van eene 
gewijzigde dienstregeling en overigen• zoo spoedig 
mogelijk. 

4. Indien eene wijzigin11: in de dienstregeling 
is veroorzaakt door verandering van den dienst 
van aansluitende mi.ldelen van vervoer, en dien• 
tengevolge van de wijziging niet overeenkomstig 
het vorige lid acht d~n te voren aankondiging 
is gedaan en kennis is gegeven, moet zulks nog 
zoo apoedig mogelijk en niterlijk twee dagen na 
de verandering plaats hebben. 

P JJlicatie van de geldende dietutregeling. 

62. Beatuurders zorgen bovendien, dat in elk 
rijtuig en in elke rijtuigsfdeeling, alsmede in of 
na hij elk wachtlokaal , een afdruk van de geldende 
dienstregeling, op eene wijze dat hij voor een 
ieder goed leesbaar is, is opgehangen of aangeplakt. 

HOOFDSTUK III. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING 

VAlf DE TARIEVEN. 

.J.ankondiging van nieuw of gl!f/Jijzigde tarief/en. 

63. 1. Van vaststelling of wijziging van tarie• 
ven moet ten minste acht dagen v66r het in 
werking treden van het vastgesteld of gewijzigd 
tarief aankondiging worden gedaan in een door 
den Raad van Toezicht aan te wijzen dagblad en 
kennis worden gegeven aan de in art" 60, eente 

lid, sub /J genoemde autoriteiten. 
2. De Raad van Toezicht is bevoegd , indien 

op andere wijze voor voldoende publicatie wordt 
gezorgd, van de bepaling van het vorige lid, 
beha! ve wat betreft de kennisgeving aan den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
ontheffing te verleenen. 

PulJlicatie r,an de geldlmtk tarieven. 

64. Bestnnrders van den spoorwegdienst zijn 

gebonden aan een ieder, die zulks nrlangt, een 
afdruk of een afsehrift der op h,rnnen spoorwe11: 
algemeen geldende tarieven kosteloos of tegen be
taling te verstrekken. 

HOOFDSTUK IV. 

BEPALINGEN BETREPPENDE DE REIIEDIGING DER 

BEAMBTEN. 

Wie beëedigd worden. 

65. 1. Alle beambten, die in hunne betrekking 
met het publiek in aanraking komen of wier 
werkzaamheden in eenig opzicht op de veiligheid 
van het verkeer van invloed kunnen zijn, word.en 
beëedigd. 

2. Bij twijfel, of een beambte moet worden 
beëedigd, besliat de Raad van Toezicht. 

Wi:fze van /Jeëediging. 

66. 1. De eed wordt afgelegd Toor den rechter 
van een der kantons binnen het Rijk. 

2. Ieder doet dien op de wijze zijner godsdien• 
stige gezindte ala volgt : 

.Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, welke 
mij door of krachten& de wet tot regeling van 
den dienst en het gebruik der spoorwegen, waarop 
uitsluitend met beperkte •nelheid wordt vervoerd, 
worden opgelegd, eerlijk en vlijtig zal vervn llen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat 
beloof ik lï' 

HOOFDSTUK V. 

BLO TB E PALINGEN, 

Verklaring van nkele in dit regle1Mnt gebezigde 
uitdrukkingen. 

67. In dit reglement wordt verstaan onder : 
motor: het voertuig, waar de bewegende kracht 

van uitgaat; 
maelt.il,ut : de beambte . belast met de bedie

ning van den motor ; 
trein: elke motor in dienstvaardigen staat met 

of zonder andere voertuigen ; 
rijtuig: elk voertnig, ingericht voor het ver

voer van reizigera ; 
wagen: elk voertuig, ingericht voor het vervoer 

van bagage, goederen of levende dieren of ~eel 
ingericht als postkantoor; 

naelt.t: de tijd van een half uur na zonaonder
gang tot een half nnr v66r zonsopkomst. 
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ingericht , dat art. 2 der wet van 9 J nli 1900 
Spoorwegen niet 11007 !tet open/Jaar 1Jerkeer open- ; (Staatsblad n°. 118) daarop van toep1L88ing zal zijn. 

gesteld, of uit.rluitnd 11oor liet 11erooer van 
goederen bestemd. Y er!torte titel, 

68. Voor spoorwegen, welke niet voor het 
openbaar verkeer zijn opengesteld, zoomede voor 
die, welke uitsluitend voor het vervoer van goe
deren bestemd zijn, kab door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van bepalingen 
van dit reglement geheel, ten deele of voorwaar
deliJk ontheffing verleend worden. 

Ooert,·eding va,i uitvoeri11gsuoorschriften. 

69. Het niet naleven van krachtens en ter 
uitvoering van de bepalingen · van dit reglement 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid of dOOl" den Raad van T.>ezicht gege
ven voorschriften staat gelijk met overtreding van 

· die bepalingen. 

Beroep op den Mini.rter van besliuingen oan den 

Raad 11an Tot!zidt. 

70. 1. Van beslissingen, door den Raad van 
Toezicht krachten& art. 6 , tweede lid, art. 25, 
tweede lid, art. 30, tweede lid, art. 37 , eerste 
en tweede lid , art, 38, vierde lid, art. 39, derde 
en vierde lid en art. 53 van dit reglement ge
nomen, kunnen bestn urders bij den Min is ter van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid in beroep komen. 

2. Hebben zij dit niet gedaan binnen drie dagen, 
nadat zij van de beslissing hebben kennis gekre
gen, zoo zijn zij tot nakoming der beslissing ver
plicht. 

3. Eveneens zijn bestuurders bevoegd de beslis
sing vàn den Minister in te roepen, zoo op een 
verzoek tot het verleenen van eene ontheffing , 
als bedoeld in art. 11 , tweede lid, art. 88, vierde 
lid, art 61, tweede lid of art. 63, tweede lid 
door den Raad -.an Toezicht afwijzend is beschikt. 

Toep,uselij!tAeid van ket reglement op bestaande 
,'J)oorwegdienaten. 

71. Ten aanzien van spoorwegen , welke op 
1 Juli 1902 in exploitatie waren , kan door den 
Minister van Waterstaat, Handél en Nijverheid 
voor een door hem te bepalen termijn, welke 
door hem kan worden verlengd, van bepalingen 
van dit reglement geheel, ten deele of voorwaar
delijk ontheffing worden verleend, mits beetunr
ders van den spoorwegdienst v6ór 1 September 
1902 aan den genoemden Minister eene verklaring 
hebben overgelegd, dat hun dienst zoodanig is 

72. Dit reglement kan worden aangehaald on
der den titel .Tramwegreglement 1902". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1902 
(Staatsblad n°. 162.) 

Mij bekend, 

J)e .Mi11. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MABEZ 0YENS. 

5 .J.wgrutru 1902. BBBLUIT, tot vernietiging van 
artikel 19 der verordening van politie op de 
openbare orde, rust en veiligheid enz. in de 
gemeente ~tje,uteradeel. S. 163. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 24 Juni 1902, n°. 4367, 
afdeeling Binnenlandsch Bestunr, betrelfebde arti
kel 19 der verordening van politie op de openbare 
orde, rust en veiligheid, zindelijkheid en zedelijk
heid in de gemeente Tietjer!taterab.el, vastgesteld 
den 22sten Maárt 1902; 

Overwel(ende , dat genoemd artikel luidt: 
• liet ie verboden vervoermiddelen, door mecha

nische kracht voortbewogen, op den openbaren 
weg te gebruiken of te doen 11:ebruiken. Niet st.mf
baar ia hij, die handelt met schriftelijke vergun
ning van den raad en met inachtneming van de 
voorwaarden , door hem aan die vergunning ver• 
bonden. 

Hij , die handelt in strijd met of niet nakomt de 
voorwaarden, aan de vergnnning verbonden, wordt 
geacht te hebben gehandeld zonder verguuning"; 

Overwegende, dat bij dit artikel het gebrnik 
van bedoelde vervoermiddelen op den openbaren 
weg geheel wordt verboden; 

dat weliewaar de raad zich de bevoegdheid 
voorbehoudt om op dit verbod uitzonderingen toe 
te staan, · doch dat, we.ar noch ten aanzien van 
het verleenen .of weigeren der vergunning, noch 
ten aanzien der daaraan te verbinden voorwaarden 
eenige regel wordt gesteld , die vervoerµiiddelen 
vau den openbaren weg geheel zullen kunnen 
worden geweerd ; 

dat eene zoodanige beperking vnn het verkeer 
op den openbaren weg etrijdt met het algemeen 
belang; 

Gelet op artikel 158 der gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoord (adviee van den 
22 Juli 1902, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Biooeolandeche Zaken van 31 ·Juli 1902, 
n°. 5647, afdeeling Biooenlaodech Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 19 der verordeoiog van politie io de 

gemeente Tietjerkateradeel vao 22 Maart 1902 
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 

belang. 
Ooze Minister van Binneolaodeche Zaken ie 

belast met de oitvoeriog van dit besluit, hetwelk 
in het Staau/Jlad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad vao State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, ,den 5deo Augnatua 1902. 

(get.) W I L HEL M I NA. 

IJe Minuter van Binnenland.Jelle ?,ake11, 

(get.) KUYPER. 

(Uitgeg . 28 Àug. 1902.) 

ö Àll{/U8tW 1902. BESLUIT, tot het toekennen 
van vrijdom van belasting voor azijn en hont
zunr, ten behoeve van de vervaardiging van 
draden voor electriache gloeilampen. S. 164. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Oozeo Minister van Fi
nanciën van 17 Juli 1902, u0

• 106, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien art. 7, litt. 6 der wet van 27 Joni 1876 
{Staatablad n°. 130); 

Den Raad van State ~hoord (advies van den 
29 Juli 1902, o0

• 34); 
Gelet op het nader ropport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Augoatua 1902, n°. 73, 

In voerrechteo en Accijnzen ; 
Hebben besloten en besluiten: 

Vrijdom van belasting te verleeneo voor azijn 
en houtzuur ten behoeve van de vervaardiging 
van draden voor electriache gloeilampen ; 

een en ander op den voet van het reglement, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 12 J ooi 
1847 (Staatablad n°. Sl) en art. 2 eo volgende 
van het Koninklijk besluit van 26 November 1876 
(Staatablad n°. 236), gewijzigd bij One besluit 
van 14 Juni 1901 (Staatablad n°. 146), en onder 
zoodanige verdere voorzieningen tegen misbruik, 
ale door Onzen Minister van Financiën worden 
noodig geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd ia belast met de uit
voering van dit bealnit, hetwelk in het Staatablad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor

den gezonden aan den Raad ven State. 
Het Loo, den 6den Augustus 1902. 

(get.) W IL HE L M I N A. 
IJe Minuter van Financiën, 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 
(Uitgeg. 19 À11g. 1902.) 

8 Àugutu 1902: BESLUIT, houdende nadere 
wi;iZigmg van het Koninklijk besluit van 
28 Angnstue 1888 (Staatablad n•. 144), tot 
bepaling van het maximum der verpleeirden 
en het minimum der geneesknodigen in het 
provinciaal krankzinnigengesticht .Meeren
berg'' te Bloemendaal. S. 165. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 Augustus 1902 , 
o•. 5470, afdeeling Binnenlaodsch Bestnnr; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staata• 
blad n°. 96) , gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1881\ (Staatablad n•. 64) , van 7 December 1896 
(Staatablad n•. 191) en van 21 Jnni 1901 (Staata-
6/ad n•. 157) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artite l. 

Aan artikel 1 van het Koninklijk bealnit van 
28 Angoatue 1888 (Staatsblad o0

• 144), zooals 
dat wordt gelezen ingevolge het Koninklijk be
slnit van 24 Februari 1894 (Staatablad n°. 36), 
wordt achter het eerste Jid het volgende lid toe· 
gevoegd: 

.Bovendien mogen gedurende het tijdvak ein
digende 30 April 1905 in het gebouw, tot stand 
gebracht krachtens de vergnnning, _verleend bij 
Koninklijk bealnit van 30 November 1885, n°. 19, 
verpleegd worden 29 krankzinnigen ten getale van 
ten hoogste 14 mannen en 15 vrouwen, en in het 
oudere gebouw 32 krankzinnigen ten getale van 
ten hoogste 10 mannen en 22 vrouwen." 

Onze Min11ter van Binnenlandsche Zaken ie 
belast met de uitvoering ven dit besluit, dat in 
het Staatsblatf" zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten Augnato& 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

IJe Mini.fier van Bitinenland.Jclte Zaken, 
(9et.) KUYPIIJR. 

( Uitgeg. 4 Sept. 1902.) 
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11 A.ugv,alu 11102. BIi.SLUIT, tot vaststelling v11n 
een reglement van politie op het ankeren 
op de rivieren bij l'ordreclit. S. 166. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 10 Jnli 11102, 
n°. 215, afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 J<'ebraari 18111 (Staaû• 

blad n°. 611); 
Den Raad van State gehoord, advies van 211 Jnli 

11102, n°. 36 ; 
Gelet op het onder rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 6 Aagostns 11102, n°. 220, af
deeliug Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk beelnit van 

Il Jnni 18118 (Staatabiad n°. 140)," vaat te stellen 
het navolgend: 

REGLEMENT oan politü, op !,et aderen 

op de rioÛ!ren bi.i Dordrecht: 

Art. 1. Dit reglement is van toepaaeing op de 
rivieren de Beneden-Merwede beneden de kerk te 
Papendrecht, de Oudd Maas tot het Jfallegat, het 
Jfallegat en de nordtsc!,e Kil, met ~itzond~ring van: 

1. het riviervak, zich uitstrekken.Ie van 250 M. 
boven tot 250 M. beneden de spoorwegbrng te 
Dordrecllt; 

2. Een strook ter breedte van 25 M. langs de 
aan het Rijk en aan de gemeente Dordrecht be
hoorende kaden. 

2. Het is den schippers van vaartnigen of 
andere drijven de voorwerpen verboden , daarmede 
buiten de hieronder beschreven ankerplaatsen te 
meren of voor anker te komen, of geankerd of 

gemeerd te li~en , teoz:ij met schriftelijke ver
gunning van een ambtenaar van den waterstaat: 

1. van het verlengde der d warakrib bij de kerk 
te P11pendrecht tot het verlengde der d warskrib 
boven het veer te Papendrecht, langs den noorde
lijken oever,. over de halve breedte der rivier of 
tot 100 :M. nit de koppen der dwarskribben, 
met dien verstande dat het e.o.n de benedenz:ijde 
gelegen gedeelte aan de znidzijde begrened wordt 
door het verlengde van de lijn, gaande door de 
zwarte ankerbakens, geplaatst op de oeverwerken 
aan den mond der Noord; 

2. langs den zuidelijken oever, in eene drie
hoekige ruimte, ri vicrwaarts begrened door de 
lijn der witte ankerbakens op het gors de Staart, 

en westwaarts door het verlengde der I ijn , ge• 
trokken van den dukdalf aan de pûnt van de 

1902. 

Staart op den ber.,edenhoek van de houtloode 
boven den mond der R.ietdijlcslsaoen ; 

8. langs den linkeroever, beneden den mond 
der Wollew~er,!saoen, begrened : 

aan de noordzijde, door de lijn, die van den hoek 
van het Damiateobolwerk loopt naar een pont 
in de driehoekszijde CCCXXXVII-CCCXXXIX op 
70 M. boven hoekpunt CCCXXXlX welke lijn 
ook wordt aangeduid door twee zwart en wit 
geblokte ankerbukens op den rechteroever ; 

aan de noordweatzijde, door de lijn, getrokken 
door den lichtopstand op den kop van den dam 
aan de westzijde van den mond van de Noord 

en het zwart en wit geblokte ankerbaken op het 
S/ol,/Jengora ; . 

aan de zuid1<eetzijde, door de lijn, nit hoek
pnntpaal CCCXL loodrecht op de richting van 
den kaaimnur itetrokken; 

aan de zoidoostzijde, door de lijn, getrokken 
op 25 M. rivierwaarts van en evenwijdig aan 
de kade der Blliten W'alenoeat en verder door 
den oever ;' 

4. langs de oevers van het Jfallegtlt en van 
de Dordtacke Kil boven de W'ac!,t, tot 25 M. 
ait elk dier oével'l'; 

5. lang~ den rechteroever van de Dordlacllit Kil 

beneden de W'aclit, tot 100 M. nit den linker
oever dezer rivier. · 

De snijpunten der grenslijnen van elke der 
ankerplaatsen worden, zooveel mogelijk, aange~ 
geven door rood en zwart geblokte boeien of door 
bakens op den wal. • 

De ankerplaatsen zijn op de aangehechte kaart 
aangeduid. (1) 

De Minister van Watentsat, Handel en Nijver
heid ia bevoegd om, na overleg met het gemeente
beatnnr van DordrecM, voor een tijdvak van ten 
hoogste drie maanden, wijziging in de àangewezen 
ankerple.o.tsen te brengen. Hiervan geschiedt mede
deeling in de Staatac()1/,l"aflt. 

In de riviervakken, zich uitstrekkende van 
750 M. tot 250 M.. boven de spoorwegbrug te 
Dordrec!,t, en van 250 M. tot 880 M. beneden 
die spoorwegbrug, geldt het in dit artikel bedoeld 
verbod niet voor vaartuigen, welke nn de laatate 
opening bij dag voor de beweegbare bruggen in 
genoemde spoorwegbrug komen en hunne reis 
niet knuneu vervolgen; alsmede niet voor vaar-

(1) Deze kaart is, naar het de redactie voor
komt, niet van genoegzaam algemeen belaag en 
ia daarom hierna niet als bijlage van dit besluit 
opgenomen. 

111 
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tuigen,• welke gemeerd lif'81!D aan boeien, die aan 

de p:emeeote IJordreclt.t toebebooren . 

3. Het ie den eobippen van vaartuigen of 

andere drijvende voorwerpen verboden , op de in 
artikel 2 beschreven nnkerplaatsen zoodaoig ge• 

ankerd of gemeerd lip:gen, dat eenig deel dier 

vaartoigeo of voorwerpen buiten . de grenzen der 
anJcerplaotsen valt. 

Vaartuigen grooter dan 200 tonnen (200 M• 
inbond of 200,000 K.G. laadvermogen) moeten 

door den 110hipper zoodanig geankerd of gemeer<l 

woNlea, dat zij bij tijkeoteriog niet swaaieo. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van 

het Algemeen Reglement ia de 110bipper van een 
vaartuig van meer dan 10 tonnen (10 M •. in
bond of 10,000 K.G. laadvermogen), die zijn in 

een de,,,er an kerplaotseo . ligir;eod vaartuig verlaat, 

verplicht zich door een geeohikt pereoon te doen 

vervan~n. 
4. Het ia den scbippera van •aartoigen, geladen 

met buskruit, andere ontplofbare atofl'eo, petroleum, 

~nzioe (napbta) of terpentijnolie, verboden, daar• 
mede te ankeren op de ankerplaatsen in artikel 2 
genoemd. 

5. De schippers en schepelingen zijn verplicht, 

de bevelen te gehoorZ)lmon , die buo door de 

ambtenaren, in artikel 7 genoemd, worden gep:even 

ten aanzien van het leii:gen en verhalen hunner 
vaartuigen, in verband met het daaromtrent be
paalde in dit reglement. 

6. Dit reglement word.t algemeen verkrijgbaar 
geateld • • 

Elke aobipper, die van de in artikel 2 genoemde 

ankerplaatsen gebruik maakt, moet van een exem

plaar van dit reglement voorzien zijn en dit, 
alemede den meetbrief v11n zijn vaartuig, des-
8""°rderd vertoooeo nan de ambtenaren genoemd 
in ar,tikel 'l. 

7. De haodbaviog van dit nirlement ie opge
dragen aan de ambtenaren van waterstaat, aan 
de ambtenaren der Rijka en gemeentepolitie, aan 
de havenmeesters der gemeente IJorárec/i,t, aan 

de commissarissen der overzetveren van Plfll(ln

drecht en ZtiJÏjndreckt op Dordrecht v.v., aan de 
achippera der stoomvaartnigen varende in die 
veren , en aan de RijksambteollJ'eo door den 
Miniater van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
met eenig toezicht of beheer over het geheel of 
over eenig gedeelte belut. 

De ambtenaren en beambten, in het rerete lid 
bedoeld , zijn bevoegd tot de handelingen in 

·artihl 6 der wet van 28 }'ebrnari 1891 (Sta.µ-

6/ad n°. 69) om110hreven; de ambtenaren vnn den 

waterstaat, de haveomeeetus, de commissarissen 

der ovenetveren en de Rijksnmbtenareo, in het 

alot van het eerste lid bedoeld, zijn bevoegd 

tot de handelingen in artikel S der genoemde 
wet omschreven. 

De opgemaakte processen-verbaal worden ge
zonden aan de betrokken ambtenaren van het 

openbaar ministerie bij het kantongerecht en in 

afschrift aan den betrokken hoofdingenieur van 
den watentaat medegedeeld. 

8. Overtreding van dit reglement wordt, voor 

zooveel daartegen niet bij de wet is voorzien, 
gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste Ao11derd gmlden, 
de overtreding van artikelen 2, S, 4 en. 5; 

6. met geld boete van ten hoogste tJjif en t1Dintig 
gulden, de overtreding van artikel _ 6, tweede Jid. 

9. Dit :reglement verstnt onder schippers hen, 
die op het vaartuig of over eenig ander drijvend 

voorwerp het p:ezag oitoefeoeo, of met de leiding 
belut 1ijn; 

onder ambtenaren van den waterstaat, de 

inspecteurs, boofd-iogenienra, adapiraot-ingenieurs, 
opzichters en adjunct-opzichters van den Rijlre
waterstaai, zoomede de Rijke-bakenmeesters. 

On1e Minister voornoemd i• belast met de 

uitvoering van dit heelnit, hetwelk in het Staat16lad 

geplaatet en in af110hrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den llden Augostna 1902. 
(get.) WILHELMINA.. 

D, Mi•. oa• Waterstaat, Handel e,i Nijoer"'1id, 

Cg~.) DE MA.u:z On:Ns. 
(U.t~g. S Oct. 1902.) 

12 .J.-,...lu 1902. BUL UIT, tot vernietiging 
van het bealnit van den raad der gemeente 

Pllilippi11e van 5/10 Mei 1902 , waarbij 

D. A. DB Fo&LrAGH. is benoemd tot ooder
wijser van bijetaod aan de openbare lagere 
school aldaar. S. 167. 

W11 WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Mioiater van 
Biooenlandsche Zaken van 8 Jnli 1902, o0 • ö2lli2 
afdeeling Onderwija, tot vernietiging van het be-
1lnit van den raad der gemeente Pkilippitte van 
5/]j) Mei 19(!2, waarbij D. A. DIi: FosLrAGll:B is 
benoemd tot onderwijzer van bijstand aan de 
openbare l~e aehoo! aldaar; 

. Overwegende: 

dat ingevolge artikel 28 der wet tot regeling 
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van het • onderwijs de benoeming van onder

wijsers van bijstand moet geseh,ieden . nit eene 

voordracht van minstens drie bevoegden, opge

maakt door burgemeester en wethouders in over
leg met den arrondissements-schoolopziener; 

dat de benoeming, bij besluit van den raad 
der gemeente Pnilippitre van ö/10 Mei 1902, 
van D. &A, · DE FoEL.TAGER, tot onderwijzer van 

bijstand aan de openbare ,agere sohool aldaar, is 

gèschied bni.ten de door burgemeester en wet
hoU:ders in overleg met den arrondissements
schoolopziener opgewaakte voordracht; 

dat derhalve voormeM raadsbesluit iR strijd is 
met dil wet. 

Gelet op artikel 28 der wet tot :regeling van 
het lager onderwijs ; 

~ezien de artikelen 16:! en 158 der gemeente
wet, en het Koninklijk besluit van 9 1nni 1902 
(Staau/Jlad n°. 97); 

Den Road van State gehoord (advies van 29 Juli 
1902, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 8 Angnstns 1902, 
n•. 6519, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovengemeld besluit van den raad der gemeente 
P lulippine wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Mini11ter van Binnenlandsche Zaken ie 

belast met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 

in het Staat8blad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den .!ngnstns 1902. 

(get.) W IL H EL M I N A. 

De Min. flan .8innesl. Zaken, (!let,) KUYPER. 

( u.,~8. 28 Àll!I· 1002.) 

lö Aug1111tru 1902. M1ss1v111 van den Minister 

van Binnenlandeobe Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provinciën, betref
fende huwelijk van ingelijfden bij de militie. 

Door een burgemeester is de vraag gedaan , of 
met het oog op de thans ~ldende militiewet, 

volgens welke ingelijfden hij_ de militie te land 

en manschappen der zeemilitie tot het aangaan 
van een huwelijk niet meer behoeven de schrifte
lijke toestemming, welke bij de artt. 128 en 157 
der wet 't'an 19 Angnstns 1861 (Staautbladn•. 72) 
gevorderd wCTd, thans als vervallen moet worden 
beschouwd de aanschrijving van mijn Departement 
van 3 Angnstns 187 4, n°. 193, 4de afd. M. 
(v. MAANEN, j.g. 1874, blz. 498), ingevolge 

waarvan de burgemeesters werden uitgenoodigd 

om zoo dikwijls een huwelijk van een milicien 

in hunne ~meente voltrokkén was, daarvan dade
lijk kt,nnis te geven ann de hoofdadministratie 
van zijn korps. 

Omtrent deze vraag heb ik het gevoelen inge

wonnen van den Minister van Oorlog. Ik voegde 
daarbij, dat zij, naar mijn inzien, toestemmend 
is te beantwoorden, niet alleen omdat de artt. 128 

en 157 der wet van 19 Angustns 1861 (Staat1-
6lad n°. 72) zijn vervallen, maar ook omdat, 
naar ik meen, het huwelijk van verlofgangers der 
militi" te land geen invloed meer heeft op hunne 
8\'entneele opreeping onder de wapenen. Bij dit 

laatste had ik het oog op de vierde alinea vun 
den brief van mijn Departement van 7 October 

1874, n•. 36, 4de afd. M., (v. MAANEN,j.g. 1874, 
blz. 509), 

Genoemde Minister deelt mij mede , van oor

deel te zijn, dat mijne boven vermelde overwegingen 

pleiten voor het doen vervallen , zoowel van de 

kennisgevingen, waartoe ingevolge de aangeh11Btde 
brieven van mijn Departement de burgemeeste, s 

zijn nitgenoodigd, als van de aanteekening in 

het verlofgangersregister, nopens den huwel ijken 
staat van ingelijfden bij de militie te land. Behoud 

van een en auder acht de Minister van Oorlog 
evenmin uit anderen hoorde ooodig of weoschel!ijk . 

Diensvolgens is bij zijne aansohrijving van 15 J nli 

1902, VIide afd., n°. 79, bevolen1 -voortaan van 
\len huwelijken staat van ingelijfden bij de militie 
te land geen aanteekening meer te doen houden 
op het stamboek. 

Naar , aanleiding van een en onder heb ik de 
eer U H.E.G. te verzoeken aan de burgemeesters 

der gemeenten in n we provincie te doen kennen 
dat de uitnoodiging, tot hen gericht ingevolge 
de aanschrijving van mijn Departement van 8 Au

gnstns 1874, n°. 193, en de vierde nlinea van 
den dezerzijdscheu brit,f van 7 October van dat jaar, 
n°. 36, 4de afd. M., als vervallen is te beschouwen. 

U H.E.G • . gelieven hun daarbij te doen op
merken , dat hierdoor niet wordt ingetrokken de 

door de voormalige Gouverneurs der provinciën 
ter uitvoering van den brief van mijn Departement 
van 23 Maart 1835, n". 218, lste afd., gedane 
aanschrijving tot het aan de militaire overheid doen 
van kennisgeving van in hunne gemeente voltrokken 
hnwelijken van vrijwillig dienende militairen be
neden den rang van officier. Onder dezen zijn 
te begrijpen zij, die zich vóór of_na hunne in• 

lijving bij de ~ilitie ingevolge art. 9 der wét 
19• 
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van 19 Angnatna 1861 (Staat.sblad n°. 72) of 
ingevolge art. 9 der Militiewet 1901 (Staatsblad 

n°. 212) tot vrijwillige11 krijgsdienst hebben ver· 
bonden, tenzij de tijd waarvoor de verbintenis 
w~rd aangegaan , reeds verstreken was bij het 
voltrekken van het huwelijk. 

JJe Minister van Binnenland.feite Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 

16 .4"{/Mtrt• 1902. BssLUIT, bevelende de plaat
sing in het Staat8'Jlad van de op 24 Juli 1901 
te Berlij• door de N ederlaudsche en D uitsche 
Regeering ~loten overeenkomst betreffende 
kabelverbiudiu11:en met hare koloniale bezit
tiniten in .J.:zië. S. 168. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de in Nederlandscben en Dnitsrhen tekst 
op 24 Juli 1901 te Berlijn door de N~derlandsche 
en Dnitsche Regeeriog gesloten overeenkomst be
treffende het tot stand brengen van ku.belverbio
din~o met hare koloniale bezittingen in .J.:züi, 
waarvan een afdruk aan dit besluit gehecht is ; 

Overwegende dat voorzegde overeenkomst is 
goedgekeurd bij de wet van 7 J oli 1902 (Staata

blad o0
• 122), alsmede dat de wederzijdsche akten 

van bekl'B('.htiging van meugenoemde overeenkomst 
te Berlij• ~o uitgewieseld; 

Op de voordracht van. Onzen Minister van 
Bniteolaodsche Zaken van IS Angnstos 1902 _, 
n°. 8586, Directie van het Protokol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking dier overeenkomst te bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, 'ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palin~n van meergenoemde overeenkomst. 

Het Loo, den 16den Angnatna 1902. 
(get.) W I L H EL M I NA. 

De Minister "an Buite.laruuclte Zak,,,., 
(get .) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

( Uitpep. SO Àfl!I, 1902.) 

TnsBC1hen de Koninklijk Nederlaodsche Regee
ring en de Keizerlijk Dnitsche Regeeriug ia, met 
het doel kabel verbindingen met hare koloniale 
bezittingen in Azië tot stand te brengen, de vol-

, geode overeenl{omst gesloten. 
irt. 1. D_!: Koninklijk Nederla~sche Regeerin 

verbindt zich om, in llJ!Dslnitiog met de in aanlejf 

~ij ode telegraaflijn van Landu.ogan op het eiland Java 
naar liandjermasin en Balikpapan op het eiland 
Borneo , een kabel van Balikpapan naar Menado 
ter Noordknat van het eiland Celebes te leggen 
en te exploiteeren. 

2. De Keizerlijk Daitsche en de Koninklijk 
Nederlandsche Regeering verbinden zich het ge
meenschappelijk daarheen te leiden, dat met het 
doel om aansluiting te krijgen aan den toekom
stigen .àmerikaanschen Pacific-kabel, kabel verbin
dingen tuascheu Menado en de Palau-eilanden, het 
eiland Yap, het eiland Gnam of eenig ander nabij
gelegen pnnt van den Amerikaanschen Pacific. 
kabel, zoomede t nsschen de Palau-eilanden en 
Sbanghai worden aangelegd en geëxploiteerd door 
eene Dnitsch-Nederlandsche vennootschap, welker 
beheer aan het gemeenschappelijk toezicht der ~ide 
Regeeringen onderworpen ia. Aan de Dnitsche 
Regeering wordt echter overgelaten de aanleg en 
de exploitatie van de verbindinit tnsschen het eiland 
Yap en het landingspnot van den Amerikaanscheo 
Pacific-kabel aan den ondernemer van dezen laatsten 
over te dragen, ingeval zij dit voordeeliger mocht 
achten. 

3. De beide Regeeringen zullen, ieder binnen 
haar gebied, voor den tijd van 40 jarAn aan de 
Duitsch-Nederlandsche vennootschap het landings
recht voor de vereiachte kabels en de bevoegdheid 
om deze kabels te exploiteeren, verleenen. 

Door het verleenen van het landingsrecht wor
den de souvereiniteitsrechten van elk der beide 
Staten op geenerlei wijze verkort. Dienovereen
komsti'! behoudt zich ook elke Regeering voor, 
biu•nen haar gebied, indien zij zulks mocht noodig 
oordeelen, te allen tijde de bediening van de toe
stellen der vennootschap te doen geschieden door 
haar eigen ambtenaren. 

De tarievel! der vennootschap zijn aan de goed
kenring der beide Regeeringen onderworpen. 

4. Beide Regeeringen verbinden zich, aan de 
Dnitseh-Nederlandsche vennootschap voor de in 
artikel 2 genoemde kabelverbindingen, voor deo 
tijd. van uiterlijk 20 jaren een subsidie te ver
leenen van niet meer dan 1,400,000 (een millioen 
vierhonderd duizend) Mark 'ajaars. Van dit 
subsidie komt ten l88te van de Koninklijk Neder
landsche Regeering een aandeel van 875,000 (drie
honderd Yijf en zeventig duizend) Mark en ten 
l88te van de Keizerlijl.r Doitacbe Regeeriug een 
aandeel van 1,025,000 (een millioen vijf en twintip; 
duizend) M,a~k. 

Wordt de verbinding tnaBC1hen het eiland Yap 
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en het landingspnnt van den· Amerikaanschen 
Pacific-kabel aan den ondernemer van dezen laatsten 
overgedragen, dan verandert het maxiumm bedrag 
van . het snbsidie 'in verhonding van de len!fi:e 
van de7Al lijn tot de lengte van het overige in 
artikel 2 vermelde net, zollende het door de 
Duitsche Regeering te betalen aandeel in het sub
sidie evenveel lager worden. 

De aan de Puitsch-Nederlandsche vennootschap 
te vcrleenen subeidiën znllen jaarlijk■ verminderd 
worden met een bedrag gelijkstaande wet 110 pCt. 
van de ontvangst nit de kabeltaksen van het ge• 
subsidieerde kabelnet in zijn geheel. 

In geval van storingen van de gesnbsidieerde 
kabelverbindingen zal geen korting op het subsidie 
plaats vinden, zool11,ng de vennootschap de gelep:en• 
heid geeft o~ de telegrammen langs een anderen 
naar het oordeel van beide Regeeringen voldoenden 
verbindingsweg te verzenden. 

Wordt die gelegenheid niet gegeven, dan wordt 
het snbsidie volgens tusschen beide Regeeringen 
overeen te komen nadere regelen, voor zoover het 
gestoorde gedeelte betreft, verminderd of geheel 
ingehouden. 

Het in mindering van het snbsidie komende 
bedrag der ontvangsten nit de kabj,ltaksen en 
eveneens hetgeen wegens atoring op de kabels 
mocht worden gekort of ingehouden, komt aan 
elk der beide Rep:eeringen in verhouding tot haar 
aandeel in het gezamenlijke subsidie ten goede. 

5. Indien de vennootschap in de toekomst tele
graafverbindingen van Nederlnndsch-lndië · uit
gaande, in westelijke richting wenacht tot sts.nd 
te brengen, zal haar tot dit doel door de Neder
landsche Regeering landingsrecht op nader overeen 
te komen doelmatige punten worden verleend. 

In dit geval zal aan de vennootschap worden 
vergund, haar net met de weatelijke kabels door 
een of meer voor het transitverkeer bestemde 
kabels te verbinden. Desverlangd zullen ook voor 
zoover het tot directe verbinding tDBBChen deze . 
transitkabels noodig is, een of meer draden aan 
landlijnen van de Regeering tegen eene overeen 
te komen vergoeding aan haar verhnurd en ter 
exploitatie met haar eigen toestellen en haar eigen 
personeel te harer beschikking ·worden gesteld. 

6. Mochten aan andere kabelondernemingen in 
N ederlandsch -Indië voorwaarden worden toegestaan, 
waardoor het medeJingiogsverkeer der vennoot
achap tegenover gene, middellijk of onmiddellijk 
wordt geschaad, zoo zullen die voorwaarden even
eens aan de onderneming ten goede komen. 

7. Mochten tnssohen de beide Regecringen 
meeningsverschillen over de nitleii;ging van dit 
verdrag ont&tll&n, welke niet door onderhande
lingen uit den weg kunnen gernimd worden, zoo 
znllen zij zich wenden tot het in hoofdstnk II 
van het verdrag voor de vreedzame beslechting 
van iuternationi!.le geschillen van 211 Jnli 181111 
bedoelde Permanente Hof van Arbitrage. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden daartoe 
gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertee
kend en van hunne 7.egels voorzîen. 

Gedaan in dub bel te Berlijn , den 2'8ten lnli 
11101 onder voorbehoud der goedkeuring van de 
Koninklijk Nederlandsche en van de Keizerlijk 
Doi tsche Reg,!ering. 

(L.S.) (get.) VAN T.srs VAN GouDHUAN. 

V, MÜllLBERG. 

16 Áf1!JU6lru 11102. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commie
BBrissen der Koningin in de provinciën, be
treffende vermelding van of verwijzing naar 
bepalingen van de Militiewet 11101. 

Bij inzage van de afschriften van openbare 
kennisgevingen, overgelegd bij ve1'11lagen betreffende 
het onlangs door militiecommissarissen gehouden 
onderzoek van verlofgange1'11 dtir militie te land, 
is gebleken , dat in eenige gemeenten des Rijke, 
vooral in die waar gedrukte formnlieren gebezigd 
of gevolgd zijn, zooals deze in 11101 en vroeger 
in gebrnik waren, niet voldoende gelet is op de 
nadere wijziging en aanvullingen, welke de wet 
betrekkelijk de nationale militie en daarmede in 
verband staande wetten ondergaan hebben bij de 
op 1 Januari 11102 in werking getreden wet van 
24 Juni 11101 (Staatsblaá n°. 169). 

Bovendien is in eenige gemeenten in boven• 
bedoelde openbare kennisgevingen bij d~ verwijzing 
naar - of de vermelding van den inbond van 
ter zake geldende w~tsbepalingen, de nummering 
van artikelen genoemd, welke deze hadden in de 
wet van 19 Angnstns 181H (Staatsblad n°. 7B) 
en niet de nnmmering - welke zij -hebben ver• 
kregen bij de, bij Koninklijk b~slnit van 17 Sep
tember 1901 (:Staat,blad n°. 212) ter uitvoering 
van het eerste lid van art. 6 der wet van 24 ,Juni 
1901 (Staatsblaá n°. 1611) gedane bekendmaking 
van den tekst der wet van lil Augustua 1861 
(Staatsblad n°. 72) zooals deze luidt na de daarin, 
laatstelijk bij even vermelde wet van 24 Jnni 11101 
gebrachte wijzi1tingen en aanvullingen. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken, zooveel 
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mogelijk te bevorderen , dat in Uwe provincie 
Yoor zoover dit niet reeds geschiedde, in ambtelijke 
stukken betreffende de uitvoering van de Militiewet 
1901 (Staat&IJlad n°. 212 van 1901) en van de 
daarmede in verband staande Koninklijke beslniten, 
o. a. van dat van 2 December 1901 (Staatsblad 

n°. 230) rekening worde gehonden met den tekst 
der wet, zooals deze sedert 1 Januari j.1. luidt, 
en dat bij verwijzing naar of vermelding van den 
inhoud van bepalingen dier wet, de nummering 
van de artikelen gevolgd worde, zooals zij in het 
Staatsblad n°. 212 van 1901 wordt aangetroffen ; 
wat dit laatste aangaat, behoodens in de gevallen, 
waarin de aard der zaak verwijzing naar of ver
melding van de nummering van artikelen, zooals 
,ii was v6ór 1 Januari 1902, noodig maakt. 

In laatstbedoelde gevallen verdient het aanbe
veling, in ambtelijke stukken te spreken van de 
wet betrekkelijk de Nationale Militie van 19 Au
g.ustna 1861 (Staatsblad n°. 72) terwijl in andere 
gevallen op grond van de faonltatieve bepaling 
vervat in het tweede lid van art. 5 der wet van 
24 Juni 1901 (StaatsfJlad n°. 169) kort.heids
halve kan worden gesproken van de .Militiewet 
1901" (Staat6blad n°. 212 van 1901). 

De Minister t>an Binnmlandaclle Zo/een, 

Voor den Minister, 

De S111:r1taris•Generaal, (get.) DIJCKJIIEESTER. 

18 .Äugustw 1902. BKSLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedepnteerde Staten van 
Fmala,u/ van 11 Juni 1902, n°. 41, 2• sf. 
1lee]iBg, waarbij ongegrond is verklaard het 
beroep door C. v AN DER MBBR, te Bolaward 
ingesteld tegen een besluit van het bestuur 
dier gemeente van 26 April 1902 , waarbij 
hem vergnnning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in het perceel Bol8toard, 
Sectie A, n°. 800, is geweigerd.. S. 169. 

Wu WILHELMINA , BNZ. 

Op de voord'.1'80ht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken· van 16 Juli 1902, n°. 4887, 
afdeeling Binnenlandsch Bestnnr, betreffende het 
besluit Vllll Gedeputeerde Staten van Frieslaffd 

van 11 Juni 1902, n°. 41, 2de afdeeling, waarbij 
ongegrond is verklaard liet beroep, door C. v A'.N 

DBR MHR te Bol8f1Jard ingesteld~ een besluit 
van het beatuv dier gemeente van 21 April 11102, 
waarbij hem vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in liet klein in het pereeel Bol1Jt1Jard 
Seciie :A., n°. 600, ie geweigerd; 

0 verwegende: . 
dat C. VAN DER M.11:ER in April 1902 bedoelde 

vergunning heeft gevraagd aan burgemeester en 
wethouders van Bolsward en• deze hem is ge
weigerd op grond , dat het getal der in de ge
meente verleende vergunningen het bij de wet 
gestelde mHimnm overtrof; 

dat C. VAN DER MEER van dit besluit in hooger 
beroep is gekomen bij Gedeputeerde Staten van 
Friesla,u/, welke dat beroep ongegrond hebben 
verklaard op grond, dat adressant weliswaar op 
1 Mei 1881 zonder strijd met wet of verordening 
sterken drank in het klein in bedoeld peroeel 
verkocht en niet verkeert in een der in den aan
hef van art. 26 der Drankwet bedoelde gevallen, 
zoodat hem volgens de letter der wet de ver
gunning niet geweigerd zou kunnen worden, maar 
dat een dergelijk verleenen eener vergunning in. 
strijd zo11 zijn met de bedoeling van den wet• 
gever, volgens welke de gunstige bepaling van 
artikel 26a der wet op den dnlll'bij bedoelden 
persoon slechts van toepaBSing zou zijq, zoo,lang 
hij het bedrijf onafgebroken nitoefeede; 

Overwegende: 
dat artikel 26 , eerste lid , letter a der wet 

van 28 Juni 1881 (Staata6lad n°. 97), gewijzigd 
bij de wetten van 23 April 1884 (Staat&!Jlad 
n°. 64), 16 A.pril 1885 (S taatablad n°. 71!), 
16 April 1886 (Staat8blad n°. M) en 27 April 
1901 (Staat&'billd n°. 86), voorschrijft, dat voor 
de lokaliteit.en, waarin op 1 Mei 1881 zonder 
strijd· met wet of verordening sterke drank werd 
verkocht, :&oolang aan die lokaliteiten de be
stemming om voor verkoop van sterken drank in 
het klein te worden gebruikt niet door een daad 
van den eigenaar of gebruiker is ontnomen, de 
vergonning tenzij in de genllen bedoeld bij arti
kel S, numeros 2, S, 4, 6, 6, '1, 9 en 10 niet kan 
worden geweigerd. aan hem, die op voormeld tijd
stip daarin het bedrijf uiteefendP, zoolang hij leeft; 

dat naar dit voorschrift het voortbestaan van 
het toegekende voorreeht niet afhankelijk ie van 
de voorwaarde, dat hij, die op 1 Mei 1881 
in een lokaliteit 10nder strijd met wet of ver
ord.ening sterken drank verkocht, het bedrijf onaf
gebroken in die lokaliteit heeft uitgeoefend; 

dat dus bovenvermeld besluit van Gedeputeel'de 
SI.at.en van FriealalCd in strijd is met artikel 26, eerste 
lid, letter 4, van genoeucle wet, aangezien volgens 
die bepali11g de door C. v AN DIIR MH11. gev~e 
veYgonning hem aiet had mogen worden geweigenl ; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale Wet; 
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Den Raad van State gehoord (aaviea van den 
6 Augnstn, 1902, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binoeolaodsche Zakeu van 14 Angnstns 1902, 
n•. 5974, afdeeling Binoenlandsch Reatnur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van GedepnteerdeStaten van 

Priealand te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ie 

belast met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk 
in het StfUltablad geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 18deo Augustus 1902. 
(get. ) W I L H EL M I N A. 

De 1li•. oan Binnen/. 7,al:n, (get .) KUYP.111&. 

( Uitgeg. 5 ~t. 1902.) 

18 Jtl{fwtu 1902. B.111sLUIT, houdende vaetstel• 
liog van een algemeen reglement voor de 

spoorwegen, bedoeld in artikel l der wet 
van 9 'Juli 1900 (Staata6lad n°. 118), en 
van een reglement, hondende vereen vondigde 
bepalingen voor spoorwegen, als bedoeld in 
artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staat,. 

6/ad n°. 118), op welke geen vervoerplaata 
heeft dan met eene snelheid van ten hoogste 
vijf eo dertig (S6) kilometer per unr. S. 170. 

Wr1 WILHELMINA, 111'!~• 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 80 Novem
ber 1901, La. B, afdeeling Spoorwegen; 

Gezien artikel 27 van de wet van 9 April 1876 
(Staat8blad n°. 67) en artikel 1 van de wet van 
Il J'nli 1900 (Staatsbl,ad n°. 118); 

Den Raad van State gehoord (lid viet van den 
18 Februari 1902, n°. 83); 

Gelet op het nader :rapport van Onzen voor• 
noemden Minieter van 80 J'nli 1902, La. S., 
afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, op welke de wet 

van 9 Juli 1900 (Staat8blaá n°. 118) in werking 
zal treden : (l) 

1°. in te trekken de Koninklijke besluiten van 
26 Mei 1890 (Staatablad n°. 98), vo.n 19 April 
1892 (Staat1blad n°. 90) en van 26 J'oli 1894 
(Staatablad n•. 1S8) , alsmede Onze besluiten van 
17 April 1899 (Staat8blad n•. 107) eo van 13 Maart 
1901 (Staaublad n°. '11); 

(1) Bij bealoit •nc 26 Aogostns 1902, S. 176, 
bepaald op -1 November 1902. 

2°. te bepalen, dat voor de apoorwegen, bedoeld 
in artikel l der wet van 9 J oli 1900 (Staanblad 

n°. 118), het algemeen reglement voor den dien&\ 
op de spoorwegen, vaatgeeteld bij Koninklijk be
elnit van 27 October 1876 (Staaûblad n". 188), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 6 O~tober 

1899 (Staatablad o0
• 214), niet zal g,,lden, en dat 

voor die spoorwegen het alge,oeen reglement voor 
het · vervoer op de spoorwegen, vastgesteld bij One 
besluit van 4 Januari 1901 (Staatablad n•. 20), 

gewijzigd bij Ons besluit van 8 A 11gnsto1 1901 
(Staat8blad n°. 201), Vijn kracht zal zijn, voor 

zoo ver bij de na te noemen reg lemen 1 en niet he\ 

tegendeel ia bepaald of dnarvan bij die reglementen 
niet wordt afgeweken; 

3°. VR&t te stellen het bij dit besluit gevoegde 
algemeen reglement voor de spoorwegen, bedoola
in artikel l der wet ven 9 Juli 1900 (§taata

blad n°. 118), alsmede het eveneens bij dit be
alnit gevoegde reglement houdende vereenvondigd~ 
bepalingen voor spoorwegen , ale bedoeld. in arti
kel l der wet van 9 J nli 1900 (Staatablad n•. 118), 
op welke geen vervoer pinots heeft, dan met eene 
snelheid vnn ten hoogste vijf en dertig (36) kilo

meter per uur. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belaet met de -uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat,blad geplaatst en in afschrift 

aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 
Het Loo, den 18den Anguetna 1902. 

(get.) WIL H EL M I N A. 

De Minilter 11an 1fTaterataat, Ha,adel en Nij11erMitl, 
(get.) DE MA.REZ On:NS. 

( Uifgeg . 80 .J.y. 1902.) 

ALGEMEEN REGLEMENT rwr de spoor· 
wegen, bedoeld in artile~l 1 der wet oa11 

9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 

.Deel A. 

VOOR DEN DIENST. 

HOOFDSTUK I. 

V a n d e n w e g e n d e e e i n e n. 

Afdeeling 1. 
VAN DEN WE IJ. 

(),u/erluntd oan fDI!!/ en werl:n. .J.anduiáing oan 
g•deelten, 1JJellee niet of 8lecÀ'8 met 1Jer-

111inderde 8111!1/iei.d "!"!Jen 1JJOrde1J lwedn. 

An. 1. 1- De weg en de daartoe behoorende 
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werken worden voortdurend zoodanig onderbonden, 
dat die veilig met de overeenkomstig a1·t. 61 toe
gelaten grootste snelheid -kunnen worden bereden. 

2. Gedeelten, welke wegens de nitvoering van 
werken of om andere redenen, tijdelijk niet met 
de overeenkomstig art. 61 toegelaten grootste snel
heid kunnen worden bereden, zijn, zoowel hij 
DBcht als hij dag, gedurende den dienst door van 
den trein duidelijk te herkennen teekens aange
wezen. 

3. Gedeelten, welke tijdelijk niet te berijden 
1ijil, worden door hultseinen, op voldoenden af
stand geplaatst, kenbaar p;emaakt, ook in het 
geval, dat geen trein wordt verwacht. 

Be,oa/eing en schouwing van den IJ)OOrweg. 

2. 1. Bewaking van den spoorweg wordt alleen 
gevorderd op de door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid aan te wijzen plaatsen, 
en slechts zoolang er treinen verwacht worden. 

2. Degelijks moet de . weg over zijne geheele 
lengte tweemaal nauwkeurig geschouwd worden. 
Uitzonderingen op deze bepaling kunnen voor 
baan vakken met gering verkeer door den Raad 
van Toezicht worden toegestaan. 

3. Bij elke schouwing wordt inzonderheid gelet 
op den toistand van sporen, wisseb en seininrich
tingen. 

4. Ponten, waar gevaar dreigt, moeten voort
durend worden bewaakt. 

Profiel 11an 11rije ruimte. 

-. 1. Voor de spoorwegen, waarvan de spoor- · 
"Il ~u.ic gelijk is aan die der hoofdspoorwegen, geldt 
het bij _dit reglement gevoegde profiel van vrije 
ruimte. Voor de spoorwegen met andere spoor
wijdte wordt het profiel van vrije ruimte door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, bestuurders vno den spoorwegdienst gehoord, 
VBBtgesteld. 

2. Afwijkingen 0 die voor de veiligheid van het 
verkeer niet hinderlijk zijn, kunnen door den 
Raad van Toezicht worden toegelaten. 

3. Tijdig voor de komst van een trein moeten 
de te doorloopen sporen binnen de grenzen van 
het voor ,leo spoorweg geldende profiel vrij zijn. 

Y eiliglleitumaatregel /Jij samenloop en misifl!J 
11an sporen. 

4 . . J. Bij semenloop of ~ruisiog van sporen wordt 
eeue 11;reos 88Dgegeveo, tnsschen welke en den 

wissel of het kruispunt zich op beide sporen niet 
tegelijkertijd voertuigen mogen bevinden. 

2. De wijze, waarop die grens wordt aangewezen, 
wordt. hestnurders van den spoorwegdienst .ge• 
boord, door den Raad van Toezicht vastgesteld. 

.Afstandspalen en liellingwijzera. 

5. 1. Op den weg zijn palen geplaatst, die den 
afstand van een eindstation langs de as van den 
spoorweg in kilometers aangeven. 

2. Waar de weg van een waterpBB gedeelte 
in eene helling, of van de eene helling in eene 
andere helling overgaat, worden wijzers geplaatst. 
Op deze wijzers zijn aangegeven de lengte van 
de waterpas liggende en van de hellende gedeelten, 
alsmede de sterkte der hellingen. 

3. Wanneer de helling niet sterker is dan 1 
op 200, behoeven geene wijzers te worden geplaatet. 

4. De palen en de wijzen in dit artikel bedoeld 
moeten bij dag uit den trein duidelijk zichtbaar 
zijn. Zij behoeven niet geplaatst te worden, waar 
den. spoorweg· op den publieken weg gelegen is. 

Afsluiting 11an den apoonoeg. Àfwijleing van 
art. 33 der wet 11an 9 À.pril 1875 (Staats

blad n°. 67). Waarackuwingslxmk11. 

6. 1. In afwijking van art. 33 der wet VBD 

9 April 187 5 ( Staau/Jlad n°. 117) wordt de spoor
weg alleen afgeslo_te1Ï op de gedeelten, door. den 
Minister van Waterstaat, Hnndel en Nijverheid 
aan te wijzen. 

2. De wijze van afslniting op die gedeelten 
wordt door den voornoemden Minister bepaald. 

3. Langs den spoorweg en langs de overwegen 
worden op die ponten, waar de Raad van Toe
zicht zulks nood ig acht, door den spoorwegdienst • 
waarschuwingsborden geplaatst en onderhouden. 
Vorm, afmetingen en opschriften dier borden be
hoeven de goedkenring van genoemden Raad. 

Rangeéren op ooerwegen. 

7. Op overwegen mag niet gerangeerd worden, 
voor zooveel en op de tijden, waarvoor dit door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid, na bestuurders van den spoorwegdienst te 
hebben gehoord, zal worden bepaald. 

Brandstrooken. ./funjleing 11an art. 33a der toet 

11an Il À.pril 1875 (Staatsblad n°. 67). 

8. In afwijking van art. 33a der wet van 
Il April 1875 (Staats/Jlad n°. 67) behoeven de 
brandafacheidingen in dat artikel genoemd alleen 
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te worden aangelegd. op de door den Raad v11n 

Toezicht aan te wijzen gedeelten van den spoorweg. 

Toegang tot den 8fJOON1Jeg. ' .Afwijking van art. 43 
en 44 van de toet van Il ,/pril 1816 

(Staatsblad n•. 67). 

9. 1. In afwijking van de artikelen 43 en 44 
van de wet van Il April 1875 (Staauóladn° . 67) 
zijn bij de spoorwegen, voor welke dit reglement 
p;eldt, de in die artikelen vermelde handelingen 
slechts voor zooveel betreft de op eigen baan 
aangelegde gedeelten _verboden. 

2. Het ie aan een ieder, wien het nit den aard 
zijner betrekking niet vrijstaat, verboden over de 
openbare of particuliere overwegen of over de 

uitwegen of voetpaden, waar deze den s poorweit 
kruisen, te gaan of te rijden, wanneer een trein 
in aantocht ia. 

3. Het -ia aan een ieder verboden over de over• 
wegen, uitwegen en voetpaden, waar deze den 
spoorweg kriiiaen, ploegen, eggen en andere der
gelijke gereedschappen, alsook boomstammen en 
zware voorwerpen te eleepen. Deze moeten over 
de ov11rwegen, nitwep:en of voetpaden worden ge
dragen of met wagens of sleden worden vervoerd. 

4. Bij spoorwegen of spoorweggedeelten, welke 
niet op eigen baan zijn aangelegd, en bij welke 
dus overeenkomstig het eerste lid van dit artikel 
de in de artikelen 43 en 44 van de wet van 
Il April 1875 (Staats/Jlad n°. 67) vermelde hande
lingen niet verboden zijn, ie het verboden : 

a. met of zonder voertuig op den spoorweg te 
verblijven of paarden, ·vee of andere dieren daar• 
over te drijven, wanneer een trein in aantocht ia, 
en dezen daardoor of op eenigerlei andere wijze 
in zijn loop te belemmeren ; 
• IJ. den spoorweg te berijden met niet tot den 
spoorwegdienst behoorende voertnigen, welke er 
op ingericht zijn, om een of meer der wielen 

langs de spoorstaven te doen loopen. 

Kruisingen van 8J)001'1Dllgll'II op geljifee Aoogte. 

10. 1. Bij krnising op gelijke hoogte van· in 
dit _ reglement bedoelde spoorwegen door epoor• 
wegen, voor welke noch dit reglement noch het 
algemeen reglement voor den dienst op de spoor• 
wegen van kracht zijn, worden de bepalingen van 
art. 10 van het algemeen reglement voor de 
spoorwegen, bedoeld in art. 2 der wet van 9 Juli 
11!00 (Staaf.sblad n°, 118), op de in de tweede 
plaats bedoelde spoorwegen toegepast, ook al mocht 
dat reglement niet voor deze spoorwegen gelden. 

2. Voor andere spoorwegkrnisingen op gelijke 
hoogte gelden de bepalingen van artikel 12, eente 
lid, en artikel 15, tweede lid, van dit reglementsdeel. 

Beweeg/Jare bruggn. 

11. 1. De bediening en beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbruggen, in verband met de 
scheepvaart, worden in bij Koninklijk beslnit vast 
te stellen reglementen geregeld. 

2. De bruggen, wa~rvoor door bijzondere regle
menten niet andere ia bepaald, blijven in den 
regel gealoten en worden op verzoek van belang• 
hebbenden geopend, Zij moeten vijf minuten voor 
den tijd, voor de komst van een trein bepaald, 
gesloten zijn. 

3. Het geopend en gesloten zijn van de door• 
· vaart wordt door seinen aangegeven. 

4. Met afwijking van hetgeen omtrent het ge• 
sloten zijn of het sluiten van de beweegbat"\l 
spoorwegbrnggen in het tweede lid van dit art-ikel 
ie, en in de in het eerate lid van dit artikel 
bedoelde reglementen is of zal worden bepaald, 

moeten die bruggen geopend zijn voor zooveel en 
op de tijden, waarvoor dit door den Miniater 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, na l>P
stnnrders van den spoorwegdienst te hebben ge• 
hoord, zal worden bepaald. 

Afdeeling Il, 

VA N D E SEIN E N. 

,,1 fstand81eine11 e,1 !7ÓÓrseinm. 

12. 1. De stations, de halten van wiaeele 
voorzien, de krniSBporen, de kruisingen van spoor• 
wegen op gelijke hoogte, welke niet vallen onder 
het eerste lid van art. 10, de aansluitingen van 
spoorwegtakken, de wissels in de hoofdsporen 
bniten de stations, halten en krnissporen :en de 
beweegbare bruggen worden beveiligd· door sein·en, 
die op zekeren afstand van de te beschermen 
pnnten worden geplaatat, en afstandsseinen worden 

genoemd. 
2. De afstand van die 1einen tot het te be· 

schermen pont wotdt in verband met het lengte• 

profiel van den weg en de anelheid, waarmede 
de treinen worden vervoerd, bepaald. 

3. De afstandsseinen moeten, bij normale weer&• 
gesteldheid , van den aankomenden trein op zoo• 
danigen afstand zichtbaar zijn, dat deze bij 
onveiligP.n atand van het afstandssein daarvoor 
tot stilstand kan worden gehraoht. 

4. De stand van het afatandsaein moet steeds 
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van de plaata van bedieni ng knnnen waargenomen 

worden. 

5. Waar de veiligheid dit noodigmaakt, worden 

v6ór de afstandsseinen v66rseinen geplaatst, die 

bij onveiligen stand van het afstandssein het sein 

lanizzaam rijden aangeven. 
6. Bij gebruik van v6órseinen, kunnen de af

standsseinen nabij de te beschermen ponten worden 
geplaatst en behoeven zij niet te voldoen aan de 

bepaling van het derde lid van dit artikel. De 

vó6rseinen en de afstandsseinen moeten evenwel 

soodanig geplaatst zijn, en bij normale weersgesteld

heid op zoodaoigen afätand zichtbaar zijn, dat bij 

on veiligen stand van het afstandssein een aan

komende trein daarvoor tot stilstand k11n worden 

gebracht. 
7. Door den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid kan van de . bepa-liogen '\'an dit 

artikel geheel, ten deele of voorwaardelij k ont

heffing worden verleend. 

Seinen !Ji.i toÜ1e/1 en rDaterl:ranen. Verbinding 
t,u1che11 w,e/1 en 1ei11e11. 

13 . 1. De stand van de wiasela in de hoofd

en zijsporen, waar de Raad van Toezicht znlka 

noodig oordeelt, en die van de waterkranen langs 
de hoofdsporen moeten zoowel bij dB!I( als bij 

nacht gedurende den dienst op voldoenden afstand 

kenbaar zijn door middel wan zelfwerkende seinen. 
2 . Wiasela, welke bniten de stations en halten 

in de hoofdsporen gelegen en van afstandsseinen 
voorzien zijn, moeten zoodanig met die seinen 

verbonden zijn, dat bij veiligen stand van die 
seinen voor het hoofdspoor, de goede stand van 

de wissels voor het hoofdspoor ven.ekerd is. 

9. Zijn die wiesela niet van afstandseeinen voor

zien; dan moeten zij bij het doorrijden van treinen 
over het hoofdspoor met een slot gesloten of 
bewaakt zijn. 

4. Wissels in de hoofdsporen op een station 
of halte moeten, ale zij door reizigerst reinen tegen 
de pnnt bereden worden, soodanig met de aeineo 
verbonden zijn, dat bij veiligen stand van het 
bet rekkelijk sein de goede stand van de wissels 
verzekerd is. 

5. Met goedvinden van den Raad van Toezicht 

kan afgeweken worden van het bepaalde in het 
voorgaande lid mits de wis.sela alsdan bij het 
doorrijden van treinen over het hoofdspoor met 
een slot gealoten of bewaakt zijn. 

P laa t,...g """ 111inn. 

14. In het bij art. 22 bedoelde seinreglèmllllt 

worden regelen vastgesteld omtrent de plaahiog der 

seinen, welke dienen tot beveiliging der statione, 

halten, krnisaporen , kr11isiogen van spoorwegen op 

gelijke hoogte welke niet vallen onder het eerste lid 

van art. 10, aanslnitingen van apoorwegtakken, 

wiBSela in de hoofdsporen buiten de atations, halten 

en kroiasporen, en bewee!!:bare èr1Jl'geD en omtrent 
bonne eveotneele verbindingen met wissels. 

Normale ,tand der 1ei,aen. 

15. 1. De afstandsseinen van stations, halten, 

krnissporeo en aaoslnitingen_ van spoorwegtakken 

moeten in normalen stand het sein on veilig geven. 
Met goedvinden van den Raad ·,on Toezicht kan 

bij den nachtdienst hiervan worden afge weken. 

2. Bij krnisiogeo van spoorwegen op gelijke 
hoogte, welke van afstandsseinen zijn vQQrzien, 

moeten die seinen soodanig zijn iogerieht, dat zij 

voor de eene baan het sein onveilig toonen, wanneer 
zij voor de andere baan op veilig staan. 

8. Bij beweegbare broggen moeten de afstands

seinen zoodanig ingericht en aan de broggen ver

bonden zijn, dat zij niet op veilig kunnen worden 

geeteld, tenzij de brog gesloten en opgezet is. 

4. Voor de overige afstandsseinen en de andere 

vaste seinen, wordt een normale stond door be

stoorders van den spoorwegrl ienst voorgesohreven. 

6. De seinen, waarvoor de onveilige stand als 

de normale is voorgeschreven, worden alleen nit 

dien stand gebracht, wanneer een naderende trein 

veilig kan doorrijden, en op onveilig ter oggebraaht, 
zoodra de trein het sein en de daaraan eventueel 

verbonden wiesels is doorgereden . 

Ekctrüclie 11erbindingen. 

16. 1. De &tation& moeten onderling door een 

eleetriach gemeenschapsmiddel verbonden zijn, 
waarvan de inrichting aan de goedkeoring van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid 
wordt onder worpen. 

2. De dienst der daarmede te geven seinen 
wordt in het dienotreglement, bedoeld in a:rt. 6 

der wet van Il April 1875 (Staatsóud n°. 67), 
geregeld. 

Seinen door de t1Jacliter1 te fle11elt. 

17. Aan een komenden trein moet, bij nacht 
zoowel als bij dag, door de wachters knnnen 

worden geseind : tDeg oeilig, lange,zam 1iideit of 
,ti/lioudet&. 

TreÎMeÎIClllt . 

18. 1. Elke trein voert, zoowel bij dag ale 



18 A U G US T U S f !} Ü 2. 299 

bij nacht, de noodige seinen om het achterste 
voennig kenbaar te maken. 

2. Bovendien wordt dee nacht, elke trein van 
voren voorzien van ten minste twee helder bran• 
dende lantaarns, welke wit lioht geven. 

3. Niet door atoom of door andere mechanische 
kmeht bewo~n voertuigen voeren, wanneer ITTj 
zich op de hoofdsporen bevinden, over dag eene 
roode vlag en des naehts eene helder brandende 
lantaarn, die zoowel naar voren ala naar achteren 
rood licht gttft. 

4. Bij het rangeeren op de stations kan van 
de bepalingen van het eerste en tweede lid worden 
afgeweken, mits de loeomotief of de locomotief 
met tender aan de voorzijde en aan de achterzijde 
van eene lantaarn is voorzien, welke wit Jicht geeft. 

AamoengMid oan seinmiddelen op de trei,u,1. 

19. 1. In de treinen moeten aeinmiddelen 
111D1wez:ig tjjn, waarmede zoowel des daags als de& 
nachts de wachters en het treinpersoneel van 
andere treinen knnnen gewaarsohuwd worden: 

Á. dat een buitengewone trein , die 11iet vooraf 
&ehriftelijk ia aangekondigd, in aaMOcht ia: 

«.. in dezelfde richting ; 
IJ. in tegenovergestelde richting; 
B. op enkel spoor, dat verl~ging van kruising 

heeft plaats gehad , zoodat voor de betrokken 
wachter& de vol~rde der beide treinen wordt 

omgekeerd; 
C. dat er atoring ia op de telegraa1lijnen van 

het Rijk of van den spoorwegdienllt. Dit sein 
beli.oeft alleen des daags gegeven te worden. 

2. Elke buitengewone trein , die niet vooraf 
aehriftelijk ia aangekondi~, moet dooreen duide
lijk zichtbaar sein op dien trein worden aangeduid. 

Seit1m te geun door den 11111Cllini.,t en de o•erige 

treinbeambten. 

20. l. De machinist moet de middelen hebbe11 
om de vol!l"llde seinen te geven : 

1°. geeft acht; 
2°. remm1:n 'Vat; 
8°. remmen 1oa; 
de overige beambten die om het aein tot stil• 

houden te geven. 
2. Bij het vertrek en bij het naderen van sta• 

tiolla, van halten, van krai88poren, van kruiain• 
gm van spoorwegen op gelijke hoogte en van 
beweegbnre bruggen, alsmede bij atilatand van 
den trein door ongnal. wordt een sein met de 
stoomfluit gegeven , terwijl bij het naderen van 

overwegen, in bochten , waar het uitzicht belem• 
merd ia, en in het irlgemeen daa:r, w~r de apoor• 
weg ie aangelegd op een openb&ren weg of waar 
het op niet afgesloten gedeelten van den weg 
mocht noodig zijn, met de bel op de locomotief 
geluid wordt. 

8. Ook geschiedt zulke herhaaldeliJk bij werk
treinen en bij alle treinen , die zich buiten de 
gewone dienstregeling op den weg bevinden. 

Maatregelen /Jij omstandig lieden, 'IMardoor de dag-
seinen niet duidelijl: 11ijn te ondersclleide,1, 

21. 1. Bij mistig weder, sneeuwjacht en andere 
omstandigheden, waardoor de dageeinen op een 
afstand van drie honderd meter niet dnidelijk te 
onderscheiden zijn , worden naast die seinen de 
nachtseinen gebezigd. 

2. Het gebrnik van kualaeinen in dergelijke 
gevallen wordt geregeld in het dienstreglement, 
bedoeld in art. 6 der wet van 9 April 1876 
(Staatsblad n•. 67). 

Seinregle11tent. 

22. De beschrijving en de vooraehriften voor 
het gebrnik van de seinen, in dit hoofdstuk ge
noemd , worden opgenomen in eene afzonderlijke 
aCdeeling van het dienstreglement, bedoeld in 
art. 6 van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 

n°. 67), welke afdeeling den naam zal dragen 
van het Seinreglement. 

H O OF D S T U K II. 

V a n d e s t a t i o n e e n h a l t e n. 

&orten oan stations en Aalte,1. 

23. De Minister . van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bepaalt, na bestnnrders van den apoor• 
wegdienet te hebben · ~boord , welke stations als 
hoofdstations, en welke halten ale stopplaatsen 
zijn te beschouwen. 

Namen oan .rt11tions en Aalten. Uurw,rl:l!tl. 

24. 1. De naam van elk station en van elke 
halte wordt met dnidelijke nit den trein leesbaie 
let~.el'II aangeduid. 

9. 'Flik atation en elke halte , geeo stopplaats 

zijnde, moet voorzien zijn van,.eeo goed loopend 
uurwerk, geregeld naar den middelharen tijd van 
Greenwich. 

Y erliclating n ffr7tla1"mittg . 

25. De voor de reizigers of voor het pnbliek 
toegankelijke lokalen worden, IIOOl"g &ij zijn 
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opengesteld , bij nacht behoorlijk verlicht ; de 
wachtkamera worden daarenboven van 16 October 
tot 15 April gednrende den tijd, dat zij zijn 
opengesteld , voldoende verwarmd. 

.d.ant1Je11iglieid ran ladingmallen en tDeegbruggen. 

26. 1. Op elk hoordstation, waar de Raad van 
Toezicht, bestnnrders van den spoorwegdienst ge
hoord, het noodig acht, moet een ladingsmnl voor 
het meten, en op elk station, waar overgang van 
rollend materieel van den eenen spoorweg op den 
anderen kan plaats hebben, eene weegbrug voor 
het wegen van geladen wagens aanwezig zijn. 

2. Van de bepaling betreffende de aanwezigheid 
van eene weegbrug kan door den Raad van Toe• 
zicht ontheffing worden verleend. 

.d.anwzigheid flan reacrfle-locom.otieven en van 

1/Jerktuigen en materialen tot '011truiming 

en kcrJtel flan den 11Jeg. 

21. 1. Zoolang treinen op weg zijn, moet 
voor elke seventig kilometer baanlengte - ge
deelten van aeventig kilometer voor seventig kilo
meter gerekend - op een station door den Raad 
van Toezicht, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, aangewezen, eene reservelocomotief gereed 
staan om onverwijld dienst te kunnen doen. 

2. De Raad van Toezicht wijst, bestunrders van 
den spoorwegdienst gehoord, de stations aán, waar 
de noodige werktnigen en materialen aanwezig 
moeten zijn om bij ongevallen den weg te ont
ruimen en voorloopig te herstellen. 

ÀantDezig heid van treinregutera. 

28. Op elk hoofdstation is een register volgens 
een door den Raad van Toezicht vast te stellen 
model, waarin van -eiken trein--worden opgeteekend : 
, de verplichte en ·de werkelijke tijden van aan

komst en vertrek; 
het nummer en de soort; 
het aantal en de soort der rijtuigen en wagens 

bij aankomst op het station ; 
het volgnummer of de naam der locomotieven 

bij aankomst op het stat ion ; 
de oorzaken van eventueele vertraging, bij trei

nen, waarmede reizigers worden vervoerd, echter 
slechts zoo zij meer dan twintig minuten, en bij 
goederentreinen, zoo zij meer dan een nnr bedraagt. 

Pfl!Jlicatie van reglementa- n toeûbepatingen op 
de 8tation8 en lt!lltn. 

29. 1. Een door den Raad van Toezicht goed-

gekeurd uittreksel nit dit reglement, uit het alge
meen reglement voor het vervoer op de spoorwegen, 
voor zooveel hier van toepaasing, uit de wet van 
9 April 187 6 (Staatablad n°. 67) en uit die van 
9 Juli 1900 (Staat,blad n°. 118), bevattende de 
voorschriften door het publiek in acht te nemen, 
wordt in de wachtkamers der stations en halten, 
op eene plaats, waar het duidelijk leesbaar ia, 
opgehangen of aangeplakt. 
· 2. In dat uittreksel worden ook de straffen 
vermeld, welke op overtreding van bovenbedoelde 
bepalingen zijn gesteld, en worden voorts opge• 
nomen cle artikelen 164, 166, 179-188, 350, 
361 en 851bi, van het Wetboek van Strafrecht. 

Klachtenboeken. 

30. 1. Op elk hoofdstation moet op het bureau 
van den chef een klachten boek zijn, volgens een 
door den Raad van Toezicht vast te stellen model, 
waarin klachten over aangelegenheden den spoor• 
wegdienet betreft'e1>.de knnnen worden geschreven. 

2. Op de gemeenschappelijke stations moet voor 
elk der spoorwegondernemingen, die deel uitmaken 
van de gemeenschap, een klachtenboek zijn. 

3. H~t klachtenhoek wordt op elk blad gennm• 
merd en op de eerste en laatste bladzijde door een 
der leden van den Raad van Toezicht gewaarmerkt. 

4. Het wordt op de eerste aanvrage door den 
chef ventrekt aan een ieder, die het ter inachrij• 
ving van eene klacht verlangt, en ter inzage 
gegeven aan de ambtenaren, genoemd in art. 11 
der wet van 9 April 1875 (Staat,blad n•. 67), 
aan de ambtenaren van het Openbaar Ministerie, 
den kantonrechter, den commissaris van politie en 
den bnrgemeeater. ·· 

5. Een ieder, die van het klachtenboek gebruik 
maakt, moet duidelijk, volledig en in behoorlijken 
vorm den aard en de strekking van de klacht, 
zijn naam en vaste woonplaats opgeven; klachten 
over beambten en bedienden van den spoorweg
,l.ienst moeten , zoo mogelijk, den naam , de be
trekking of het n nmmer van den bedoelden persoon 
aangeven. De klacht moet onderteekend zijn. 

6. Bestuurder& dragen zorg, dat zij ten spoedigste 
afschrift van de klachten ontvangen, Zij zijn 
verplicht deze· te onderzoeken, den uitslag van 
hun onderzoek zoo spoedig mogelijk aan den klager 
schriftelijk mede te deelen en een afschrift van 
de schriftelijke mededeeling achter de klacht in 
het klachtenboek te doen schrijven. 

7. Wanneer de op een station ingeschreven klacht 
een anderen spoorwegdienst aangaat dan die waartoe 
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dat 1tation behoort, wordt door de zorg van be
stnnrdere een afschrift der klacht gezonden aan 
bestunrdera van den bij de klacht betrokken spoor
wegdienst, die zorg dragen voor het ouderzoek 
en de mededeeling van den ni~lag daarvan aan 
den klager. 

8. Zij zenden ten afschrift van deze mededeeliug 
aan de bestnnrdere van den spoorwegdienst, tot 
welken het station behoort , ten einde in het 
klachtenboek te worden ingeschreven. 

9. Indien op een gemeenschappelijk station in 
het klachtenboek van ééne on~erneming eene 
klacht ia ingeschreven, dfo eene andere onder
neming der gemeenschap aangaat , dan wordt die 
door den stationschef in het klachtenboek dier 
andere onderneming ov.ergebrach t, en geacht recht
streeks in laatstbedoeld boek te zijn ingeschreven. 

10. Eene door den stationschef te waarmerken 
vermelding van het overbrengen dezer klaçht in 
een ander klachtenboek wordt dan in het eerste 
klachtenboek opgenomen. 

11. Door bestnnrders van den spoorwegdienst 
wordt in de eerste helft van elke maand van de 
klachten in de vorige maand ingeschreven, en van 
de daarop gegeven antwoorden afachrift gezonden 
aan den Raad van Toezicht. 

"fTerplicMingen van de clte/1 van ,tation, en Aalten. 

31. 1. De chef van elk station en elke halte:, 
of die hem vervangt, zorgt voor de veiligheid op 
het station of de halte, zoowel wat betre~ het 
verkeer der treinen als dat van de reizigers vo.n 
en naar de trel nen. 

2. De chef van elk station en elke halte, of 
een plaatsvervanger, moet bij het vertrek der 
treinen tegenwoordig zijn. 

Maatregelen ter voorlroming tJan ongewen,cM it1 
!Jetoeging geraken van ,til.Jtaande floin-tuigen. 

32. Maatregelen worden genomen om te be
letten , dat op de sporen staande rijtuigen en 
wagens door den wind of door andere omstandig
heden in beweginp; worden gebracht. 

HOOFDSTUK JU. 

Van het rollend materieel. 

Afdeeling 1. 
VA.N LOCOHOTlll:VBN 11:N Tll:NDKRS. 

"fTooracliriften betreffende de inrickting va,i 
locomotieven en tender,. 

33. 1. Elke locomotief moet voorzien zijn: 

a. van veerkrachtige stootinrichtingen en trek
inrichtingen en aan de voorzijde van spoorataaf
rnimers en seinlampdragera; 

b. van eene stoomfluit en van eene · helder 
klinkende sein bel, beide onder het onmiddellijk 
bereik van den machinist; 

c, van een aan de vnurkaat goed aanslnitenden 
uchbak, die aan de voorzijde en zoo noodig aan 
de achterzijde met eene trekklep opengaat; • 

d. van eene inrichting om het ontwijken van 
vonken en brandende stoffen nit den schoorateen 
zooveel mogelijk· te voorkomen : 

e. van ten minste twee van ellmnder onafhanke
lijke voedinp;stoestellen, die elk voor zich voldoende 
zijn, om ruimschoots in de waterbehoefte van den 
ketel te voorzien en waarvan ten minste één niet 
door het werktuig gedreven wordt. Elk dier 
voedingstoestellen moet voorzien zijn van eene 
aan den ketel bevestigde aMuitinrichting (klep 
met kraan of afalniter). 

2. liet gebruik van gegoten ijzer is voor de 
1paken eu velgen der wielen van de locomotieven 
en tendera niet geoorloofd. Van dit verbod kan 
door den Raad van Toezicht ontheffing worden 
verleend. 

9. De wielen van locomotieven en tendera moeten 
van opstaande randen van behoorlijke hoop;te voor
zien zijn. De dikte van de wielbanden bedraagt 
ten minste twee en twintig millimeter. 

4. Behalve met de gewone hoofdkoppeling i1 de 
locomotief aan den tender verbonden door eene 
borgkoppeling. 

5. Elke tender is aan de achterzijde en elke 
tenderlocomotief is aan beide einden voorzien van 
spoontaafrnimers en seinlampdragers. 

6. Elke tender en elke tenderlocomotief is voo~ 
aan beide einden voorzien van veerkrachtige stoot. 
inrichtingen en trekinrichtingen. 

7. Bovendien is elke tender en elke tender
locomotief voorzien van eene handrem, die steeds 
gemakkelijk en snel in werking kan worden gebraohtL 

"fToor1cltriften betreffende de i11rickting flan de· 
Wel, der locomotief/en. 

34. 1. De ketel van elke locomotief moet voor•• 
zien zijn: 

a. van een met goed leesbaar volgnummer ge• 
merkten manometer , die rech tstreeka met den
ketel verbonden ,_ de drukking van den stoom dui
delijk -8ngeeft, en die ten minste twee atmosferen 
meer kan aan wijzen dan de grootste toey:elaten. 
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werkelijke drukking, welke op de wijzerplaat door 
,een cloidelijk merk moet 1ijn aan~wezen ; 

IJ. van een kraantje met kleine flene om dNU'
aao een proefmanometer te kunnen verbinden ; 

IJ. van een waterpeilglas met af1l11it- en door
blaaekranen, en van ten minste twee proefkranen 
of een tweede peilglu ; de waterpeilglazen en de 
proefkranen moeten van elkander onnfhankelijk, 
dns niet aan dezelfde pijp, aangebracht zijn; 

d. van een zelfwerkend middel, waardoor water
gebrek in den ketel onafhankelijk van machinist 
of stoker wordt kenbaar gemaakt; daartoe kunnen 
.onder andere dienen een of meer in de hemel
plaat van de vnorkut aangebrachte proppen, 
•aarin zich een bij eeoe bepaalde temperatuur 
1meltbaar metaal bevindt; 

,. van ten minste twee veiligheidskleppen, vol
doende aan de bepalingen van art. Sli . 

2. Zoowel de waterstand ale de stoomdrnkking 
moeten van de standplaats van den machinist 
ateede kunnen worden nagegaan. 

8. De toe te laten laagste waterstand alsmede 
de toegelaten grootste atoomdrokking moeten op 
den achterwand van den ketel duidelijk worden 
aangegeven. 

4. De steun schroefbouten, waarmede de wanden 
van de vn11rkut en van den ketel onderling ver
bonden zijn , moeten over de lengte geheel of ten 
deele doorboord zijn. 

6. Het gebruik van ~ten ijzer is voor die 
deelen van den ketel, welke aan de stoomdrok• 
king bloot staan, verbqdeo. 

YejligMidlltlepp,m. 

35. 1. De in ut. 84, eente Jid, sub e be
doelde veiligheid,kleppen moeten op den ketel 
of op den stoombonder soodanig worden geplaatst, 
dat zij, wanneer de ketel in werking is , gemak
kelijk knnneo onderzooht worden ; ten minste eene 
van die kleppen moet door den machinist van 
sijnè standplaats kunnen worden ontlaat. . 

2. De veiligheidskleppen sluiten met vlakke 
randen op bare beddingen. 

8. De breedte van deze randen bedraa11:t ten 
boogate het twintigste gedeelte van de middellijn 
iler openingen, doch in geen geval meer dan drie 
millimeter. 

4. De kleppen moeten ten minste twee millimeter 
-opgelicht konnen werden , vó6rdat de belutin11t 
van de klep sooveel toeneemt, als overeenkomt 
met één kilogram per vierkanten centimeter. Zij 
moeten ten minste drie millimeter koonen lichten. 

6. De kleinste waarde, te nemen voor de 
middellijn van elk der klepopeniogeo, zoo er niet 
meer dan twee aanwezig zijn, wordt berekend 
met de formule: 

w 
d = 2.6 V P + 0.621 

waarin voorgesteld wordt door : 
d de middellijn in ceotimeten; 
p de werkeÎijke drukking van den stoom in 

kilogrammen per vierkanten centimeter; 
to het verwarmingsoppervlak in vierkante me

ter~, waartoe geacht moet worden te bebooren 
het geheele oppervlak, dat met de Terbrandioga
prodncten in aanraking komt. 

6, Heeft een stoomketel meer dan twee veilig
heidskleppen, dan moet de som van de doorsneden 
der klepopeniogeo ten minsto gelijk zijn aan de 
som van de doormedeo, die de openingen zonden 
moeten hebben bij slechts twee kleppen , en de 
middellijn van elke klepopeoing niet kleiner zijn 
d110 drie vierde van de met de formule berekende 

waafde. 
7. De middellijn eener klepopening mag echter 

nooit kleiner dan twee centimeter zijn. 

lnzeteding flan teetenjnge,a m opgar,e,,. lietrejfentk 
locomoti~ut111 en tender,. 

36. 1. Alvorens locomotieven of tenden aan 
te scbafl'eo, bieden bestuurders van den spoorwtg· 
dienst aan den Minister van Watentaat, Handel 
en Nijverheid voldoend toegelichte teekeoingen 
van het toe te pa886D type ter goedkeuring aan. 
Zij geven daarbij tevens op , welk aantal locomo
tieven of lenden van het voorgestelde type zullen 
worden aan~baft. Voor aanschaffing van een 
grooter aantal wordt opnieuw goedkeuring der 
teekeningen vereischt. 

2. Van elk aangeschaft nienw type zenden be
stnorden duidelijke teekeoingeo, aangevende de 
onderdeelen eo afmetingen van den ketel, de asaeo, 
wielen, veeren, enz. aan den Raad van T011zicht. 

8. Van ellc& aangesobafte locomotief en tender 
zenden zij voorts aan dien Raad eeue opgave, 
behelzende : 

A. Yan t'6 loco•otüf: 
a. het volgnummer, het fahrieksoommer, den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 
het jaar van vervaardiging; 

IJ. de omschrijving van de inrichting der loco
motief, baar irewicht met gevulden ketel, voor . 
tenderlocomotieven geladen met brandstof eo water, 
alsmede de belaatiog der wielen ; 
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c. de middellijn van de stoomcylioders, de 

zoigersl~Jengte, de afmetingen en de groodsto:fen 

van de wielen, assen en banden, met den radstand; 
d. den vorm, de afmetingen en de waoddiktt', 

met omeehrij•viog van de grondstof van den ketel 
en zi;:ne onderdeelen ; 

e. de grootte van het verwarmingsoppervlak; 
f. de omsohrijvin11: van de veiligheidskleppen met 

toebehooren en daarbij voorkomende afmetingen; 
g. de ollll!6hrijving van de toestellen, dienende 

om het waterpeil waar te nemen, van die om 
het op de p:evorderde hoogte te honden en van 
die bestemd om watergebrek automatisch aan te 
geven; 

,\, de omschrijving en de afmetingen van de 
draagvuren en van de stoot-, trek- en remtoestellen; 

· i. -de omschrijving· van de inrichtingen voor 

rookverbrandiog, van die om het uitvliegen vun 
vonken te verhinderen en van den aschbak, met 
opgave van de hoogte van het laaj!'te pont boven 

den bovenkant ven de spoorstaven; 
k. de in den ketel toe te laten grootste werke

lijke drukking van den stoom in kilogrammen 
per vierkante centimeter; de werkelijke drukking 
ie het verschil tneschen de absolute drukking 
van den stoom en die van den dampkring; 

l, fogeval zij reeds elders heeft dienst _p:edaan, 
het aantRI kilometers in het geheel doorloopen en 
de herstellingen, die zij mocht hebben ondergaan. 

B. Van den tender: 
a. het volgnummer, het fabrieksnummer, den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 
het jaar van vervaardiging ; 

b. het gewicht van den tender, wanneer hij 
ledig is en wanneer hij met brandstof en water 

geladen is; 
a. de afmetingen en de p;rondstolfeo van de 

wielen, assen en banden, met den radstand ; 
d. de omschrijving en de afmetingen van de 

draa11:veeren, van de stoot- en trektoestellen en 
van het remwerk. 

Indienatatelli"g van locomotieven en tentkra. 

3 7. 1. Locomotieven en tenders worden niet 

in dienst g1111teld, dan na vanwege den Raad van 
Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2, Ten bew-ijze van die goedkeuring strekt voor 
locomotieven de in art. 39 bedoelde akte van 
nrgnnning of de krachtens dat artikel verleende 
voorloopige vergunning, voor tenders eene door 
of van wege den Raad van Toezicht verleende 
schriftelijke ve,gunning tot ingebruikneming. 

Onderzoek en beproeving van locomotiefl:eteu 
vóór de indienatatelling. 

38. 1. De locomotiefketels worden v6ór de 
indieoststelling in onbekleeden, of met goedvinden 
van den Raad van Toezicht in bekleeden toestand 
vanwege dien Raad onderzocht en beproefd. Slechts 
wanneer onderzoek en beproeving bevredigende 
uitkomsten hebben opgeleverd, mogen zij in ge• 
broik worden genomen. 

2. De beproeving geschiedt met water op eene 
drukking, bedragende vijf atmosferen meer dan 
de gewenschte werkelijke etoomdrukking. Die 
beproeving duurt zoo lang als noodîg is om de 
verschillende deelen van den ketel behoorlijk te 
onderzoeken. 

9. De juistheid van de belasting van de veilig• 
heidskleppen en de zuiverheid van de manometera 
worden bij het onderzoek nagegaan. 

4. De uitkomst van het onderzoek en de be
proeving is onvoldoende, zoo eenig deel van den 
ketel of van zijne onderdeelen gedurende de be
proeving eene nadeelige verrnrming heeft onder
gaan, of zoo andere belangrijke gebreken aan den 
dag zijn gekomen. 

Àkte van vergunning. P"oorloopige vergvnning. 

39. 1. Wanneer het onderzoek van eene loco• 
motief (het onderzoek en de beproeving vnn den 

ketel daaronder begrepen) benedigeode uitkomsten 
heeft opgeleverd en overigtn11 voldaan is aan de 
bepalingen van dit reglementsdeel (met name aan 
de artikelen 83, 34., 36 PO 36), dan wordt door 

den Raad van Toezicht eeoe akte van vergunning 
uitgereikt. 

2. In afwachting van de uitreiking dezer akte 
kan de met het onderzoek belaste Rijksambtenaar 
eene voorloopige schrirtelijke vergunning tot in
dienstatelliog geven. Deze verganniog vervalt, 
indien zij niet binnen een doorgÛnoemden ambtenaar 
bepaalden termijn door uitreiking der akte van 
vergunning is gevolgd. 

9. In de akte van vergunning worden vermeld: 
a. de naam van den spoorwegdienst;, die de 

locomotief in gebruik neemt; 
IJ. het volgnummer. en de korte omschrijving 

der locomotief_; 
c. de vonn en de afmetingen van den ketel en 

de uitgestrektheid van het verwermingsoppervl&k; 
d. het aantal veiligheidstoestellen en hare voor• 

naamste afmetingen; 
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e. de grootste toegelaten werkelijke stoomdrnk
king in kilogrammen per vierkanten centimeter, 

4. De akte van vergunning moet te allen tijde 
ter inzage aanwezig zijn in eene door den met 
het toezicht belasten Rijksambtenaar aan Ie wijzen 
werkplaats van den S_()oorwegdienst, wa:ironder de 
locomotief behoort. 

Onderzoek 11an lo~omotieoen en te.ulera en onder
zoek en beproeuing 11an locomoliefketels 

na de indiemtstellillfl. 

40. 1. Elke locomotief en elke tender moet 
tenminste eenmaal ·in de drie jaren, elke locomotief 
bovendien na elke belangrijke· herstelling van den 
ketel aan een grondig onderzoek worden onder
worpen. De termijn van drie jaren wordt gerekend 
van den dag, waarop de locomotief of de tender 
na het laatste onderzoek is in dienst eesteld. 

2. Bij elk bovenbedoeld onderzoek, en bovendien 
telkens wanneer de Raad van Toezït,ht zulks noodig 
acht, wordt de locomotief ketel opnieuw met inacht
neming van het bepaalde bij a.rt. 38 onderzocht 
en beproefd. Bij de beproeving van v6ór het in 
werking treden van dit reglement aanwezige loco
motiefketels wordt het verechil tnsscheo de 
drukking, waarop de beproeving geschiedt, en de 
gewenschte werkelijke stoomdrnkking niet grooter 
genomen dan het was bij de eerste beproeving. 

3. Ten hoogste acht ja~en na de indienststelling 
van een locomotief ketel moet bij inwendig nauw
keurig worden ooderzocb t, nadat daarvoor de 
vlampijpen zijn wey:genomen. 

4. Zulk een onderzoek wordt daarna telkens 
na verloop van ten hoogste zes jaren herhaald. 

Yoorac!&riften 11oor het ger,al dat een onderzoek 
of eene !Jeproeoi,l{J na de i,ulie,utstelling 

on110láoende uitleomste11 oplèvert. 

41. 1. Indien eenig onderzoek of eenige be
proeving als in art. 40 bedoeld, onvoldoende 
uitkomsten heeft opgeleverd, map; de locomotief 
of de tender niet weder in gebruik worden ge
nomen, dan nadat de door den Raad van Toezicht 
noodig geachte voorzieningen zijn aangebracht. 

2. Blijkt uit zoodanig onderzoek of zoodanige 
beproeving, dat de ketel van eene locomotief niet 
meer onder de vroeger toegelaten hoogste atoom
drukking veilig werken kan, zoo "!'ordt door den 
Raad van Toezicht aan beatuorders de keus ge
laten de door den Raad noodig p;eachte voor• 
zieningen aan te brengen, of wel de locomotief 
met aanwending van eene lagere drukking te 

gebruiken. In het laatste geval wordt de vroeger 
verleende akte van vergunning door eene nieuwe 
vervangen. 

R,giater van ketel!Je,proevingen. 

42. Van elk onderzoek en elke beproeving van 
eene .locomotiefketel, it.ls in de artikelen SS en 
40 bedoeld, wordt door den daarmede belasten 
Rijksambten:i.ar aanteekening gedaan in een register, 
daartoe door beatoilrd.en van den spoorwegdienst 
onder goedkeuring van den Raad van Toezicht 
aan te le{rglln. 

,l[aatregelm bij 1'etelbeproe11ingtm door den 

apooMJJegdienst te nemen. 

43. 1. Bij elk onderzoek en elke beproeving 
van een locomotiefketel wordt. van wege be• 
atunrders van den spoorwegdienst zorg gedragen 
dat: 

a. de locomotief geplaatst zij boven een droog
li~oden aschlmil en te bekwamer hoogte voor 
het onderzoek; 

ll. de VDIU'• en rookkast en de pijpen behoorlijk 
gereinigd, en 

c. de aechbak en de roosters verwijderd zijn. 
2. In bijzondere gevallen kan, indien de Rijke• 

ambtenlj8T met de beproeving belast daarmede 
genoegen neemt, worden volstaan met het geheel 
of gedeeltelijk wegnemen van de onderplaat. 

Gebruik van locomotieven van eme bijzondere 
inrièllting of 11an andere 111otoren dan 

locomot~11en. 

44. 1. Blijkt, dat voor eene locomotief om 
hare bijzondere inrichting de toepassing van een 
of meer der hier gestelde bepalingen geheel of 
ten deele onnoodig is, zoo kunnen die bepalingen 
door den Minister vau Waterstaat, Handel en 
Nijverheid geheel of ten deele buiten toepaaeing 
worden verklaard. 

2. Wanneer daarentegen het gebruik eener 
locomotief van bi;jzonden, inrichting eip:enoardige 

bezwaren oplevert, die in dit reglement niet zijn 
voorzien, zoo kan de vergunning tot indieo,t
stelling door den Raad van Toezicht verleend 
worden ouder de voorwaarde, dat in die bezwaren 
door aan te geven maatregelen wordt voorzien. 

3. De toegelaten afwijkingen van dit reglement 
of de voorgeschre~en maatregelen worden in de 
akte van vergunning -vermeld. 

4. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bepaalt, welke voorschriften ten aan• 
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zien van andere motoren dan locomotievtn (zie 
art. 84,) zullen gelden en welke afwijkingen v~n 
de bepalingen van dit reglementsdeel ten aanzien 
van die motoren zullen worden toegestaan. 

Afdeeling 11. 

VAN RJJTUIG&N &N WAGENS. 

fToor8cÁriften betrej/11t1de de inricliting van 

rij t•igen en tDagt!nl. 

45. 1. De rijtuigen en wagens moeten veer• 
krachtig onderetennd zijn en 88D beide einden 
van veerkrachtige stootinrichtingen en van veer• 
krachtige trekinrichtingen voorzien 1ijn. 

2. Alle rijtuigen en wagens moeten door twee 
van elkander onafhankelijke inrichti1?gen zoo met 
elbnder Yerbouden kunnen worden, dat bij het 
breken van eenig deel vnn de werkende koppeling, 
de borgkoppeling in werking komt. De Raad 
van Toezicht bepaalt, of en onder welke voor• 
waarden sommige deelen der gewone koppeling_ 
ook voor de borgkoppeling gebruikt mogen worden. 
Het hebben van slechte ééne stoot- tevens trek
inrichtinp:, kan door den Raad van Toezicht onder 
door hem te stellen voorwaarden worden toe

gestaan. 
9. Voor wagens, alleen in werktreinen te bezigen, 

bn van de bepalingen der eerste twee leden door 
den Raad van Toezicht opheffing worden verleend. 

4. Alle wielen moeten opstaande randen van 
behoorlijk& hoogte hebben. De dikte der wiel• 
banden, zoowel van ijzeren ale van stalen, moet 
ten minste twintig millimeter bedragen. 

5. Op spoorwegen met normale spoorwijdte 
~lden voor rijtuigen en wagens met dubbele 
stootinrichtin~n de volgende voorschriften: 

a. De horizontale afstand van de stootknBSens, 
midden op midden, moet zijn zeventien tot acht
tien decimeter. ne Raad van Toezicht bn van 
deze bepaling ontheffing verleenen. 

ll. De normale hoogte boven den bovenkant 
van de spoorstaven van de middenpunten der 
stootkUllBens, liggende met de koppelingen op eene 
lijn, moet zijn 1.04, meter, waarbij voor ledige 
voertuigen eene af,tjjking van 2.5 centimeter 
daarboven , en voor beladen voertuigen van 10 
centimeter beneden die maat wordt toegelaten. 

6. Op spoorwegen van andere spoorwijdte wordt 
de plaats der &toot- en trekinrichtingen door den 
Raad van Toezicht bepaald. 

7. Alle rijtuigen en bagagewagens , alsmede de 
1902. 

wagens, bestemd om als sluitw~ns achter een 
trein geplaatet te worden, zijn van de vereiscbte 
dragers of inrichtingen voor de gevorderde seinen 
voorzien . 

Bijzondere fJoorsclirifte" 6etrejf ende d!f inricliting 

der rijtuigen. 

46. 1. De rijtuigen zijn alle overdekt en 
rondom gesloten. Van dit laatste voorschrift kan 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 

· Nijverheid ontheffing worden verleend. Zij zijn 
ten genoegen van dien Mini1ter voorzien van 
middelen tot behoorlijke verlichting, lnchtver• 
versching en verwarming. 

2. Gedurende den tijd dat de rijtuigen ten 
dienste van het publiek gebruikt worden, zijn 
zij des nachts van binnen verlicht en van 15 Oc
tober tot 15 April op voldoende wijze verwarmd. 

fJ. De rijtuigen of rijtaigafdeelingen worden in 
ten minste twee klassen verdeeld. 

4 •. Naar buiten openslaande portieren m~n in 
de langsche zijden der rijtuigen slechts dan aan• 
wezig zijn, als de deuren: 

a. in een stand loodrecht op de lengte-as van 
het voerlnig, niet buiten het profiel van vrije 
ruimte vallen; 

ll. voorzien . zijn van twee slnitingen, welke 
beide aldus ingericht zijn, dat zij van bniten, 
doch ook door de reizigers in den trein, zonder 
bezwaar kunnen worden geopend ; 

11. voorzieningen aan bieden tegen gevaar voor 
klemmen van vingers bij het sluiten der portieren. 

6. Afwijkingen van de bepalingen van het vorige 
lid kunnen door den Raad van Toezicht worden 
toegestaan. 

l,ue,uling flan teelceninge,,. en opgar,e,r /Jet,ejfe,,.de 

rijtuigen en tDagèlu. 

47. 1. Alvorens rijtuigen of wagens aan te 
achaJfen, bieden bestuurders van den spoorweg• 
dienst aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid teekeningeu op eeu tiende der ware 
grootte van het toe te passen type ter goed.keuring 
aan. Zij geven daarbij tevens op, welk aantal 
rijtuigen of wagens van het voorgestelde type 
zullen worden aan~haft. Voor aanscbaffin~ van 
een grooter aantal wordt opnieuw goedkeuring 
der teekeningen vereischt. 

2. Bestuurders van den spoorwegdienst ver• 
strekken aan den Raad van Toezicht eene be
schrijving van elk aangeschaft rijtuig en elke aan
geschafte wagen, met opgaaf van het gewicht van 

20 
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elk voertuig en van de voornaamste afmetingen 

van den bak, zoowel binnen- als buitenwerks 
gemeten, van het anderraam met de assen, wielen, 
draag- en stootveeren en remtoestellen, voor de 
rijtuigen bovendien van het aantal zitplaatsen, 
en voor 'de wagens van het draagvermogen en 

van de vierkante oppervlakte van den bodem. 

lndienststelling flan rijtuige,, en wagens. 
V a.rtstelling mazimum-lJela.rting. 

48. 1. Rijtuigen en wagens worden niet in 
dienst gesteld, dan na vanwege den Raad van 
Toezicht te zijn onderzccht en goedgekeurd, ten 
bewijze .waarvan door of vanwege genoemden Raad 
eene schriftelijke vergunning tot ingebruikneming 

wordt verleend. 
2. Bij de goedkeuring wordt door den Raad 

van Toezicht voor de rijtuigen het maximum
aantal personen, dat in elk rijtnig of elke afdeeling 
mag worden vervoerd, en voor de wagens het 
maximum-draagvermogen vastgesteld. 

3. Het is verboden de rijtuigen en de Wfgens 
boven genoemde maxima te beladen. 

O,,dereoe!t flan rijtuigen en wage,u na de 
indienststelli,rg. 

49. 1. Elk rijtuig en elke wagen wordt van 
tijd tot tijd aan een grondig onderzoek onder
worpen, waarbij de assen, potten en veeren 
worden afgenomen. 

2. Dit onderzoek heeft plaats uiterlijk binnen 

drie jaren na de eerste indienslstelling, of na 
het laatste onderzoek. 

3. Voor rijtuigen en bagagewagens alsmede voor 
die goederenwagens, welke voornamelijk bestemd 

~ijn om in personentreinen vervoerd te worden, 
vindt dit onderzoek plaats uiterlijk nadat zij 
30,000 kilometer hebben afgele!(d. 

Afdeeling 111. 

VAN ROLLEND 11A.TJliRlEBiL IN BBT ALOBK&BN. 

M a:rimum-fulJela.rting. 

50. Door den Raad van Toezicht wordt voor 
eiken spoorweg, bestnorders van den spoorweg
dienst gehoord, vastgesteld, welke maximnm-as
belasting van het rollend materieel op den spoor
weg kan worden toegelaten. 

011derl,oud 11an 1,et rollend materieel. 

51. Het rollend materieel, op den spoorweg 

in gebruik, wordt voortdurend in zoodanigen toe
·stand onderbonden, dat daarmede veilig met de 

grootste toegelaten snelheid kan worden gereden. 

'Tl'ijei;i"!I flan l,et rollend materieel. 

52. Alle wijzigingen in de bestemming v11n het 
rollend materieel alsmede die wijzigingen in de 
inrichting, tengevolge waarvan van de krachtens 
art. 36 of art. 4.7 door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid goedgekeurde teeke

ningen wordt afgeweken , vereischen de goedken• 
ring van den Raad van Toezicht. 

Opacl,riften op liet rollend materieel. 

53. Op eene zichtbare plaats wordt duidelijk 
· aangegeven: 

a. op alle locomotieven en andere voertuigen: 
de naam of de naamletters van den spoorweg• 
dienst, het volgnnmmer en de datum der laatste 
beproeving of opneming; 

'1. op de locomotieven en tenders: de naam van 

den vervaardiger, het fabrieksnummer en het jaar 
van vervaardiging; 

c. op de rijtuigen en wagens : het gewicht, met 
inbegrip van wielen en assen; 

d. op de rijtuigen: de klasse waartoe elke afdee
ling behoort, en in iedere afdeeling het volgnum
mer van het rijtnig, de klasse van de afdeellng en 
het overeenkomstig art. 48 vastgestelde ma:s:imnm

aantal personen, dat daarin kan plaats nemen; 
e. op de wagens: het overeenkomstig art. 48 

vastgestelde maximum-draagvermogen in kilo
grammen en de oppervlakte van iien bo.lem in 
vierkante meters. 

Speling twscl,en liet materieel en l,et profiel 
van flrije 1-i,imte. 

54. 1. Tusschen alle vaste deelen van het op 
den spoorweg te bezi!(lln materieel en het voor 
dien spoorwey; geldende profiel van vrije ruimte 
moet ten minste de volgende speling be1taan: 

a. van 100 tot 500 millimeter boven den boven• 

kant van de spoorstaaf: 30 millimeter; 
IJ. boven li00 millimeter: 100 millimeter. 
2. Beneden 100 millimeter boven den boven

kant der spoorstaven mogen bij de geringste toe 
gelaten dikte der wielbanden slechts de volgende 
deelen uitsteken : 

a. de koppelingen en borgkettingen, alsmede 
alle niet door het dwarsprofiel der wielen gedekt 
wordende deelen, als drijfstang- en koppelitang
stnkken enz. tot 75 millimeter boven de spoorstaaf; 
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6. spoorstaaf- en baanruimers, remblokken, zand- · 
strooiers en alle andere door het dwars profiel der 
wielen gedekte deelen tot 50 millimeter boven 
de spoorstaaf, 

3. Wanneer de apeling tuBBchen de zijwanden 
der rijtnigen en de grenslijn van het profiel minder 
bedraagt dan 400 millimeter, moet bij elke venater
opening eene waarschuwing tegen het naar buiten 
steken van lichaamsdeelen worden eangebracht. 

:&9ilter1 rolknd materieel. 

55. 1. Van alle locomotieven en andere voer
tnigen worden regi1ters gehouden, waarin van elk 
voertnig worden aanjleteekeod : 

a. het volgnummer; 
l>. de naam van den vervaardiger; 
c. de dag van indienststelling; 
d. de dagen van de opnemingen en van de 

wederiodienatatelliog,m ; 
e. de wijzigingen en belangrijke herstellingen ; 
f. het doorloopeo aantal kilometers. 
2. Voor den tijd, dat de locomotieven rangeer

dienat hebben gedaan, wordt 7 .5 kilometer per 
uur in rekening gebracht. 

:&9il'"1 assen rollend tlUUerieel . 

56. Van de assen der locomotieven en andere 
voertuigen worden regiaten gehouden, waarin van 
elke as worden opgeteekend : 
, · a. het volgnummer; 

b. de omschrijving van de grondstof en de naam 
van den vervaardiger ; 

tr. de hoofdafmetingen ; 
-d. de dag van indienstatelliog; 
e. de dagen van de opnemingen en van de weder

indienststellingeo ; 
f. het voertuig, waaronder de as achtereenvolgens 

heeft dienst gedaan. 

Materieel flan andere 8f!00noe9en. 

5 7. 1. Rollend materieel van spoorwegen, waarop 
dit reglement niet van toepassing ie, mag op de 
spoorwegen, voor welke dit reglement geldt, niet 
gebruikt worden dan met voorafgt1aode goedkeuring 
van den Rasd van Toezicht en wet inachtneming 
van de voorwaarden door dien Raad te stellen. 

2 . Materieel van een onder · dit reglement val
lrnden spoorweg mag op een anderen dergelijken 
spoorweg worden gebruikt, tenzij dit gebroik door 
den Raad van Toezicht is uitgesloten. 

3. Wagens van buiteolandsche e-poorwegen en 
van spoorwegen, waarop wel de wet van 9 April 

1875 (Staatsblad n°. 67), doch niet dit ~lement 
van toepassing i~, mogen op de spoorwegen, voor 
welke dit reglement geldt, worden gebruikt, mits 
de bovenbonw, het gewicht der spoorstaven, de 
constructie der kunstwerken en het profiel van 
vrije ruimte van den spoorweg zulks toelaten. 

4. Bestnurders van den spoorwegdienst zorgen, 
dat de algemeene inrichting en de toestand van 
de in het vorige lid bedoelde wagens, die in de 
treinen van hun dienst onri.raan, vooraf voldoende 
onderzocht worden en die WB!WnB niet in den 
trein worden geplaatst, indien gij onvoldoende 
worden bevonden. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de treinen. 

Lengte der trNnn. 

• 58. Een trein mag bij spoorwegen met normale 
spoorwijdte niet bestaan uit meer voertuigen dan 
door een getal van honderd assen, bij spoorwegen 
met mindere spoorwijdte niet nit meer voertnigen 
dan door een getal van zestig assen wordt aan• 
gewezen. 

Plaatsing der locomotieun in de treinn. 

59. 1, De locomotief wordt geplaatst aan het 
hoofd van den trein. 

2 . Het duwen van den trein ia echter flOO(lr
loofd, wanneer het voorste voertnig goed wor.J.t 
bewaakt, en de iu art . 61 genoemde maximnm
snelheid niet wordt overschreden. 

3. Treinen met locomotieven aan het hoofd 
mogen door eene andere locomoiief worden gednwd 
bij het bestijgen van moeilijke hellingen, bij het· 
in beweging komen op de stations en halten en 
bij ongevallen of vertraging op den weg, mits· de 
duwende locomotief niet aan den trein gekoppeld is. 

4. Meer dan twee locomotieven mogen niet 
v6ór, meer dan één niet achter aan den trein 

· worden geplaatst. 
5. Wordt een trein door twee locomotieven 

getrokken, dan geeft de machinist van de voorste 
locomotief de noodige seinen. 

6. Op rangeerende treinen zijn de bepalingen 
van de eerste vijf leden van dit artikel niet van 
toepassing. 

:&m,ne11. G8111eenscÁaµmiddet. 

60. 1. In eiken trein moeten, beha) ve die van 
locomotief en t'ender, ten minste zooveel remmen 

20• 
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bediend worden als in den volgenden staat ia 
aangegeven : 

Op hellingen Bij eene snelheid tot en met : 

van of 26 1 30 1 86 1 40 1 46 1 6ci 

kilometer in het uur moeten van 
¾o elke 100 wagen lr\)tui~) assen 

geremd worden : 

0 1 : 00 6 6 8 10 12 16 

2.6 1 : 400 7 9 11 14 17 20 

3.76 1 : 266 8 10 13 16 19 23 

5 1: 200 9 12 15 18 21 26 

7.5 1: 133 18 15 18 21 24 28 

10 1 : 100 15 18 21 25 29 33 

12.6 1 : 80 · 17 21 25 29 83 38 

14.6 1: 69 19 28 28 82 87 42 

2. Bij het noar dezen staat bepalen van het 
aantal te remmen assen ia het volgende in acht 
te nemen : 

a. voor snelheden en hellingen gelegen tnsschen 
de in den staat opgenomen getallen geldt steeds 
het grootste remoijfer; 

6. het aantal te remmen assen moet worden 
bepaald naar de sterkste helling, die op het door 
den trein te berijden baanvak voorkomt ; is de 
aterkete helling korter dan d nizend meter, dan 
wordt als eterkste helling beschonwd de lijn 
tnaschen de twee ponten van het lengteprofiel van 
den spoorweg, welke, bij een afatand van duizend 
meter, het meeat in hoogte verschillen ; 

e. de snelheid, die bij de bepaling van het 
aantal te remmen assen van een trein in aan
merking komt, is · de grootste , welke op het 
baanvak voor dien trein overeenkomstig art. 61 
ia toegelaten ; 

d. zoowel bij de bepaling van het aantal assen, 
waaruit de trein bestaat, als van bet aantal ge
remde assen, wordt de as van een onbeladen 
goederenwagen, bagagewagens daaronder niet be
grepen, als eene halve as in rekening gebracht; 

e. leidt de bepaling van het aantal te remmen · 
assen tot een gedeelte van eene u, dan wordt dit 
al• een geheel gerekend ; 

f. indien slechts eene as zon moeten worden 
geremd, kan die worden verwaarloosd. 

8. Op spoorwegen met hellingen steiler dan 
1 op 200 en langer dan dnizt!nd meter moet in 

eiken trein het laatste voertnig van een bediend 
remtoestel voorzien 1ijn. 

4. Bij uitzondering kan in goederen- of ge
mengde treinen achter dat van remwerk voorziene 
voertuig een hentelling behoevend ledig voertnig 
worden aangehaakt, wanneer het vervoer geen 
gevaar oplevert en de aard der beschadiging eene 
andere plaatsing in den weg staat. 

6. De Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid ia bevoegd doorgaand remwerk voor 
reizigersvervoer verplichtend te stellen. 

6. Indien een trein van doorgaand remwerk is 
voorzien, behoort dit te voldoen aan de vol
gende eischen : 

a. de remmen moeten door den machinist van 
zijn standplaats, zoomede nit elke afdeeling voor 
reizigers en uit elke afdeeling voor treinbeambten 
bestemd, in werking knnnen worden gebracht ; 

6. de remmen moeten van zelf in werking 
treden, zoodra de remleiding wordt verbroken. 

7. Het stelsel van doorgaand remwerk op de 
treinen toe te passen, behoeft de goedkenring van 
den Raad van Toezicht. 

8. Indien een trein, bestemd voor het \'ervoer 
van reizigers, niet van doorgaand remwerk is 
voorzien, moet een zoodanig middel van gemeen
sehap tuaschen de reizigen en den hoofdcondnctenr 
en tWL.oehen dezen en den machinist aanwezig zijn, 
dat gedurende den rit het sein tot stilhonden kan 
worden gegeven. Dit middel behoeft de goed
kenring van den Raad van Toezicht. 

9. Door den Raad van Toezicht kan van de -
voorschriften in dit artikel opgenomen, geheel, ten 
deele of voorwaardelijk ontheffing worden verleend. 

SnelMid. 

61. 1. De snelheid, waarmede de treinen worden 
vervoerd, mag niet meer bedl'llf!"n dan : 

voor personentreinen en proefritten met locomo
t ieven vijftig kilometer per uur; • 

voor treinen uitalnitend bestemd voor het ver
voer van goederen (goederentrein~n) of vee (vee
treinen), voor treinen zoowel bestemd voor het 
vervoer van reizigen als van goederen en in de 
dienstregeling a1a gemengde treinen aangewezen, 
voor treinen bij welke met tender voorop wordt 
gered.en, voor treinen, die getrokken en geduwd 
worden , voor werktreinen en voor losse locomo
tieven veertig kilometer per unr; 

voor treinen, die niet vooraf aan het bewakings
personeel sijn aangekondigd, vijf en twintig kilo
meter per uur ; 
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voor treinen, die alleen gednwd worden, vijftien 
kilometer per nor. 

2. De snelheid wordt verminderd v6ór het 
doorrijden van stations, halten en krninporen, · 
waar wissels tegen de pnnt moeten worden bereden, 
zoomede bij het naderen van beweegbare bruggen, 
van vaste bruggen, langer dan dertig meter, van 
onbewaakte overwegen, waarbij het uitzicht over 
den spoorweg belemmerd is, en waar znlks verder 
voor de veiligheid van het verkeer noodig mocht 
zijn. De marimnru•snelheid, waarmede in die 
gevallen mag worden gereden, zal worden bepaald 
in het dienstreglement, bedoeld in art. 6 der wet 
van 9 April 1875 (Staat8'Jlad n°. 67). 

9. Indien tijdens het vervoer iets voorvalt, 
tengevolge waarvan niet meer het in art. 60 
voorgeschreven aantal assen geremd kan worden, 
mag de snelheid, waarmede de reis vervolgd wordt, 
niet grooter zijn dan die, welke overeenkomt met 
het aantal assen, dat nog kan worden geremd. 

JT"1Joer van vraclltgoederen m4t per&otu!,.treinen. 

62. Vrachtgoederen mogen met personentreinen 
tervoerd worden mits: 

a. het laden en IOBSen van de goederen en het 
aan• of afhaken van de wagens geen langer op• 
onthoud op de stations veroorzaken dan daarvoor 
volgens de dienstregeling is toegestaan, tenzij de 
vertraging zonder de vastgestelde maxim umsnel• 
heid te overschrijden v6ór de aankomst op het 
eerstvolgende hoofdstation kan worden ingehaald; 

/J. het vervoer van goederenwagens geen oorzaak 
wordt, dat langer tijd wordt besteed voor den 
rit tnsschen twee opvolgende hoofdstations dan 
bij de dienstregeling is vastgesteld; 

c. de reizigers geenerlei hinder ondervinden van 
het verzenden van goederen met die treinen. 

À.anwerzig!,eid van gereed&cMppen in de treinen. 

63. Op eiken trein moeteu de. noodi@lll gereed
achappen voorhanden zijn om "ïtkleine ongevallen 
en herstellingen van het rollend materieel te 
voorzien, 

Nazien van de treinen. 

64. 1. Elke trein moet, voordat hij het station, 
waar hij is samengesteld, verlaat, geheel zijn na• 
gezien, waarbij er in het bijzonder op moet worden 
gelet dat : 

a. het in art. 60 voorgeschreven aantal assen 
kan geremd worden en de remtoestellen zooveel 
mogelijk gelijkelijk in den trein verdeeld zijn; 

/J. indien de trein voorzien is van doorgaand 
rem werk, dit goed werkt; 

c. de voertuigen geene gebreken vertoonen, die 
voor de veiligheid van het verkeer gevaar kunnen 
opleveren; 

d. de voertnigen onderling _voldoende vaatge• 
koppeld zijn en de borgkoppeling is ingehaakt; 

e. de wagens elk zooveel mogelijk gelijkmatig 
en niet boven het dBBrop aangegeven draagvermogen 
beladen zijn ; 

/. de rijtuigen overeenkomstig het bepaalde in 
art. 46 verlicht en verwarmd zijn; 

g. de gevorderde seinen en lantaarns aangebracht 
of BBnwezig zijn; 

/,. de portieren in de lan~he zijden der rij
tuigen gesloten zijn, 

2. Dit onderzoek wordt gednrende den loop 
van den trein bij iedere wijziging in zijne samen• 
stelling en zoo dikwijls het oponthoud zulks toelBBt 
herhaald. 

Y,ju van rijden /Jij du/Jbel rpoor. 

65. 1. Waar dobbel spoor ligt, houden alle 
treinen tusschen de stations en halten in gewone 
omstandigheden het, ten opzichte van de richting 
WBBrin zij zich bewegen, rechts liggende ijpoor. 

2. Afwijkingen op dien regel worden alleen 
to~laten bij ongevallen, en voor werktreinen, 
onder persoonlijke verantwoordelijkheid van den 
stationschef, nadat ja! de voor de veiligheid ge
vorderde mBBtregelen nanwkenrig zijn in acht 
genomen. 

.J/8'and tu&&cl,en opeenvolgttl!k treirien. 

66. 1. Een trein mag een anderen trein niet 
·volgen, voordat laatstgenoemde trein het volgende 
station, of den volgenden blokpost, zoo deze be
staat, heeft bereikt, dit bekend is op het voor
gaande station of de voorgaande blokpost, en aan 
het trein personeel is medegedeeld of door seinen 
bekend gemBBkt. 

2. Bij storing van de electrische verbindingen 
worden hierop, met inachtneming van de krachtens 
art.BI, snb 2, voorgeschreven voorzo:rgsmaatregelen, 
uitzonderingen toegelaten. 

Toezidt op locomotiet•en in dienstvaardigen &taat. 

67. i. Locomotieven in dienst vaardigen staat 
staan voortdnrend onder behoorlijk toezicht. 

2. Bij znlke locomotieven, die stil staan, moet 
de stoom afgesloten, de gangkruk in rnst gesteld 
en de rem VB11tgeklemd zijn. 
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HOOFDSTUK V. 

Van de beambten en bedienden. 

A.lgtmef!M flereucnteri fJOor 6eam6t111t en bediende,,. 

68. 1. Alle beambten en bedienden moeten · 
knnnen lezen en schrijven, alsmede een voldoend 
gehoorvermogen en een normaal gezichtsvermogen 
bezitten, voor zoover znlka voor de behoorlijke 
nitoefening van hunnen dienst wordt vereischt. 

2. Beambten of bedienden, die naar het oordeel 
van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ongeschikt zijn, om de hun opgedragen 
betrekking waar te nemen, worden op vordering 
van dien Minister door bestnnrdera van den spoor
wegdienst ontslagen. 

Yrouwelij/,e 6eam6t111t 111t !Jedáenden. 

69. 1. De bewaking der overwegen en de be
diening der middelen tot afsluiting der ovnwegen 
kunnen aan vrouwen worden opgedragen. 

2. Tot andere betrekkingen in verband staande 
met de veiligheid van het verkeer op de spoor
wegen mogen vrouwen slechts benoemd worden, 
indien die betrekkingen daartoe, op voordracht 
van bestnnrders van den spoorwegdienst, door 
den Rand van Torzicht worden aangewezen. 

TreinbeamlJten. 

70. 1. Op eiken trein zijn ten minste aan• 
wezig: 

een hoofdconJucteur; 
een machinist en een stoker voor elke locomotief; 
en zooveel personeel, dat elk verplicht rem-

toestel kan worden bediend. 
2. Van de in het vorige lid omschreven ver

plichtingen kao door den Raad van Toezicht vrij
stelling verleend worden. 

!J. Op !OBBe locomotieven, ledige treinen en 
• goederentreinen, die zonder an.Ier bediend rem

toeotel dan dat op de locomotief of op den tender 
mogen worden vervoerd, is de aanwezigheid van 
een hoofdconducteur niet verplichtend, mits de 
machinist al■ zoodanig optreedt. 

4. Aan den hoofdcoodnctenr is de hoofdleiding 
van en het bevel over deo trein opgedragen. 

6. De hoofdconducteur houdt nauwkeurig aao
teekening van den tijd van aankomst en vertrek . 
op elk hoofdstation en vao alle buitengewone 
voorvallen , die ged nrende den loop van den trein, 
die onder zijne leiding geplaatst ia·, daaraan voor
komen. 

6. De beambten op deo trein zijn gedurende 
deo loop van den trein aao deo hoofdoooducteur 
ondergeschikt. 

7. Hij moet zich met den machinist in ver
binding knnneo stellen. De wijze, waarop dit 
geschiedt, wordt door den Raad van Toezicht, 
bestuurders vao den spoorwegdienst gehoord, be

paald. 
8. Het gebruik van de remtoestellen wordt 

door den machinist geregeld. Hij alleen geeft 
in gewone omstandigheden de seinen tot het in 
werking brengen daarvan. 

9. Het haodremtoestel YBD den tender of van 
de locomotief wordt door deo stoker bediend. 

10. Zoolang de trein in beweging is mogen 
de remmers hno poat niet verlaten. Zij zijn steeds 
gereed om op het sein van deo machinist de hun 
toevertrouwde remmen onmiddellijk te bedienen. 

Macliinuten 111t ato/,er1. 

71 . 1. Niemand wordt als machinist met het 
bestuur van locomotieven belut, tenzij hij: 

a. den leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; 
6. ten minste één jaar lang is werkzaam ge

weest in ePne werkplaats van stoomwerktnigen ; 
c. gedurende een leertijd van tenminste één 

jaar dienst heeft gedaan als leerling-machinist 
of stoker op locomotieven; 

d. door proefritten eo door het afl~en vao 
een examen voldoende bewijzen van bekwaamheid 
en van bekendheid met de wetten en voorschriften 
betre:ffende den dienst op de spoorwegen heeft 
gegeven. 

2. Ten bewijze, dat de machinist aan boven
staande voorwaarden voldoet, wordt hem door 
bestuurders vao den spoorwegdienst eene akte 
uitgereikt. 

!J. De stokers moetèn met de behandeling der 
locomotieven genoegzaam bekend zijn, om die zoo 
noodig te knooen doen stilstaan en teruggaan. 

Zal,ni, f/a~ well,e de tJtJr8cMtlend" heamhtni n, 

bedienden f/OOr:eien moeten zijn. 

72. Gedurende de uitoefening van hnn dienst 
zijn voorzien: 

a. de hoofdcondnctenrs en conducteurs vao een 
exemplaar van dit reglement, van het algemeen . 
reglement voor het vervoer op de spoorwegen, 
voor zooveel hier van toepassing, van de wet van 
9 April 18711 (Staat&blad n°. 67), van die van 
9 Juli 1900 (Staat,blad o O• 118) en vao het 
dienstreglement, bedoeld in art. 6 van eerstge-
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melde wet, voor zoovee, hun aangaat, zoomede 

van een exemplaar der door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid goedgekeurde. 

in_ art. 82 bedoelde handleiding voor het ver• 
leenen van hnlp aan gewonden bij •poorwegonge
lukken, de hoofdconducteurs bovendien van eene 
tijdtafel van de dienstregeling; 

IJ. de overige beambten en bedienden van een 

uittreksel uit ~noemde wetten en reglementen, 
en uit genoemd dienstreglement, ieder voor zoo. 

veel betreft den dienst, w_elke hem is opgedragen; 
c. de hoofdcondncteurs, machinisten, wegop

zichten en alle brng-, wissel- en overwegwachters 
van een goed loopend uurwerk. 

Beëeàiging van !Jeam!Jten en bedienden. 

73. 1. Bij eiken spoorweg worden beëedigd: 
a. de chefs en ondercbefs der stations en halten 

en de overige beambten en bedienden op de stA
tions en halten met den bnitendienst belast; 

IJ. de beambten met de contróle der plaatsbe
wijzen belast; 

c. de portiers der hoo~gebonwen op de stati
ons en de nachtwakers ; 

d. de wegopzichters, ploegbazen en wachters; 

e. de hoofdcondnctenrs en conductenrs op de 
treinen. 

2. Mede worden beëed.igd de beambten en be
dienden bestemd om tijdelijk de fnnctiën der in 

het vorige lid bedoelde ~mbten en bedienden 
waar te nemen. 

a. De Raad van Toezicht kan, na de bestuur
ders van den spoorwegdienst te hebben. gehoord, 
andere dan de in de beide vorige leden bedoelde 
beambten en bedienden van den spoorwe~ienst 
ter heëediging aanwijzen. 

Y,jze ,ian !Jeëediging. 

74. 1. De eed wordt afgelegd voor den rechter 
van een der kantons binnen het Rijk. 

2. Ieder doet dien op de wijze zijner gods
dienstige gezindte als volgt : 

.Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, welke 
mij door of krachtens de wet tot reireling van 
den dienst en het gebruik der spoorwegen of 
door of krachtens de wet tot regeling van den, 
dienst en het gebruik der spoorwegen, waaroR 
nitslnitend met beperkte snelheid wordt vervoerdf
worden opgelegJ., eerlijk en vlijtig zal vervnllen, 

.Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat 

beloof ik I)" 

Kleeding en onder8clleidi.ng&tcelleMn. 

75. 1. De beambten en bedienden der spoor• 
wegdiensten, die in aanraking komen met het 
'publiek, zijn gedurende de uitoefening van hunnen 
dienst van eene dienRtkleediog of een dienstonder
,&eheidingsteeken voorzien. 

2. De chefs der stations en hnnne plaatsver
nngers dragen eene roode pet gedurende den 
dienst der treinen. 

8. De dienstkleeding en het dienstonderschei
dingsteeken wordt door bcstuurderJ! van den spoor
wegdienst vast!(esteld; eene beschrijving daarvan 
wordt aan den Raad van Toezicht medegedeeld. 

Dinut- en rruttijden. 

76. 1. De dienst- en rusttijden van de be
ambten en bedienden der spoorwegdiensten, belast 
met de uitoefening van den d ieust of met de 
zorg voor het, veilig verkeer, worden, behoudens 
buitengewone omstandigheden, als volgt geregeld: 

a. voor stations-beambten en -bedienden (als: 
wissel-, seinhuis en overwegwachters, rangeerden, 
telegrufisten), wier diensten naar het oordeel van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijnr
heid, bestuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
medebrengen, dat zij onafgebroken inspannenden 
arbeid ·te verrichten hebben, mng: 

l 0 • geen diensttijd meer bedragen dan tien 
achtereen volgende uren ; • 

2°. in elk etmaal de gezamenlijke dnur van 

de diensttijden niet meer bedrogen dnn tien uren; 
IJ. voor alle andere mag: 
1°. geen diensttijd meer bedragen dan zestien 

achtereenvolgende uren; 
2°. in elk tijdvak van drie achtereenvolgende 

etmalen de gellBmenlijke dnnr van de dien , ttijden 

niet meer bedragen dan twee en veertig nren; 
8°. in elk tijdvak van veertien achtereenvol

gende etmalen de gezamenlijke donr van de dienst
tijden niet meer bedragen dan honderd acht en 
zestig oren ; 

c. voor de onder a en onder 6 bedoelde be
ambten en bedienden moet tnSBchen e]k twee op
volgende diensttijden een onafgebroken ruattijd 
worden -gelaten vau ten minste tien oren, waarin 
zij geheel vrij zijn van eiken dienst en van elke 
bemoeienis met den spoorweg ; 

d. boven dezen onafgebroken rnsttijd moeten 
gedurende den diensttijd de noodige korte tijden 
van rnst voor het gebruiken der maaltijden wor• 
den toegestaan. 
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2. Onder diensttijd wordt in het vorige lid 
verstaan de tijdruimte, gelegen tnsaehen het oogen
hlik, waarop de beambte of bediende aanwezig 
moet zijn om zijn dienst te beginnen en dat, 
wnarop hij zijn werk kan verlaten tot het ge
nieten van den in hd eerste lid onder c ge
noemden onafgebroken rusttijd ; onder etmaal het 
tijdsverloop van middernacht tot middernacht. 
Onder buitengewone omstandigheden worden niet 
begrepen zoodanige omstnndighedeu en bijzondere 
dieustverrichtingen als door bestnurdera van den 
1poorwegdienst hadden kunnen worden voorzien. 

!J. Behalve de in het eerste Jid onder c en d 
bedoelde rusttijden moeten alle in dat lid bedoelde 
beambten en bedienden ten minste zee en twintig 
dienstvrije tijden in het jaar i,tenieten, waarvan 

ten minste acht met een Zondag of algemeen er
kenden Christelijken feestdag moeten eamenvallen. 
Behoort echter een beambte of bediende tot een 
kerkgenootschap, dat den wekelijkechen rustdag 
niet op Zondag viert, dan moeten wanneer hij 
aan bestnurdera van den apoorwegdieust zijn ver
langen daartoe heeft te kennen gegeven, laatstbe
doelde dienstvrije tijden samenvallen met den 
dag, welke door zijn kerkgenoot1K"hap als wek&
lijkeche rnatdag is aangenomen. De duur van 
elk der dienstvrije tijden moet, indien zij niet 
onafgebroken op elkander voli,ten, ten minste dertig 
uur bedragen; volgen eeuige dienstvrije tijden 
elkander op, dan moet de dnnr van elk dier 
tijden ten minste vier en twintig uur bedragen. 

4. De Mini&ter van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia bevoegd van de !>epalingen van het 
eerste en van het derde Jid geheel, ten deele of 
voorwaardelijk ontheffing te verleenen voor de 
beambten en bedienden van minder belangrijke 
atations, halten en posten, zoomede voor die be
ambten en bedienden, welke gedurende h nn dienst
tijd niet onafgebroken werkzaam zijn of ten op
zichte van wie handhaving van die bepalingen 
niet in het belang van de behoorlijke uitoefening 
der spoorwegdiensten of van de veiligheid van 
het verkeer vereiecht wordt. 

HOOFDSTUK VI. 

Bepalingen Ynn verschillenden aard. 

Yaatatelling 1Jan de dinutregeling. Ituending 1Jan 
ontwerpen. 

11. 1. De dienstregeling der op vaste tijden !no
pende treinen (onverschillig of zij bestemd zijn 
tot het vervoer van reizigers of van goederen) 

wordt door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nij verbeid voor een door hem te bepalen tijd
vak vastgesteld. 

2. Het ontwerp dier ~ling wordt, voor zoo
veel betreft treinen bestemd voor reizigersvervoer, 
twee en een halve maan.l vóór het in werking 
treden daarvan, voor zooveel betreft andere treinen, 
zoo spoedig mogelijk aan den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheitl ingezonden. Wat 
betreft laatstvermelde treinen zijn bestuurden 
bevoegd den dienst naar het ingezonden ontwerp 
te regelen, tenzij en totdat wijziging van dat ont
werp door den Minister wordt voorgeschreven. 

!J. Bij de inzending van eene ontwerp-dienst
regeling worden overgelegd : 

a. eene dienst~ling in dubbel, aanwijzende 
den jniaten tijd van vertrek en aankomst van 
eiken trein voor elk station ; 

ll. eene grnphische voorstelling van de dienst
regeling in dnbbel, ingerioht volgens model, door 
den Raad van Toezicht, bestuurders van den spoor
wegdienst gehoord, vaet te stellen; 

c. eene nota in dubbel, waarin alle wijûgingen, 
welke de bestaande dieml'tregelinp. heeft ondergaan 
om tot de voorgestelde te geraken, zijn opgenomen 
en toegelicht en de verkregen of verbroken aan
sluitingen zijn vermeld. 

4. Bestuurders van onderling aanslnitende dien
sten treden vóór de inzending der ontwerp-dienst
regeling der treinen bestemd voor reizigersvervoer 
over de aansluitingen dier treinen met elkander 
in overleg. 

B!!lcendmaiing en toijzi;ing ~an de diemtregeling, 

78. 1. De dienstregeling van treinen bestemd 
voor reizigers-vervoer wordt, dadelijk na hare 
vaststelling, door bestuurders van den spoorweg
dienst algemeen bekend gemaakt. 

2. Wijzigingen en aanvnllingen in die dienst
regeling worden door den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid, bestuurders van den 
spoorwegdienst geboord, vaetgesteld. 

!J. Voorgenomen wijzigingen of aanvullingen in 
de dienstregeling der niet voor reizigersvervoer 
bestemde treinen worden zoo spoedig mogelijk 
aan den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid medegedeeld, tenzij de Minister van 
deze verplichting ontheffing verleent. Bestuurders 
zijn bevoegd die wijzigingen of aanvullingen in 
te voeren, tenzij en totdat van den Minister 
bericht ia Öntvangen, dat zijne goedkenring aan 
de wijziging of aan vulling wordt onthouden. 
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4. Bniten de vastgestelde dienstregeling mogen 
treinen door of vanwege bestnurders van den 
spoorwegdienst worden ingelegd, mits door hen 
of van hnnnentwege een exemplaar der ~aartoe 
nitgevaardigde aanschrijving wordt gezonden aan 
den betrokken Rijksambtenaar, belast met het 
dagelijksch toezicht. 

Uitfloering flan de dietutregeling. 

79. 1. De dienstregeling moet door bestuurders 
zoo nauwkeurig mogelijk worden ten nitvoer gelegd. 

2. De hoofdconducteurs en machinisten moeten 
volkomen bekend zijn met den loop der gewone 
en der buitengewone treinen, die gelijktijdig met 
den trein, welke door hen wordt vervoerd, het
zelfde gedeelte spoorweg berijden. 

8. De voorschriften te dien einde door be
stuurders te geven worden in het dienstreglement, 
bedoeld in art. 6 der wet van 9 April 187 5 
(Staat1ólad n°. 67), opgenomen. 

4. Afwijkingen van den gewonen dienst wor
den v6ór het vertrek van den trein door of van
wege den chef van het station of van de halte aan 
den hoofdcondncteur en den machinist medegedeeld. 

5. De chefs der stations en halten zijn ver
plicht door raadpleging van de graphische voor
stelling van ,len loop der treinen, waarmede zij 
volkomen bekend moeten zijn, en zoo noodig langs 
telegraphischen weg, zich te vergewissen van den 
Joop der gewone en buitengewone treinen, ten 
einde de bedoelde afwijkingen aan de hoofdcon
ducteurs en machinisten te kunnen mededeelen. 

Gebruik van toerktreinen, loaae locomotief/en en 
niet door atoom of andere meckaniacne 

· krackt ÓellJOUen f/Oertuigen. 

80. 1. Met werktreinen, losse locomotieven en 
niet door stoom of andere mechanische kracht 
bewogen voertuigen wordt niet gereden dan op 
last van hem, die tot die lastgeving bevoegd is. 

2. Voorschriften betreffende het gebruik en het 
vervoer over den spoorweg van niet door stoom 
of andere mechanische kracht bewogen voertnigen 
moeten worden opgenomen in het dienstreglement, 
bedoeld in art. 6 van de wet van 9 April 1876 
(Staaul,lad n°. 67). 

Maatregelen /Jfi /Juitenge,oone omatandigneden en 
onger,allen. 

81. Voorschriften betreffende: 
1. de te nemen · voorzorgsmaatregelen bij het 

doen rijden van buitengewone treinen en van 
hnlptreinen; 

2. de te nemen voorzorgsmaatregelen bij storing 
van de eleetrische verbindingen langs den spoor

weg; 

S. de te nemen maatregelen, indien een trein 
tengevolge van eenig ongeval op den weg stil 
hondt; 

4. de te nemen maatregelen, indien een gedeelte 
van een trein onderweg af breekt; 

6. de te nemen maatregelen, indien door eenige 
oorzaak het spoor ter linkerzijde van een in be
weging zijnden trein versperd is; 

6. de t~ nemen maatregelen tot spoedig herstel 
van den dienst bij ongevallen ; 

moeten worden opgenomen in het dienstregle
ment, bedoeld in art. 6 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsólad n•. 67). 

Hulp IJii ougnallen. 

82. 1. Op elk station en op elke halte, geen 
stopplaats zijnde, moeten de door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid !voorge
schreven middelen tot het verleenen van eerste 
hnlp aan gekwetaten, benevens eene door dien 
Minister goedgekeurde handleiding voor het ver
leenen van hulp aan gewonden bij spoorwegonge-
1 ukken aanwezig zijn. 

2. Op de stations moeten zich bovendien be
vinden de door genoemden Minister voorgeschre,en 
middelen tot het vervoer van gekwetsten. 

9. Het toezicht op ,le in het eerste en tweede 

Jid bedoelde middelen wordt nitgeoefend door 
den Raad van Toezicht. 

Kenuisgmng van ongef!allen; 

83. 1. Van alle feiten of omstandigheden op 
deu spoorweg, die hetzij den geregelden loop van 
de treinen, hetzij de veiligheid van reizigers, be
ambten of andere personen in gevaar hebben ge
bracht, wordt, ook wanneer daaruit geenerlei 
noodlottige gevolgen zijn ontstaan, onmiddellijk 
kennis gegeven aan den Rijksambtenaar, belast 
met het dagelijksch toezicht op den spoorweg. 

2. Deze kennisgeving geschiedt : 
a. voor belangrijke of ernstige voorvallen per 

telegraaf; 
6. voor alle andere voorvallen schriftelijk; 
c. mondeling, bij de eerste ontmoeting mita 

niet meer dan acht dagen na het voor.val, ook 
wanneer de mededeeling reeds per telegraaf of 
schriftelijk plaata had. . 

9. Zij geschiedt door of vanwege den chef van 
het station of de halte, waar het feit is voorge-
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vallen, en, bij feiten op den we,r, door of van
wege den chef van het naastbij gelegen station 
of de naastbij gelegen halte, alsmede door den 
opzichter van den weg, voor lllles wat den toe
stand van het gedeelte spoorweg onder zijn toe
zicht en de daartoe behoorende werken en ge
bonwen aangao.t. 

4. Bestuurders van den spoorwegdienst geven 
van ernstige ongevallen terstond per telegraaf 
kennis aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en ~ijverheid en aan den Raad van Toezicht. 
Zij doen daarna een nitvoerig verslag van het 
gebeurde aan den Raad, waarbij worden over
gelegd gewaarmerkte afschriften van de verslagen 
der spoorwegbeambten, die hunnerzijds met het 
onderzoek zijn belast geweest. 

5. Die verslagen moeten behelzen: 
a. de omschrijving van het gebeurde; 
/J. de geconstateerde of vermoedelijke oorzaken, 

met redenen omkleed; 
e. de gevolgen; 
d. de bijzondere opmerkingen, waaronder de 

maatregelen ter voorkoming in het vervolg, voor
loopige voorzieningen enz. 

6. Zoo het voorval den dood of de verwonding 
van een of meer personen ten gevolge heeft ge
had, is daarvan onmiddellijk door of vanwege den 
in het derde lid bedoelde stations- of haltechef 
kennis te geven aan den burgemeester der ge
meente, in welke het ongeval heeft plaats ge
vonden, en aan den Officier van J nstitie bij de 
arrondissements rechtbank, onder welke die ge
meente ressorteert. Tot lijkschouwing zal slechts 
in overleg met laatstgenoemden ambtenaar mogen 
worden overgegaan. 

I 
H O O F D S T U K VII. 

Slotbepalingen. 

Verklaring van enkele in dit reg lementsdeel ge
l,ezigde r,iedrul:Hngen. 

84. In dit reglementsdeel wordt verstaan onder: 
motor: het voertuig waar de bewegende kracht 

van uitgaat; 
locomotief: elke motor, welke door stoom, 

voortgebracht in eigen ketel met vuurhaard, wordt 
voortbewogen, en niet met eene ruimte voor rei
zigers, bagage of andere goederen op hetzelfde 
onderstel is vereenigd; 

mac"inist: de beambte belast met de bediening 
van den motor ; 

trein: elke motor in dienst vaardigen staat met 
of zonder andere voertuigen ; 

rijtuig: elk voertnig, ingericht voor het ver
voer van reizigers ; 

wagen: elk voertnig, ingericht voor het ver
voer van bagage, goederen of levende dieren, of 
geheel ingericht als postkantoor; 

lroofdaporen: die sporen op de stations en halten 
of op den weg, welke voor de uitvoering der dienst
regeling door de treinen, voor reizigersvervoer 
bestemd, in gewone omstandigheden worden be
reden; 

blokpost: ern post op den weg, al of niet halte, 
tusschen twee stations gelegen en voorzien van 
vaste seinen tot beveiliging ven den treinenloop ; 

nacM: de tijd van een half nnr na zonsonder
gang tot een half nnr voor zonsopkomst. 

Spoorwegen, 11itsluitend ooor lret oeNJoe r van goe

derm bestr.md. 

85. 1. In afwijking van art. 26 van de wet 
van 9 April 1876 (5taats!Jlad n°, 67) blijft bij 
spoorwegen, welke uitsluitend bestemd zijn voor 
het vervoer van goederen, de bepaling van de 
uren van vertrek en aankomst. van het kleinst 
getal der dagelijksche treinen en vau het kleinst 
getal der rijtuigen van elke klasse, dat tot eiken 
trein behooren moet., aan bestuurders van den 
spoorwegdienst overgelaten, tenzij door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid anders 
wordt bepaáld. 

2. De genoemde Minister kan voor deze spoor
wegen geheel, ten deele of voorwaardelijk onthef
fing verleenen van de voorschriften van dit regle
mentsdeel. 

Ooertredi"{/ van uitooeringsooorsc!riften. 

86. Het niet naleven van krachtens en ter nitvoe
ring van de bepalingen van dit reglementsdeel door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid of door den Raad van Toezicht gegeven 
voorschriften staat gelijk met overtreding van die 
bepalingen. 

/Terl:orte titel. 

87. Dit reglementsdeel kan worden aangehaald 
onder den titel ,Locaalspoorwegreglement 1902, 
deel A". 
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PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE. 

Bijlage tot het algemeen reglement voor de apoorwegen, bedoeld in art. l der wet van 

9 Juli 1900 (Staaüb/ad n°. 118). (Zie art. 3 van deel A.) 
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Deel B. 

VOOR HET VERVOER. 

HOOFDSTUK 1. 

Algemeene bepalingen. 

1bepa.,1eli;'.theid van Aet alg,- reglement 

voor het ver11oer op 1e ,poort0egen. 

Art. 1. 1. In afwijking van de artikelen 4,, 8 
tot en met lS en ló van het algemeen reglement 
voor het vervoer op de spoorwegen, gelden voor 
de in dit reglement bedoelde spoorwegen respec
tievelijk de bepalingen van de artikelen 4, tot en 
met 11 van dit. reglementsdeel. Bovendien zijn 
de bepali ogen van de artikelen 2S, tiende lid, 
80, tweede lid, en 89, vijfde lid, vun genoemd 
reglement slecht& met inachtneming van de in 
de artikelen 12 tot en met 14 van dit reglement&• 
deel vermelde wijzigingen voor dae spoorwegen 
van kracht. 

a. De artikelen 2, derde tot en met zevende 
lid, 27 en 80 van het algemeen reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen ziJn op deze spoor• 
wegen niet vnn toepassing. 

YeNJOer bij stal;ing van d4n di4nlt. Afwijking 

van art. 8 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67). 

2. Ingeval van staking van den dienst op een 
spoorweg, voor welken dit reglement geldt, zijn 
in afwijking van art. 8, eente lid, der wet van 
9 April 1875 (Staa'8olad n°. Q7), bestuurden 
niet verplicht voor het vervoer van personen en 
goederen in de richting van den 1poorweg te zorgen. 

Postvenoer. Àfwijki1tg van art. 4,7 der wet van 
9 April 187ö (Staatsblad n°. 67). · 

3. In afwijking van art. 4,7 van de wet van 
9 April 187 ó (Staatsblad n°, 67), heeft op de 
in dit reglement bedoelde spoorwegen alleen het 
vervoer van brievenmalen en 'fan de ambtenaren, 
met het overbrengen daal'van belast, kosteloos plaat■• 

HOOFDSTUK II. 

Afwijkingen van het algemeen 
reglement voor het vervoer 

op de spoorwegen. 

1begang tot de treiflffl. Àfwijlting van art. 4, 

.Algemeen ltegte.Mnt Yert!Oer 1901. 

4. 1. Het is aan eeu ieder verboden: 

a. zich zonder toestemming van een beambte 
of bediende van den spoorwegdienst op een motor 
(zie art. 84, deel A van dit reglement) of in een 
wagen te begeven ; 

o. zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den 
trein te bevinden, tenzij na de eerste waarschn• 
wiug van den conductenr de plaats, waar men 
is ingestapt, en de plaats van bestemming worde 

· opgege.-en en de vervoersprijs daarheen wordt 
betaald tegl!n ontvangst van een plaatsbewijs ; 

c. zich in een rijtnig of afdeeling daarvan van 
eene hoogere klasse te begeven, dan door het 
pIB11tsbewija ia aangegeven, tenzij dit tegen bij
betaling van den hoogeren vrachtprijs is toege
laten; 

d. verder te reizen dan het station, waarvoor 
het plaatsbewijs i ■ genomen, zonder hiervan vooraf 
kennis te geven aan den condnctenr en onmid
dellijk de bijkomende vracht te betalen; 

e. een plaatsbewijs te verminken of onleesbaar 
· te maken, of te weigeren het te vertoonen of af 

te geven, zoodra zulks door een beambte of be· 
diende van den spoorwegdienst wordt verlangd; 

/. zich in de rijtuigen of op de balcous te be
geven, indien daardoor een grooter BBDtnl plaatsen 
wordt ingenomen, dan daarin of daarop blijke11.1 
het opschrift beschikbaar is; 

g. de rijtnigen te verlaten aan eene andere 
zijde, dan die daartoe eventueel is aangewezen; 

,\, in het algemeen bij het plaats nemen in 
de rijtuigen of het verlaten daarvan af te wijken 
van de aan.wijzingen, door de beambten en be
dienden van den spoorwegdienst gegeven; 

i. in de rijtuigen te gaan of pogingen daartoe 
aan te wenden of anderen in hunne pogingen 
daartoe behulpzaam te .zijn, wanneer de trein reech 
in beweging is of het sein van vertrek is gege
ven, den trein te verlaten, wanneer deze nog niet 
stilstaat, alsmede gedurende den rit op de bal
cons te verblijven, wanneer dit door bestnurdera 
van den spoorwegdienst op duidelijke wijze ia 
verboden; 

/&. te rooken in· afdeelingen van rijtnigen, waar 
dit op duidelijke wijze door bestnnrdere van den 
spoorwegdienst ia verboden, of zulke afdeelingeu 
met een brandende pijp, sigaar of sigaret binnen 
te gaan; 

l. aan mannen, om zich te begeven in rijtuigen 
of afdeeliugen van rijtuigen, welke alleen voor 
vrouwen mochten zijn 11Sngewezen • 

2. Met dengene, die zich zonder behoorlijk 
plaatsbewijs in den trein beviudt, wordt gelijk-
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gesteld hij, die bij het opvragen der plaatsbewijzen, 
na aankomst vao den trein, op het terrein van 
den spoorweg niet in het bezit is van eeo be
hoorlijk niet verminkt of onieeabaar gemaakt plaats
bewijs, of dit weigert te vertoonen of af te geven. 

9. Voor de oaleviog van de bepaling van het 
vorige lid, alsmede vao de io het eerste lid sub li, 
t:, d en e voorkomende bepalingen wordt ten aan• 
zien van kiodereo beneden den leeftijd van tien 
jaar, die niet vrachtvrij worden vervoerd, bon 

seleider aansprakelijk ~teld. 
4. Weigeren zij, die oiet voorzien zijn vao een 

behoorlijk plaatsbewijs, na waarschuwing betaling 
van den vervoersprijs, dan worden zij uit den 
trein Yerwijderd, onverminderd de straf op over
treding van dit reglement gesteld. 

5. Op beo, die volgens de wet vao 9 April 
- 1875 (Staaulilad n°. 67) recht hebben op kos

teloos vervoer op den spoorweg, zijn bovenstaande 
bepalingen alleen vao toepassing, in zooverre ala 
met dat recht, en met de bevoegdheden io die 
wet gegeven, is overeen te brengen. Zij moeten 
voorzien zijn van het bewijs van hno voormeld 
recht, en dit of een bewijs van vrij vervoer op 
verlangen der beambten of bedienden vao den 
spoorwegdienst vertooneo. 

'flTachtl:ameN. .Jf1Didl:ing fla11 art, 8 À/gemeen 
Begll11flent Yt!rfloer 1901. 

5. 1. De wachtkamers worden ten minste een 
half our v66r het vertrek vao eiken trein voor 
de reizigers opengesteld. 

2. Zij blij veo geopend tot oa het vertrek vao 
elken trein. · 

9. Wanneer door aaosluitiog met correspoo
deereode middelen vao vervoer eeo langer opontbood 
wordt gevonlerd, zijn de reizigers bevoegd het ver• 
trek val\ den trein in de wachtkamers afte wachten. 

Het afgeflen flan plaat&lie1Dij::en. .J.f1Dijl:ing oan 
art. 9 Algemeen Ilegll11flent YeNJOer 1901. 

6. 1. Aan de stations, waar plaatsbewijzen worden 
afgegeven! moeten de bureau:i: met de afgifte belast 
ten minste twintig minuten vóór het vertrek van 

• de treinen ~pend zijn. 
fl. Drie minuten vóór het vertrek van een trein · 

behoeven geene plaatsbewijzen meer te worden 
afgegeven. 

Inrichti,,g en geldigkeid der plaat&lielDij::en. Y er-
11oer flan l:inderen. A.fwijl:ing 11an art. 10 

.J.lgt1t11eeia Ileglement YeNJOer 1901. 

7. 1. Het is den reiziger, voorzien • van een 

plaatsbewijs, dat gestempeld ie met het maand
. en dagcijfer, vergund zijne reis onderweg af te 

breken: 
a. indien hij ia voorzien van een plaatsbewijs 

voor de enkele reis, eenmaal, met de bevoegdheid 
om op hetzelfde biljet zijne reis voort te zetten 
met een op deozelfden of den volgenden dag ver
trekkenden trein ; 

ll. indien hij ia voorzien van een plaatsbewijs 
voor de d nbbele reis, eenmaal zoowel op de heen• 
reis ale op de terugreis, met de bevoegdheid om 
Inter op hetzelfde biljet zijne reis voort te zetten. 

2. In de hierboven genoemde gevaÜen ia de 
reiziger verplicht , terstond na aankomst op het 
station, waar hij zijne reis afbreekt, bij den stations
chef of anders bij den conducteur het plaatsbewijs 
voor den trein, waarmede hij zijne reis denkt 
voort te zetten, geldig te doen maken. 

9. De termijn, . ~durende welke retour- of 
andere bijzondere kaarten geldig zijn, kan hierdoor 
niet verlengd worden. 

4. De afgifte van b~ kan in zoodanig geval 
niet op het station , waar de reiziger uitstapt • 
worden gevorderd; art. 23 van het algemeen 
reglement voor het vervoer op de spoorwegen ie 
daarop toepasselijk . 

6. T n de tarieven voor retourkaarten, abonnc
me11takaarten , te zamen reizende gezelsohappen , 
plezier• en andere goedkoope treinen , knonen 
bijzondere bepalingen voor het vervoer worden 
vastgesteld. 

6. Voor kinderen beneden den leeftijd van drie 
jaar wordt, zoo zij geeoe afzonderl ijke plaats 
innemen, geen vrachtprijs gevorderd. 

7. Het vervoer van kinderen beneden den 
leeftijd van tien jaar geschiedt tegen verminderden 
vrachtprijs. 

8. Bij twijfel omtrent den leeftijd vao kinderen 
beslist de beambte van den spoorwegdienst, met 
de cont&le der plaatsbewijzen belast. 

Y er1Di8&elen flan plaauliewij::en. .J.fwi,il:ing fl01t 

art. 11 A.lgnuen Reglemmt YerDoer 1901. 

8. 1. De reizigers kunnen bon aan een station 
genomen plaatsbewijs aan datzelfde station tot drie 
minuten v6ór het vertrek van den trein inwisselen 
tegen dnt van eene hoogere klasse door bijbetaling 

· van het verschil io vrachtprijs, zulks echter alleen 
voor zoover er nog plaa1s in de hoogere kluae 
beschikbaar i1 . 

2. De reizigers , die onderweg van eene klasse 
io de daarop volgende hoogere wenechen over te 
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gaan, zijn, zoo zulks toegestaan wordt, verplicht 
een plaatsbewijs der klasse, waarin zij zich be
vinden, bij te nemen. 

PlaaUMmen i• de rijtuigen. ÀftfJÏjlti"fl van art. 12 
À/g,,.eea Reglement PerPOer 1901. 

9. 1. Er worden geene plaatsbewijzen voor be
paald aangewezen plaatsen in de rijtuigen afgegeven 
en deze kunnen niet vooruit besproken worden. 

2. De beambten en bedienden van den epoorweg
dienat zijn bevoegd, en op verlangen der reizigen 
verplioht, hun plaatsen aan te wijsen. 

9. Indien in den trein afdeelingen uitsluitend . 
voor vrouwen beatemd mochten zijn, worden 
jongens beneden den leeftijd van dertien jaar, 
door vrouwen begeleid, in die afdeelingen toegelaten. 

4. In geval van gebrek aan plaatsruimte hebben, 
bij verwisseling van r~tnigen, reizigen voorzien 
van doorgaande plaatsbewijzen den voorrang boven 
reiirigen, die de reia aanvangen. 

5. Een reiziger, die zijne plaata verlaat zonder 
daarop eenig voorwerp te laten liggen, moet, 
wanneer die plaata inmiddels door een reiziger is 
bezet, zich met een andere plaats tevreden steHen. 

6. De vensters moeten, wanneer één of meer 
reizigen zulks verlangen , aan de windzijde ge
-sloten zijn. 

Jl.ookn in de rijtuigen. Af,oijlci"{I van art. 13 
À/gemeen Reglement r- 1901. 

10. 1. Het rooken ia verboden in alle rijtuigen 
of afdeelingen daarvan, in welke dat verbod dni
.delijk zichtbaar is aan~even. 

2. In eiken trein moet ten minste één rijtuig 
-of ééne r:ijtnigafdeeling van de tweede en zoo 
,mogelijk ook van de derde klaaae aanwezig zijn, 
•waarin niet gerookt mag worden. 

9. Wordt in een rijtnig·gerookt uit tabakspijpen, 
-dan moeten deze van een dopje voorzien zijn. 

.l•- en •itatappen der reûigera. 0,,- en duiten 
' dtlt' porliere,1. Cot,trtf/4 d11r plaataóeio;;z,,n, 

ÀftlJijking van art. lli À/gt!11Uen Regle
ment Yt!Nloer 1901. 

11 . 1. De·· reiziger, die verzuimt plaats te. 
nemen, heeft geen aanspn.ak op vergoeding, of 
-0p terugbetaling van den vrachtprijs. Hij mag 
op het door hem genomen plaatsbewijs n11ar het 

· -station van bestemming reizen met den eerst
volgenden trein , mita hij zoo noodig zijn plaate

'bewija terstond door den stationschef voor dien 
' .anderen -trein laat geldig maken, 

2. De termijn, gedurende welken de verschillende 
soorten van plaatsbewijzen geldig zijn, kan hierdoor 
niet verlengd worden. 

8. De naam van een station wordt bij aankomst 
van den trein duidelijk afgeroepen. 

4. De reizigen hebben evenwel zelve te zorgen 
bij aankomst op het station van bestemming de rij
tuigen tijdig te verlaten en bij treinwisseling niet 
in een verkeerden trein te blijven of over te gaan, 

6. De reizigen behouden hun plaatsbewijs, 
totdat het door een beambte of bediende van den 
apoorwegdienst wordt afgevraagd, 

B(!U)(JrÏ"{I flan bagage. Àf,oij/cing flan art. 28, 
tiefuk lid, Àlgemeen Reglement Yervoer 1901, 

12. De bepaling van art, 23 , tiende lid , van 
het aangehaalde reglement wordt gelezen als volgt : 

De reizigers kunnen hunne bagage, zoowel aan 
het atation van vertrek, als aan dat van be
atemming, illdiffl aldaar de gelegea!ieid daartoe 

û <JPfflf/e,teld, aan daartoe door de bestnordera 
nn den spoorwegdienst aangewezen personen in 
bewaring genn. 

Yn-ooer flan lwndffl au bagage. Àf,oijlti"{I 

flan art: 80, t11Jt1ede lid, À/getMm Regle
mmt Yervoer 1901. 

13. De bepaling van art. 30, tweede lid, van 
het aangehaalde reglement wordt gelezen als volgt : 

De vrachtprijs wordt tegen een bewijs van 
_inschrijving (bagagebewijs) voldaan. 

Rollend 8JX)OMDegmaterieel. Áf ,ojj/cing van 
art. 39, vjifde lid, À/gemeen Reglement 

Yerf/Ot!r 1901. 

14. De bepalingen van art. 89, vijfde Jid, van 
het aangehaalde reglement wordt gelezen als volgt: 

Locomotieven, tenders, tenderlocomotieven of 
andere beladen of oubeladen rollend materieel, dat 
door zijn irewioht den spoorweg sterker aangrijpt 
dan het op dien weg gebruikelijke materieel, kunnen 
slechte met toestemming van de bestuurden van 
den apoorwegdienst en onder het nemen van de 
poodige voorzorgen, krachtens bijzondere overeen
komst tnsscheo den afzender en de irenoemde be
stuurders vervoerd worden, nadat daartoe door den 
Raad van Toezicht toestemming zal zijn verleend. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbe1r'alingen. 

IJoorgaa•d r,erlceer met lu!t /x,itenland. 

1 5. Voor het dooi-gaand vervoer van reizigers 
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en goederen over de spoorwegen in Nederland en 

· in het buitenland, knnnen door den Minister van 

Waterstaat, Hand~! eo Nijverheid van dit regle
mentadeel afwijkende bepalingen worden toegelaten. 

Spoor11Jegen, uit8luitend voor net vervoer van 

goederen be.rtemd. 

16. 1. In afwijking van de artikelen 45, 46 

en 47 van de wet van 9_ April 187ö (Staatsblad 
n°. 67) en in afwijkinp: van art. 3. van dit regle
mentadeel behoeft bij spoorwegen, welke nitsloitend 
bestemd zijn voor het vervoer van goederen, niet 
overeenkomstig de io die artikelen vervatte voor

schriften te worden gehandeld. 
2. De Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid kan voor deze spoorwegen geheel, ten 
deele of voorwaardelijk ontheffiop: verleenen van 
de bepalinp:en van dit reglemeotadeel eo van het 
algemeen reglement voor het vervoer op de spoor
wegen, voor zoo veel hier vao toepassing. 

Overtreding van uitvoeringnoor1cliriften. 

17. Het niet naleven van krach~na en ter nit
voering van de bepalingen van dit reglementsdeel 
door den Minister vao Waterstaat , Handel en 
Nij verheid of door den Raad vao Toezicht gegeven 
voorschriften staat gelijk met overtreding van die 

bepalinp:en. 

Yerkorte titel. 

18. Dit rep:lement kan worden aaogehoald onder 
den titel • Locaalspoorwegreglemeot 11102, deel B". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Aogustoe 
1902 (St(l(lt,blad n°. 170). 

Mij bekend, 
De Minister van ff'ater.rtaat, Handel en Nijverkeid, 

(get.) nx M.u&z OuNs. 

REGLEMENT koudende vereenvoudigde be
palingen voor .rpooT11Jegen , al.r bedoeld in 

artikel 1 der f/Jl!t van Il Juli 11100 (Staate
blad n°. 118), op fDl!lke ge/!11 vervoer plaau 
keft dan met ee,ie .rnellteid van t1!11 lwog.t'6 

vijf en dertig (35) kilometer per uur. 

H O O F D S T U K I. 

A I ge m een e be p a I i n ge o. 

Toepa.r.relijklteid van dit regl1!111ent. 

Art. 1. 1. Dit reglement geldt voor de spoorwegen, 
waarop geen vervoer plaats heeft , dan met eene 

BDelheid van ten hoogste vijf en dertig (Sli) kilo

meter per oor, indien het door deo Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, op verzoek van 
bestuurders vao den spoorwegdienst op hnnnen 

spoorweg van toepassing ia verklaard. 
2. De Minister ie bevoegd te allen tijde op 

eeoe krachtens het vorige lid genomen beschikking 
terug te komen. 

Geoolg/!11 van de tOeptU.relijl:keid t1a11 dit reglntent. 

2. Op de spoorwegen, voor welke dit reglement 
geldt, zijn het algemeen reglement voor de spoor
wegen, bed_oeld in art. 1 der wet van 9 Juli 11100 
(Staat,ólad n°. 118), eo het algemeen reglement 
voor het vervoer op de spoorwegen niet van toe
puaing. Deze reglementen worden vervan~n door 
het algemeen reglement voor de-spoorwegen, bedoeld 
in art.. 2 der wet van Il J oli 11100 (Staat.rblad 

n°. 118) , met ioachtoemiog vao hoofdstuk III 
(artt. 14,-26) vnn dit reglement, en door de be
palingen van hoofdstuk IV (artt. 27 - 86) van 

dit reglement. 

H O O F D S T U K Il. 

Afwijkingen van de wet van 9 April 
1871i (Staat,blad n°. 67). 

JT erantflJOOrdeljikkeid der onderttemer1. 

3. Voor op openbare wegen aangelegde gedeelten 
vao spoorwegen, waarop dit reglement toepasselijk 
ia, geldt in afwijking van art. 1 der wet van 
Il April 1875 (Staat1blad n•. 67) de navolgende 
bepaling :- • 

Ondernemers van eeo spoorwegdienst zijn ver
antwoordelijk voor de schade door reiziger, of tot 
vervoer &Angeuomeo goederen bij de uitoefening 
vao deo dienst geleden, ten ware de schade buiten 

hunne schold of die hunner besmbten of bedienden 
zij ontstaan. 

Vervoer bij .rtaking oan den dieiut. 

4. Ingeval van staking van den dieoat op eeo 
apoorwep;, voor welken dit reglement geldt, zijn 
in afwijking vao art. 8, eerste lid, der aaogehaal.de 
wet beatuurdera niet verplicht voor het vervoer 
van peraonen eo goederen io de richting .van den 
spoorweg te zorgen. 

Oprichting van ,tation, en lialten . 

5. Bij deze spoorwegen mogen ook op andere 
punten, dan daartoe krachtens art. 25 der aaoge-
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haalde wet door den Miniater van Waterstaat, 
Handel n Nijvêrheid zijn a&11gewezen, halten en 
atation1 orden gemaakt. 

Di4tutregel;.,. 

6. In afwijking van art. 26 der anngehaalde 
wet blij bij spoorwegen, voor welke dit reglement 
geldt, in ien niet krachtens Koninklijke machtiging 
met be unrders van den spoorwegdienst eene 
andere regeling is getroffen, de bepaling van de 
nren van vertrek en aankomst, van het klrinst 
f'l't&l der dagelijkache treinen en van het kleinat 
getal der rijtnigen · van elke kluae, d11,t tot eiken 
trein behooren moet, aan die beatnnrden over
gelaten. 

Y erlaging oan urietJm. 

7, In afwijking van art. 29 der aangehaalde 
wet kan bij spoorwegen, voor welke dit reglement 
geldt, verlaging van tarieven niet worden bevolen. 

Y erplickti,1g tot t1ert10er. 

8. 1. Voor deze spoorwegen geldt in afwijking 
van art. 81 der aangehaalde wet de navolgende 
bepaling: 

De ondernemers zijn verplicht de reizigers en 
de ten vervoer aangeboden goederen te vervoeren 
tegen geene hoogere prijzen dan in de tarieven 
sijn bepaald, en overigens met inachtneming van 
de bepalingen van hoofdstnk IV (artt. 27-86) 
van dit reglement. 

2. Voor het doorgaand verkeer over de spoor- · 
wegen, voor welke dit reglement geldt, en over 
spoorwegen, waarop wel de wet van 9 April 187 5 
(Staat,blad, n°. 67) doch niet dit reglement van 
toepoasing is, blijven, naast het in het eente lid 
van dit artikel gegeven voorschrift, de bepalingen 
van het tweede , derde , vierde en vijfde lid van 
art. 81 der aangehaalde wet van kracht. 

Doorgtlllnd t1erl:eer. 

9. In afwijking van art. 82 der aangehaalde . 
wet 1ijn bij •poorwegen, voor welke dit reglement 
geldt, de ondernemers van den dienst tot nakoming 
van de in dat artikel omschreven verplichtin~n 
slechts gebonden, voor zooveel betreft de ver
houding van hunnen spoorweg tot spoorwegen, 
waarop wel de wet van 9 April 1875 (Staat,
!Jlad n•. 67) doch niet dit reglement van toe
paaaing is. 

.J.f11luiti,ig. 

10. Voor de afsluiting van de spoorwegen, op 

welke dit reglement van toepassing is, gelden in 
afwijking Tan art. 33 der aangehaalde wet de 
bepalingen von art. 15 van dit rey;lement. 

Brantûlrool:en. 

11. In afwijking van art. 8Sa der aangehaalde" 
wet zijn bij deze spoorwegen bestnnrdera slechts 
ten aanzien van door den Raad van Toezicht 
aangewezen gedeelten tot nakoming van de. in 
dat artikel genoemde verplichtingen gebonden. 

Toegang tot den apoorttJeg. 

12. In afwijking van de artikelen 43 en 44 
der aangehaalde wet iijn bij de spoorwrgen, voor 
welke dit reglement geldt, de in die artikelen 
vermelde handelingen slechta voor iooveel betreft 
de op eigen baan aangele~e gedeelten verboden. 

Be,cllil:l:ing Ot>er tk 11poorwegen in net belang oan 
'11 lliju di4tut. 

13. Indien krachtens Koninklijke machtiging 
ten aanzien väil een spoorweg, voor welken dit 
reglement geldt, met ondernemen van den spoor
wegdienat eene regeling . is getroffen betreffende 
een der onderwerpen vermeld in de artikelen 45 
tot en met 48 der aangehaalde ·wet , dan geldt 
die regeling in afwijking van het ten aanzien van 
dat onderwerp in die artikelen bepaalde. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen betreffende de toepas• 
selijkheid van het algemeen regle
ment voor de spoorwegen, be
doeld in ari. 2 van de wet van 

9 .J n I i 1900 (Staat11blad n°. 118). 

O.derlwud oan ttJeg en wrl:e,,. 

14. In afwijking van art. 1 van het aangehaalde 
reglement geldt voor spoorwegen, waarop dit regle
ment . van toepassing ia, de na volgende bepaling: 

De weg en de daartoe behoorende werken wor
den zoodanig onderhouden, dat die veilig met de 

daarop overeenkomatig art. 19 van dit reglement 
toegelaten grootste anelheid kunnen worden bereden. 

Àf&luiting en btncal:ing oan den ,poorweg en and,re 
maatregelen op gei,aarlijl:e f1Vnten. TfTaar• 

11c!tuwing,borden. 

15. In afwijking van art. ó van het aanf'l'haalde 
reglement gelden voor de spoorwegen, waarop dit 
reglement van toepaasiog ia, de navolgende be
palingen : 
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1. Door den Minister van Waterst11at, Handel 
en Nijverheid kannen, het betrokken provinciaal 
beatnur en bestnurders van den betrokken spoor
wegdienst gehoord, bewaking, afsl(!iting or andere 
door den spoorwegdienst te nemen maatregelen 
worden voorgeschreven. 

2. Langs den spoorweg en langs de overwegen 
worden op die pnnten, waar de Raad van Toezicht 
zulks, het betrokken provinciaal bestuur en be
stuurders Vl\n den betro-Ji:ken spoorwegdienst ge
hoonl, noodig oordeelt, door den spoorwegdienst 
waarschuwingsborden geplaat.st en onderhondep. 
Vorm, afmetingen en _opschrift~n dier borden be
hoeven de goedkeuring van genoemden Raad. 

&inreglement. 

16. In de plaats vau het in art. 8 van het 
aangehaalde reglement bedoeldeseinreglement treedt 
bij deze spoorwegen eene afzonderlijke afdeeling_ 
van het dieostreglement, bedoeld in art. 6 der 
wet van Il April 1876 (Staat,!Jlad n°. 67), welke 
afdeeling den naam van Seinreglement zal dragen. 

'lbegang tot de. ,poonoeg. 

17. In afwijkinit van art. 11 van het aangehaalde 
reglement gelden voor deze spoorwegeo de navol
gende bepalingen: 

-1.. Het is 11an etn ieder, wien het nit den aard 
zijner betrekking niet vrij staat, verboden over 
de openbare of puticnliere overwegen of over de 
uitwegen of voetpaden, waar deze den spoorweg 
krnisen, te gaan of te rijden, wanneer een trein 
in aantocht ia. 

2. Het is aan een ieder verboden over de 
overwegen, uitwegen en voetpaden, wa~r deze den 
spoorweg kruisen, ploegen, eggen en andere der
gelijke gereedschappen, alsook boomstammen en 
zware voorwerpen te sleepen. Deze moeten over 
de overwegen, uitwegen of voetpaden worilen ge• 
d!agen, of met wagens of sleden worden vervoerd. 

9. Bij spoorwegen of spoorweggedeelten, welke 
niet op eigen baan zijn aangelegd, en bij welke 
doe, overeenkomstig art. 12 van dit reglement 
de in de artikelen 4.3 en « van de wet van 
Il April 1876 (Staata!Jlad n°. 67) vermelde han
delingen niet verboden zijn, is het verboden: 

a. met of zonder voertuig op den spoorweg t.e 

verblijven of paàrden, vee of andere dieren daar
over t~ dr"ij ven, wan neer een trein in aantocht 
ia, en dezen daanloor of-op eenigerlei andere wijze 
in ,:ijn loop te belemmeren; 

IJ. den spoorweg te berijden met niet tot den 
11102. 

spoorwegdienst behoorende voertuigen, welke er 
op ingericht zijn, om een of meer der wielen langs 
de spoorstaven te tloen loopen. 

Yerlicliting en 11er,oarmi11g der rijtuigen: 

18. In afwijking van het derde lid van art. 25 
van het àangehaalde reglemeni gelden voor deze 
epoorwegen de navolgende bepalingen : 

De rijtnigen moeten voorzien zijn van voldoende 
middelen tot verlichting. Zij ziju gedurende den 
tijd, dat zij ten dienste van het publiek gebruikt 
worden, des nachts behoorlijk verlicht en van 
16 October tot en met 16 April op voldoende 
wijze verwarmd. Voor zooveel betrert de ver
warming der rijtuigen kan door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van deze 
bepaling ontheffing worden verleend. 

Snellieid. 

19. In afwijking van art. 311 van het aange
haalde reglement gelden voor deze spoorwegen 
de navolgende bepalingen : 

1. De snelheid, waarmede de treinen worden 
vervoerd, mag die van 36 kilometer in het uur 
niet overschrijden. 

2. Zij moet worden verminderd overal, waar de 
maximum-snelheid gevaar kan opleveren. . 

9. Het maximum der snelhéid wordt alsdan 
bepaald door den Raad van Toezicht, na bestuurden 
van den betrokken epoorwegdienst en, voor zooveel 
betreft baanvakken op den openbaren weg aange
legd, ook het betrokken provinciaal bestnnr te 
hebben gehoord. 

4. Ook kaa" voor bepaalde ponten door dien 
Raad worden voorgeschreven, dat en op· welke 
wij,;e een beambte van den spoorwegdienst voor 
den trein uit zal gaan. 

6. Op beslissingen door den Raad van Toezicht 
krachten& bovenstaande bepali ogen genomen ia 
art. 70 van het aangehaalde reglement van toe• 
paeeing. 

.Jf,tand tuascl,en opeenllO/gende treinn. 

20. In afwijking van art. 4,4, van het aange
haalde reglement gelden voor deze spoorwegen de 
navolgende bepalingen: 

1. Een trein mag een anderen trein niet volgen, 
v(!Ordat laatstgenoemde trein ten minate vijf
honderd meter verwijderd is. Deze afstand wordt 
tllllachen twee opeenvolgende in beweging zijnde 
treinen zooveel mogelijk bewaard. 

2. Bovenstaande bepaling is niet van toe• 
paeaing op rangeerende treinen. 

21 
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1rei11en, geAeel beafaande uit Materieel va11 apoor

wegm, ll)(Zarop wel de tDet r,an 9 Àpril 1875 
(Staatsblad n°. 67) dncla ffiet dit regle111mt 

van foepaaai11g i,. 

21. In afwijking veu art. 47 vau het BBuge
. gehBBlde reglement gelden voor deze spoorwegen 

de uavolgeude bepalingen: 
1. Treiueu, gehtel beataaude uit materieel vau 

spoorwegen, waarop wel de wet vau 9 April 1875 
(Staatablad n°. 67) doch niet dit reglement vau 
toepossiug is, blijven, ook indien zij rijden op de 
spoorwegen, voor welke dit reglement geldt, onder
worpen aan de voorschriften betreffende semen
stelling, reminrichting, treinseiucn, enz. welke 
voor de eerstbedoelde spoorwegen van kracht 1ijn. 

2. De Raad van Toezicht kan deze bepaling 
geheel, ten deele of voorwuardelijk buiten werking 

stellen. 

Y erwMr oan Mnderlij lee perl(}llt!11, dieren en ooor

tDerpm. -Maatregele11 oan ortk. 

22. De artikelen 55 tot en met 58 van het 
·BBngebaalde rt>glement zijn op deze spoorwegen 
niet van toepnssing. Zij worden vervangen door 
de artikelen 89, 40, 51 en 57 van dit reglement. 

Pwblicatie r,an reglt!11tenta- en 11Jetabepalingen. 

23. In afwijking van art. 59 van het aange
haalde reglement gelden voor deze spoorwegen de 
navolgende bepalingen: 

1. Een door den Raad von Toezicht goedgekenrJ 
uittreksel uit dit reglement, uit dat voor de 
spoorwegen, bedoeld in art. 2 der wet van 9 Juli 
1900 (Staat1blad n°. ll8), voor zooveel hier van 
toepassing, uit de wet v:in 9 April 187 5 (Staat1-

blad n°. 67) en uit dje vnn 9 J' nli 1900 (Staata

blad n°. 118), bevattende de voorschriften door 
het publiek in acht te nemen, moet in elk rijtuig 
en in elke rijtoigafdeeliug, alsmede in of nabij 
elk wachtlokaal op eene wijze, dat het dnidel:ij~ 

leesbaar », worden opgebnngen of aangeplnkt. 
2. In dat uittreksel worden ook de straffe 

vermeld, welke op overtreding van bovenbedoelde 
bepalingen zijn gesteld, en worden voorts opge• 
nomen de artikelen 164, 165, 179-188, 850, 
851 en 35lbia ;an het Wetboek van .Strafrecht. 

Publicatie oan tarieoen. 

24. Voor deze spoorwegen gelden niet de arti
kelen 63 en 64 van het aangehaalde reglemen . 

Spoonoegm 11iet fJOOr liet openbaar oerl:eer <>pen• 

geateld, of witaluite,,d roor liet oerooer van 

goederm katemd. Ooertreding van wit
oÖering8fJOOrac1'riften. 

25. Op deze spoorwegen zijn de artikelen 68 
en 69 van het aangehaalde reglement niet van 
toepassing. 

ToepaaaelijUeid van reglemmtabepalingen op be

ataande apooNDegdienaten. 

-es. Op deze spoorwegen is artikel 71 van het 
aangehaalde reglement niet yan toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

8 e p a 1 i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v e r
v oer van personen en goederen_. 

Afdeeling 1. 

A'LGllllll:ENlil BIIPALINGl!:N. 

Yerpliclatingen Nn de IJea,dtm en 6edienden van 

den apoortDegdienat. 

27. 1. De beambten en bedienden van den 
spoorwegd ieust moeten zich beleefd tegenover het 
publiek gedragen en, voor zoover dit met hno 
dienst overeen te brengen ia, de noodige voor
komendheid inachtnemeu. 

2. Zij wnken tegen overtredingen en trachten 
die door gepaste wanrschnwingen te voorkomen. 

3. Zij mogen voo~ hnoue dienstverrichtingen 
aan het publiek geene belooning of fooien vragen. 

4. Zij rooken niet, wanneer zii, in dienst, met 
het pnbliek in aanraking zijn. 

'J1 erlwlMJi"g oa" liet pwblieJ: tegt!tlOOer de beambten 
m 6edifflden r,an dm apoorwegdienat . 

28. Het publiek is verplicht de voorschriften 
op te volgen, welke door de beambten en be- · 

dienden ve.n den spoorwegdienst, aan hunne dienst
kleeding kenbaar, of van eene aanstelling of van 
een onderscheidingsteeken voorzien in het belang 
van de orde en veiligheid worden gegn·en. 

Toega"fl tot den .tpOONDeg en tot ik 1tatio,u. 

29. 1. Het is aan een ieder, wien het nit den 
aard zijner betrekking niet vrij staat , .verbod.en : 

a. zich te heg.!ven in die gedeelten van stations 
of op die gedeelten van den spoorweg, welke niet 
voortdurend of tijdelijk voor het publiek zijn 
toegau kei ijk gesteld ; 
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IJ. zich te begeven naar wachtkamers en gaan
derijen, van waar de treinen toegankelijk zijn, of 
het station te verlaten langs een anderen dan den. 
daarvoor aangewezen weg; 

c. zich te begeven in eelie wachtkamer van 
eene hoogere klasse dan op zijn . plaatsbewijs iit 
aangegeven, wanneer hem dat door bestuurders van 
den spoorwegdienst of hnnne beambten of be· 
dienden wordt verboden; 

d. aan mannen, zich te begeven in de vertrekken 
of lokalen, nitsluitend voor vronwen bestemd. 

2. Het is aan een ieder verboden te rooken in" 
de wachtkamers , waar dit niet is toegelaten, ... 
alsmede zich in een staat van dronkenschap te 
bevinden of rumoer te maken op stations. 

8. Personen , in kennelijk beschonken toestand 
en personen, die wegens de ziekte of ongesteld
heid, waaraan zij lijden, of wegens andere redenen 
voor reizigers hinderlijk of gevaar] ijk kunnen zijn, 
worden niet in de wachtkamers toegelaten of zich 
daarin bevindende, daaruit verwijd~rd; zoo zij 
reeds van een plaatsbewijs voorzien zijn, ontvangen 
zij den vrachtprijs voor bet vervoer van hnn 
pel'800n en hnn bagagë na aftrek van de vracht' 
voor den reeds afgelegden weg terug, tegen in· 
trekking van het plaats• en bagagebewijs. 

4. Mede worden in de wachtkamers niet toe• 
gelaten of daaruit verwijderd dieren en voorwerpen, 
welke door hun aard of door hnn omvang ge
vaarlijk of hinderlijk voor de reizigers zijn. 

5. Geladen vuurwapenen worden nimmer toe
gelaten. De beambten van den spoorwegdienst 
zijn bevoegd te onderzoeken of vnnrwapenen, ook · 
die in zakken of kisten besloten, geladen zijn. 

Toegang tot de treiMn. 

30. 1. Het is aan een ieder verboden: 
11. zich zonder toestemming van een beambte 

of bediende van den spoorwegdienst op een motor 
of in een wagen te begeven; 

IJ. zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den 
trein te bevinden, tenzij na de eerste waarschuwing 
van den beambte of bediende van den spoorweg• 
dienst de plaats, waar men is ingestapt, en de 
plaats van bestemming wordt o~geven en de 
vervoersprijs daarheen wordt betaald tegen ont• 
vangst van een plaatsbewijs; 

c. zich in een rijtuig of afdeeling daarvan van 
eene hoogere kl888e te begeven, dan door het 
plaatsbewijs is aangegeven, tenzij dit tegen bij
betaling van den hoogeren vrachtprijs is toegelaten; 

d. verder te reizen dan het station, waarvoor 

het pl11Btsbewijs is genomen, zonder hiervan .vooraf 
kennis te geven aan den beambte of bediende 
van den spoorwep;dienst en onmiddellijk de bij
komende vracht te betalen; 

e. een plaatsbewijs te verminken of onleesbaar 
te maken of te weigeren het te vertoonen of af 
te geven, zoodra zulke door een beambte of be
diende van den spoorwegdienst wordt verlangd; 

f. zich in de rijtnigen of op de ba]cona te 
begeven, indien daardoor een grooter aantal plaatsen 
wordt ingenomen, dan daarin · of daai:op hl ijken, 
het opschrift bescbikbaar is; 

g. de rijtuigen te verlaten a.&u eene andere 
zijde dan die daartoe eventueel is aangewezen; 

À. in het algemeen bij het plaats nemen in de 
rijtuigen of het verlaten daarvan af te wijk.en 
van de aanwijzingen, door de beambten en be
dienden van den spoorwegdienst gegeven; 

i. in de rijtuigen te gaan of pogingen daartoe 
aan te wenden of anderen in hunne poginl(en 
daartoe behulpzaam te zijn, wanneer de trein 
reeds in beweging ia of het sein van vertrek ia 
gegeven, alsmede den trein te verlaten, wanneer 
deze nog niet stilstaat; 

i. te rooken in afdeelingen van rijtuigen, w11ar 
dit door bestuurders van den spoorwegdienst op 
dnidelijke wijze is verboden, of znlke afdeelingen 
met een brandende pijp, sigaar of sigaret binnen 
te gaan; 

l. aan mannen, om zich te begeven in rijtuigen 
of afdeelingen van rijtuigen, welke alleen voor 
vrouwen mochten zijn aangewezen. 

2. Met dengene, die zich zonder behoorlijk 
plaatsbewijs in den trein bevindt, wordt gelijk
gesteld hij~ die bij het opvragen der plaatsbewij1en 
na aankomst van den trein op het tercein van 
den spoorweg niet in hei bezit is van een be

hoorlijk niet verminkt of onleesbaar gemaakt 
. plaatsbewijs of dit weigert te vertoonen of af 

te geven. 
8. Voor de naleving van de bepaling van het 

·vo.rige lid alsmede van de in het eerste lid snb 
.b, c, d en e voorkomende bepalingen wordt ten 
aanzien van kinderen beneden de tien jaar, die 
niet vrachtvrij worden vervoerd, hun geleider 
aansprakelijk gesteld. 

4. Weigeren zij, die niet voorzien zijn van 
een behoorlijk plaatsbewijs, na waarschuwing ., 
betaling van den vervoersprijs, dan worden zij 
uit den trein verwijderd, onverminderd de straf 
op overtreding van dit reglement gesteld. 

5. Op hen, die volgens de wet van 9 April 1875 
21• 
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(Staatzblad n°. 67) recht hebben op kosteloos 

vervoer op den spoorweg, zijn bovenstaande be
palingen alleen van toepassing, in zooverre als 
met dat recht en met Je bevoegdheden in die 

wet gegeven is overeen te bren,:en. Zij moeten 

voorzien zijn van het bewija van hun voormeld 
recht en dit of een bewijs van vrij vervoer op 
verlangen der beambten of bedienden van den 

epoorwegdienst vertoonen. 

Beperlcing der .oerplicMing tot oert1oer. 

31. 1. w--:inneer de dienst gestaakt .is of de 

gewone middelen van vervoer niet toereikend zijn, 
kan het vervoer met een bepaalden trein niet 
geëiacht worden. 

2. Wanneer . de Joop ven den trein gestoord ia, 

zoodat daarmede de reis niet kau worden aan
gevangen of voortgezet, kunnen de reizigers den 

vrachtprijs voor den niet afgelegden weg terug 

ontvangen, tegen quitantie en teruggave van het 
plaatsbewijs. Deze bepaling geldt ook voor houders 

van plaatsbewijzen voor de reis heen en terug. 
3. Verhindering van vervoer en vertraging der 

treinen moeten onmiddellijk aan het publiek op 

duidelijk zichtbare wijze zoo nauwkeurig mogelijk 
worden bekend gemaakt. 

Betalingen. 

32. 1. Alle betalingen geschieden met gangbare 

Nederlandsche muntspeciën, munt- of bankbiljetten. 

2. De betalingen voor plaatsbewijzen kunnen 
in afgepast geld worden gevorderd. 

Afdeeling 11. 

VOORWAARDEN VOOR HET Vllll.VOl!lR VAN llEIZIGERS 

EN BAGAGE. 

A. R e i z i g e ra. 

I>ienatregeling. 'ISjd tJaa t1ertrek. 

33. 1. Het personenvervoer geschiedt volgens 
de .dienstregeling, aangekondigd eu gepubliceerd 
overeenkomstig de artikelen 60 tot en met 62 
van het algemeen reglement voor de spoorwegen, 
bedoeld in art. 2 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatzblad n°. 118). 

2. Het vertrek der treinen wordt geregeld naar 
de uurwerken op de atations, of bij ontstentenis 
daarvan naar het uurwerk vau dan beambte met 
de leidiup: van den trein belast. 

P116licatû tamoen. 

34. Iu of nnbij elk wachtlokaal, en zoo dit 

door den Raad van Toezicht wordt bepaald, in 

elk rijtuig of elke rijtuigafdeeling wordt een af
druk . of een door den Raad van Toezicht goed
gekeurd nittreksel van de op den spoorweg geldende 
gewone tarieven voor het vervoer van personen 
op eene wijze, dat ·het stuk duidelijk leesbaar is, 
opgehangen of 11a11geplakt. 

Uitgifte plaatzbewi_jeen. 

35. 1. Aan de afations, waar plaatsbewijzen 

worden afgegeven , moeten de bureaui: met de 

afgifte bel1111t, ten min.ale twintig minuten voor 
het vertrek ve:n de treinen geopend zijn. 

2. Drie minuten vóór het vertrek van een trein 
behoeven geene plaatsbewijzen meer te worden 
afgegeven. 

YertJoer oan kindere,i. 

36. 1. Voor kinderen beneden den leeftijd van 
drie jaar wordt, zoo zij geene afzonderlijke plaats 
innemen, geen vrachtprijs gevorderd. 

2. Bij twijfel omtrent den leeftijd van kinderen 
beslist de _beambte van den spoorwegdienst, met 
de contróle der plaatsbewijzen belut. 

Plaatznemen in de rijt1Jigtm. 

37. 1. Er worden geene plaatsbewijzen voor 
bepaald aangewezen plaatsen in de rijtuigen af

gegeven eu deze kunnen niet vooruit besproken 
worden. 

2. De beambten en bedienden vau den spoor
wegdienst zijn bevoegd , en op verlangen der 
reizigers verplicht , hun plaatsen aan te wijzen. 

3. Indien in den trein afdeelingeu uitsluitend 
voor vrouwen bestemd mochten zijn, worden jongens 
beneden den leeftijd van dertien jaar, door vrouwen 
begllleid, in die afdeelingen toegelaten. 

4. Een reiziger, die zijne plaats verlaat, zonder 
daarop eenig voorwerp te laten liggen, moet, 

wanneer die plaats inmiddels door een reiziger 
is bezet , zich met eene andere plaats tevreden 
stellen. 

ö. De vensters moeten, wanneer één of meer 
reizigers zulks verlangen, aau de windzijde ge• 
sloten zijn. 

Rooken in de rijtuigen. 

38. Het rooken is verboden in alle rijtuigen 
of afdeelingen daarvan, in welke dat verbod 
dnidelijk zichtbaar is aangegeven. Wordt in een 
rijtuig gerookt uit tabakspijpen, dan moeten deze 
van een dopje voorzien zijn. 
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Bepalingen omtrnt peraonn, die fJOOr de 
medereizigers hinderlijk zijn. 

39. 1. Penonen in kennelijk beschonken staat 
worden niet in de rijtnigen toegelaten , en , zoo 
zij toch in de rijtnigen mochteu hebben plaats 
genomen, daarnit, v6ór het vertrek van den trein 
of op het eerste atation, waar daartoe gelegenheid 
ia, verwijderd. · 

2. Personen, die wegens de ziekte of ongesteld
heid, waaraan zij lijden, of wegens andere redenen 
voor reizigers hinderlijk of gevaarlijk kDT,nen zijn, 
worden niet in de afdeelinge_n met andere reizigers 
ioegelaten en, zoo zij in de afdeelingen, voor 
andere reizigers beste1I1d, hebben plaats genomen, 
daaruit vó6r het ,·ertrek van den trein of op het 
eerste station, waar daartoe gelegenheid i■, ver
wijderd. Zij worden alleen vervoerd, wanneer 
dit kan geschieden in eene afzonderlijke afdeeling 
met hnnoe geleidel'8 of verzorgers, zoo die er 
zijn ; in elk geval mits voor eene afzonderlijke 
afdeeling betaald is. 

3. Zoo niet toegelaten personen reeds van een 
plaatsbewijs zijn voorzien, ontvangen zij den vracht
prijs voor het vervoer van hno persoon en hnnne 
bagagil, na aftrek van de vracht voor den reeds 
afgelegden weg terng, tegen intrekking van het 
plaatsbewijs en eventueel ook van het bagage
bewijs. Bij verwijdering nit den trein wordt de 
vrachtprijs, zoowel voor den reizigers als voor de 
bagage, ,·oor- den niet afgelegden weg terngbetaald. 

4. Personen, die uit den trein worden ver
wijderd, kunnen de afgifte van ingeschreven ba
gage niet vorderen , dan op het station van 
bestemming, volgens het afgegeven bewijs van 
ontvangst. Niet ingeschreven bagage wordt bij 
hnnne verwijdering te hunner beschikking geateld. 

Medenem.en tian tioorwerpen in de rijtuigen. 

40. 1. De reizigers mogen kleine gemakkelijk 
draagbare voorwerpen, die in de netten of onder 
de banken van de rijtuigen kunnen worden ge
plaatat, zonder andere reizigers hinderlijk te zijn, 
op eigen verantwoordelijkheid, kosteloos bij zich 
honden, voor zoover de wettelijke bepalingen bij 
overgang van 'a Rijke grenzen zulke toelaten. 

2. Het is verboden dieren, geladen vonrwapenen, 
kruit of andere ontplofbare of schadelijke prepa
raten, alsmede voorwerpen, welke door hno aard 
of omvang gevaarlijk of hinderlijk voor de reizigers 
kunnen zijn, in de rijtuigen mede te nemen. 

3. Hiervan zijn uitgezonderd de munitiën , 

welke tot de uitrusting van in dienst zijnde 
militairen of politiebeambten behooren , en de 
patronen voor hendnnrwapenen, welke reizigers, 
die zich ter jacht of naar schietoefeningen be

geven, met zich voeren , mits behoorlijk verpakt 
of in een tasch gesloten. 

4. Dieren, welke niet gevaarlijk of hinderlijk 
zijn, kunnen door bestuurders op door hen te 
stellen voorwaarden worden toegelaten. 

5. De reiziger, die in strijd met de bepalingen 
van het tweede, derde of vierde lid handelt, ia 
verantwoordelijk voor de eventueel veroorzaakte 
schade, onverminderd de atraf bij de wet geateld. 

6. De beambten van den spoorwegdienst zijn 
bevoegd te onderzoeken, of de bepalingen van 
het tweede, derde en vierde lid worden nageleefd. 

7. Wordt gednreode den loop van den trein 
overtreding van de bepalingen van het tweede, 
derde of vierde lid ontdekt, dan worden de in 
et.rijd met die bepalingen in de rijtnigen mede
genomen dieren of voorwerpen zoodra mogelijk 
daarnit verwijderd en i o den goedereu- of bagage
wagen overgebracht, om als bagage te worden 
vervoerd, of op het een'te station, waar stil ge
honden wordt, uit den trein verwijderd. 

8. Een geweer moet steeds met den tromp naar 
boven worden geplaatst. 

Hel tierlaten der rjjtuign aan de kantore,, der 
in- en uitgaande rt!cliten. 

41. Alle reizigers, die van buiten '• lands komen, 
zijn verplicht om aan de stations, tevens kantoren 
der in- en uitgaande rechten, op wmzegging van 
de beambten van den spoorwegdienst of van de 
am,btêno.ren der Rijksbelastingen, de rijtnigen te 
verlaten en zich te begeven naar het lokaal voor 
het verrichten der visitatie aangewezen. Bij weige
ri11g om aan de aanzegging gevolg te geven, knnnen 
zij nit de rijtuigen verwijderd worden, en worden 
zij alsdan niet tot verder vervoer toegelaten, al
vorens zij de vereischte visitatie hebben onder
gaan, onverminderd het opmaken van proces• 
verbaal van· overtreding, zoo daartoe termen zijn. 
Uitzonderingen wegen& lichaamsgebreken of ziekte 
kunnen worden toegeataan door den eerstaao wezen
den ambtenaar der Rijksbelastingen. 

Be8clladigi"!J van rï,tuigen. 

42. 1. Voor het breken van glasruiten bestaat 
een tarief van schadevergoeding; de daarin vastge
stelde bedragen worden in voorkomende gevallen 
terstond door de beambten van den spoorwegdienst 
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vnn den e11hnldige ingevorderd en moeten door 
dezen onmiddellijk worden voldaan. 

2. Ook is de beambte met de leiding van een 
trein belast te allen tijde bevoegd, namens de 
bestnurders van den spoorwegdienst, wegens het 
verontreinigen der rijtuigen , het ·scheuren vnn 
gordijnen, enz. , eene schadevergoeding van den 
BChnldige te vorderen , die onmiddellijk moet 
worden voldaan. 

B. Bagage. 

.d.anwi,j:ing van de goederen, welke ala bagage 
worden beacAoutDd. 

43. 1. Als bagage wordt in den regel slechte be
echonwd al hetgeen de reizi('er aan reisbenoodigd
heden medeneemt als : koffers, mantel- en reis
zakken, hoedendoozen, kleine kisten, en dergelijke; 
groote kisten, tonnen, menbelen en andere voor
werpen, die niet als reisbenoodigdheden kunnen 
beschouwd worden , behoeven niet als bagage in
geschreven te worden. 

2. Goederen, waarvan het vervoer met spoor
treinen verboden ia, mogen in geen gevul als 
bagage ten vervoer worden aangeboden of aan
genomen. Goederen, waarvan het vervoer slechts 
onder bijzondere voorwaarden wordt toegelaten, 
mogen als bagage ook slechts met inachtneming 
van die voorwaarden ten vervoer worden aange
boden of aangenomen. 

.J.anneming can bagage. 

44. 1. Het vervoer van bagage geschiedt met 
of zonder inschrijving, naarmate dat in de tarieven 
ie bepaald. 

2. Bagage, die ronder inschrijving wordt ver
Tervoerd, moet door de zorg van den reiziger, 
onder toezicht van den spoorwegdienst, geladen 
worden. 

3. Bagage, naar het oordeel der beambten van 
den spoorweg onvoldoende ingepakt, of waarvan 
de oude etiqnetten niet zijn weggenomen, behoeft 
niet ter verzending te worden aangenomen. Zijn 
de oude etiquetten niet verwijderd en ia hiervan 

·TermiBBing of vertraging het gevolg, dan zijn dé 
ondernemers van den spoorwegdienst niet ver
antwoordelijk voor de daaruit ontstane schade. 

Inacl,ri,jmng can bagage. 

45. 1. lnBChr:ijving van bagage, niet tien mi
nuten vó6r het vertrek van den trein aangeboden, 
mag gaweigerd worden. 

2. De betaling van den vrachtprijs van inge
schreven ~ geschiedt tegen ove~ave van een 
bewijs van inBChrijving (bagagebewijs). 

.J.jkoering der bagage aan de reiziger•. 

46. 1. Niet ingeschreven bagage moet onmid
,dellijk na aankomst van den trein op het station 
van bestemming ter beschikking van den re~iger 
worden gesteld, door hem in ontvangst genomen 
en door zijne zorg, onder toezicht van den spoor
·wegdienst, gelost worden. 

2. Ingeschreven ba~ge wordt op het station 
van bestemming met den meesten spoed afgeleverd, 
tegen overgave van het bagagebewijs. Daarna zijn 
de ondernemers van den spoorwegdienst van alle 
verantwoordelijkheid ontheven. De beambten van 
den spoorwegdienst hebben- de identiteit van 
den houder van het bewijs niet te onderzoeken. 

3. De honder van het bagagebewijs heeft het 
recht de afgifte van de bagage te vorderen, zoodra, 
na aankomst van den trein, waarmede de bagage 
volgens inschrijving moet zijn vervoerd, de tijd 
is verstreken , vereiacht voor de regelmatige uit

. lading en aftevering en, zoo noodig, voor het 
onderzoek door ambtenaren der Rijksbelostingen. 

4. Wordt ingeschreven bagage niet onmi~dellijk 
na aankomst afgehaald, dan m(let het daarvoor 

• vastgestelde bewaargeld worden betaald. 
5. Bij vermissing van het bagagebewijs zijn de 

beambten van den spoorwegdienst alleen tot de 
afgifte der bagsge verplicht, na volledige aan
wijzing van het recht op ontvangst der goederen, 
tegen afgifte ..-an bewijs vnn ontvaugst en, naar 
gelang van omstandigheden , tegen het stellen 
van waarborg. 

6. In afwijking van de bepalingen van het 
eerste en het tweede lid van dit artikel kan, 
voor zooverre de tijd en de omstandigheden en 
de voorschriften omtrent rechten en accijnzen dit 
toelaten, de bagage op verlangen van den reiziger 
bij een eerder oponthoud dan op het station van 
bestemming worden afgegeven. 

YerantwoordelijkMid fJ(J(Jr bagage. 

47. 1. De ondernemers van den spoorwegdienst 
zijn verantwoordelijk voor de goede en onbe
BChadigde adevering vun de ten vervoer aange
nomen bagage, en wel in het algemeen volgens 
de bepaliJlgen voor het vervoer van goederen, 
voor wover die op vervoer van bagage van toe
pB88iJlg zijn, en in het bijzonder volgens de 
volgende bepalingen : 
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a. bij verlies of beschadiging wordt de werke- , 
. lijk geleden schade ver!(oed ; deze vergoeding kan 
echter niet meer bedragen dan zeven gulden voor 
elk kilogram, na artrek van het gewicht der niet 
verloren of on beschadigde goederen ; 

b. de ondernemers van den spoorwegdienst zijn 
van alle verdere verantwoor.l elijkheid onthev~n, 
wanneer ingeschreven bagage niet binnen acht 
dagen, en niet ingeschreven bagage niet onmiddel
lijk na aankomst op het stotion van bestemming 
is in ontvangst genomen. 

2. De reiziger, aan w ien i ogesch reven bagage 
niet afgeleverd wordt, kan eischen, dat op het 
bagngebewijs dag en uur worde vermeld, waarop 
de afgifte is gevorderd. 

fTermi.rsing en t1erlie6 r,an bagage. 

4à. 1. Bagage, die niet binnen acht dagen na 
den dag, waai-op zij aan den reiziger moet worden 
afgeleverd , aan het station van bestemming is 
ontvangen, wordt als verloren beschouwd. 

2. Na dien tijd zijn de bestuurders van den 
spoorwegdienst verplicht onmitldellijk de schade
vergoeding volgens de bepalingen van art. 47 
aan de reizigers uit te keeren. 

3. Wordt de verloren bagage later gevonden, 
dan moet den belanghebbende, 1voor zooverre de 
plaats waar hij zich ophoudt kan worden nage
gaan, daarvan kennis p;egeven worden, al heeft 
hij de -schadevergoeding ontvangen, en kan hij 
binnen dertig dagen nadat hij kennis daarvan 
bekomen heeft, verlangen dat de bagage hem, 
tegen terugbetaling der schadevergoeding, hetzij 
aan het station van bestemming of aan dat van 
afzending, vrachtvrij worde terug gegeven. 

4. Verlangt hij de bagage niet terog, dan 
wordt zij het eigendom van de ondernemers van 
den spoorwegdienst. 

Y erantll)(}()rdelij lckeid voor vertraagde aflevering 
van bagage. 

49. 1. Vergoeding wegens bewezen schade, ge
leden door vertraagde aflevering van bagage, kan 
slechts gev.orderd worden tot een bedrag van tien . 
cents per kilogram en per etmaal, te rekenen van 
den dag, waarop de aflevering had moeten geschied 
zijn, tot dien , waarop de bagage is afgeleverd of 
lnidens art. 48 als verloren wordt beschouwd. 

2. De ondernemers van den spoorwegdienst zijn 
niet verao.twoordelijk voor vertraging bij de afleve
ring van bagage, indien zij bewijzen , dat die 
veroorzaakt is door overmacht. 

Afdeeling 111. 

VERVOER VAN LEVENDE DIEREN. 

Álgemeene beJJ4ling. 

50. Het vervoer van levende dieren geschiedt 
volgens de bepalingen voor het vervoer van goe
deren, voor zoover die op dit vervoer toepasselijk 
zijn en niet in de volgende bijzondere bepalingen 
daarvan is afgeweken. 

Áaiineming , ·laden en louen. Uitsluiting van 

zieke en wilde die,·en. 1Jegeleidi11g. 

51 . 1. Levende dieren worden slechts ten ver
voer aangenomen vso en naar de stations, daar
voor io de tarieven aangewezen. 

2. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid is bevoegd bij het voorkomen van 
besmettel ij ke veeziekten te bepalen, dat op door 
hem aan te wijzen stations vee in het geheel niet 
of olleen op door hem vast te stellen voorwaarden 
ten vervoer mag worden aangenomen. 

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

4. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bevoegd, bestunrders der spoorweg
diensten gehoord, ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek van dit verbod onthefli.og te verleeneu. 

5. Tot het vervoer van wilde, verwilderde en 
boosaardige tlieren is de spoorwegdienst niet 
verplicht. 

6. Het laden , losljen , vastbinden en losmaken 
der dieren moet door de zorgen en voor rekening 
en risico van afzenders of geadresseerden geschieden. 
De afzender is verplicht zir.h voor het vertrek 
van den trein te overtuigen, dat de door hem ver-· 
zonden dieren behoorlijk zijn vastgebonden; het
geen daartoe noodig is, wordt doór hem verstrekt. 

7. Bij het vervoer van levende dieren, uitge
nomen dieren van kleine gestalte , waaronder 
honden en vogels, gesloten in manden, kooien of 
hokken, hebben de bestuurders van den sp<Jorweg
dienst het recht begeleiding te vorderen. 

&. _De begeleiders moeten , voor zoover een 
bevoegd beambte van den spoorwegdienst geene 
nitzondering toelaat, plaats nemen in de wagens 
waarin de dieren geladen zijn , en gedurende het 
vervoer toezicht op de dieren houden. 
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Verrwer r,an di,erm. 

52. DÓor bestuurders van den spoorwegdienst 
worden de treinen aangewezen, met welke dieren 
worden vervoerd. Zij kunnen voor de met eiken 
aangewezen trein te vervoeren hoeveelheid een 
maximum vaststellen. 

Verantwoordelijkheid tJOor dieren. 

53. 1. De vernntwoor<l.el\ikheid van de onder• 
nemers van den spoorwee:dienst voor verlies en 
beschadiging van ten vervoer aangenomen levende 
dieren, wordt, behoudens het bepaaldé in artikel 50, 
geregeld door de voor het vervoer van goederen 
in afdeeling IV v~n dit hoofdstuk vastgestelde . 
bepalingen. 

2. De ondernemers zijn niet verantwoordelijk 
voor scbade, die ontstaan is nit het bijzondere 
gevaar, dat voor de dieren aan het vrrvoer ver
bonden is. 

3. Zij verleenen geene vergoeding , wanneer 
verlies of bescbadiging door wegspringen , vallen, 
stooten, slaan, schrikken, onderlinge beschadigin11:, 
stikken en dergelijke bij het laden of lossen, 
tijdens het vervoer of bij het oponthoud op het 
station veroorzaakt is. 

4. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor de 
schade, die ontstaat nit het gevaar, ter voor
koming waarvan het toezicht van de begel~iders 
dient. 

5. Hiertoe worden gerekend alle gevaren, die 
niet ontstaan uit zoodanige beschadiging van het 
voor het vervoer gebezigde voertuig, waarvoor 
de ondernemers van den spoorwegdienst verant
woordelijk zijn, alsmede ook die, welke door 
behoorlijk toezicht, oppassing en voeding der 
dieren gedurende het vervoer hadden kunnen 

. worden voorkomen. 
6. Bestaat er verplichting tot schadevergoeding 

dan zijn, zoowel in geval van verlies al• van 
beschadiging, de volgende bedragen als maxima 
te beschouwen : 

300 gulden voor een paard: 
125 • vetten os; 

90 
12 
36 
15 

4 

7 
4 

36 

• ander rond; 
• kalf; 
• vet varken ; 
• mager varken; 
• speenvarken; 
• ochaap of geit; 
• hond; 

• .100 kilogram andere dieren. 

7. Dieren, welke onderweg of v66r de afteve• 
ring beschadigd of gestorven zijn, moeten toch 
worden aangenomen, behoudens het eventueel be
staand recht op schadevergoeding. Van de be
schadiging of het sterven wordt melding gemaakt 
op de af te geven qnitnntie voor vracht of 
geqniteerden vrachtbrief. 

IJefJeringstijd. 

54. 1. De leveringstijd voor levende dieren 
wordt in de tarieven geregeld. Die leveringstijd 
wordt overigens berekend overeenkomstig de be
palingen van afdeelióg IV van dit hoofdstuk. 
Deze bepalingen zijn ook voor de gevolgen van 
overschrijding van den leveringstijd van toepassing. 

2. Bestnnrders zijn bevoegd in de tarieven een 
termijn te bepalen, binnen welken de gelos.te of 
zich in ter lossing p:ereed gezette wagens zich 
bevindende dieren moeten worden weggevoerd . 

3. Na verloop van dien termijn zijn bestuurders 
bevoegd · de dieren voor rekening van den afzender 
elders op te stallen, na ze eventueel te hebben 
doen lossen, of bewaargeld te berP-kenen, wanneer 
zij toelaten, dat de dieren op hno terrein blijven 
staan. 

Afdeeling IV. 

VERVOER VAN GOEDEREN. 

,JJgemeene bepaling. 

55 . 1. Het vervoer van goederen geschiedt 
alleen van en naar de daarvoor geopende stations. 

2. Door zending wordt verstaan een of meer 
colli door één afzender aan een en denzelfden 
geadresseerde gericht. 

3. Meer dan een collo, aan verschillende ge
adreseeerden gericht, worden niet als eene zending 

_ aangenomen. 

4. Expediteurs en andere personen, die zich 
met de verzending van goederen voor derden 
belasten, mogen colli, aan verschillende peraonen 
!(e&dresseerö., nimmer als eene zendinp: ten vervoer 
aanbieden, ook niet door de verschillende colli te 
zamen te pakken, t.enzij dit door bestuurders van 
den spoorwegdienst krachtens eene bijzondere 
overeenkomst mocht worden toegestaan. 

Beperking van de tJerplichting van !Jestuurdet-11 
. van den 11poorwegdienst om goederen 

,,,.. venoer aan te nemen. 

56. 1. Bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
niet verplicht goederen ten vervoer aan te nemen : 
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a. overeenkomstig art. 84 op Zoo- en algemeen 
erkende Christelijke feestdagen; 

lJ. wanner het beschikbare materieel van den 
spoorweg o iet tciereikeod is, om ten vervoer aan• 
geboden goed binnen den voorgeschreven tijd te 
knnneo verzenden. 

2. Goederen, welker aard volgens het oordeel 
van de beambten van den spoorwegdienst eeoe 
inpakking of eeoe bijzondere wijze van inpakking. 
noodzakelijk maakt, ten einde verlies of bescha- ' 
digiog bij het vervoer te voorkomen, behoeven , 
niet ten vervoer te worden aangenomen, wanneer 
zij in het geheel niet of niet behoorlijk ingepakt 
:zijn. Bij uitzondering kunnen z_nlke goederen ten 
vervoer worden aangenomen, wanneer de afzender 
door eene onderteekende verklaring erkent, dat 
de goederen niet of niet voldoende zijn ingepakt; 
in welke verklaring de verschillende colli moeten · 
gespecificeerd en omschreven worden. De be• 
-atnnrders van den spoorwe~ienst mogen ook 
-vorderen, dat stnkp:oederen door den afzender op 
voldoende wijze voorzien worden van den naam 
van het station van bestemming en van duidelijke 
.afzonderlijke merken of nummers, in zooverre de 
aard dier goederen zulks zonder groot bezwaar 
toelaat. 

9. Geld en geldswaarden, waaronder worden 
verstaan: gemant geld, gond, zilver, platina, 
-edelgesteenten , paarlen, jnweelen, kleinoodiën, 
kanten, moot- en bankbiljetten, effecten, conpona 
-of ander geldswaardig papier, schilderijen, beelden 
-en voorwerpen van knoet, alsmede alle f!OOderen, 
waarvan de waarde meer dan vijftig gulden per 
kilogram bedraagt, behoeven slechts overeenkomstig . 
de in de tarieven eventueel vastgestelde bijzondere 
voorwaarden ten vervoer aangenomen te worden. 

4. Tot het vervoer van lijken en voertuigen 
.J1ijn bestuurders van den spoorwegdienst slechts 
overeenkomstig de daarvoor in de tarieven even• 
tueel vastgestelde bijzondere voorwaarden verplicht. 

Goederen, waaNJa,i net 'IJf11'DOer oerboden u of 
aleclita onder bijzondere ooorwaarden 

wordt toegelaten. 

67. S l. A. Ten vervoer worden niet aan
;genomen: 

I. voorwerpen, welke door vorm, omvang, ge• 
·wicht of om andere redenen, in verband met de 
· inrichtingen en de wijze van erploitatie van den 
•spoorweg, ongeschikt zijn om daarover vervoerd 
,te worden; 

II. buskroit, schietkatoen, geladen vuurwapenen, 

koalzilver, knalkwikzilver, knalgood, voorwerk, 
schietpapier, nitroglycerine, pikrioeznre zouten, 
dynamiet en alle voor zelfontbranding of ont
ploffing · vatbare voorwerpen, alsmede de afkeer
wekkende of kwalijk riekende voorwerpen, voor 
zoover al deze zaken niet uitdrukkelijk onder de 
voorwaardelijk tot het vervoer toegelatene zijn 
opgenomen. 

B. Het hierboven snb A. II vermelde verbod 
geldt niet voor: 

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

II. voor Rijksdienst en door Rijksambtenaren 
binnen de grenzen des Rijks te verzenden bns
kroit, mooitiëo en erostvonrwerkeu, in bijlll(rl! A 
van het alge~een reglement voor het vervoer op 
de spoorwegen bij name genoemd, ingepakt en 
vervoerd, overeenkomstig de in die bijlll(rl! TOOI 

elke soort .vermelde voorschriften. 
C. Voor het geval, dat op sob B bedoelde 

stoffen of voorwerpen ook, volgens S 2 van dit 
artikel, eene der in bijlage B van bovenvermeld 
reglement voorkomende bepalingen toepasselijk is, 
worden de stoffen of voorwerpen met inachtneming 
der minat bezwarende bepaling ten vervoer aan
genomen. 

§ 2. Tot het vervoer worden toegelaten de in 
bijlage B van meergenoemd reglement snb 1-LVI[ 
bij name genoemde goederen, voorzoover voldaan 
is aan de in die bijlage voor elke soort vermelde 
voorschriften. Bestuurders van den spoorwegdienst 
zijn· echter tot het aannemen van de in de nummers 
I, VI-XXVI, UX, XXXVI, XXXVIII-XL, 
XLIV-L en LIV van deze bijlage vermelde 
goederen niet verplicht. 

§ 3. Hij, die goederen, waarvan het vervoer 
verbo,len of alleen voorwaardelijk toegelaten is, 
met valeche of onnauwkeurige verklaringen ten 
vervoer per spoorweg aanbiedt, is verantwoor
delijk voor de schade, die door het vervoer van 
die goederen mocht zijn ontstaan, ou verminderd 
de straf op overtreding van dit reglement bij de 
wet gesteld. 

'fl''ijze van aanbieding ten oeNJoer. Gebn,il& 
oan oraclltllrieflen. Sluiten der 

oraclttooereenl&omat. 

58. 1. De goederen worden ten vervoer aangeboden 
met een vrachtbrief ef met een enkel adres, naar 
gelang zolks in àe tarieven ia bepaald. 

2. Het gebruik van vrachtbrieven kan voor 
bepaalde categorieën van goederen door bestuur-
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den van den spoorwegdienst verplichtenà worden 
gesteld. 

8. Wordt een vrachtbrief gebezigd, zoo wordt 
de vrachtovereenkomst gesloten van de zijde des 
afzenders door het opmaken en aan bieden daar
van, en van de zijde van den spoorwegdienst door 
het als hlijk van aanneming daarop afdrukken 
van den expeditiestempel van het station van 
afzending. Van dit oogenblik is de vrachtover
eenkomst gesloten. 

.Ja11lmmgen e1, 11erzenden der goedere,,. 

59. 1. De goederen moeten aangebracht en , 
wanneer de lading door de zorgen der afzenders 
geschiedt, geladen worden binnen de daarvoor in de 
bijzondere voorwaarden van vervoer gestelde oren. 

2. In den regel worden de goederen naar de 
volgorde vervoerd, waarin zij zijn aangebracht. 
De eer,e afzender mag niet boven den anderen 
worden begunstigd, tenzij daartoe, hetzij wegens 
de inrichtingen van den spoorweg , den omvang 
van het vervoer, of het algemeen belang gegronde 
aanleiding bestaat. Handelingen tegen deze be
paling geven 811.nspraak op vergoeding van de 
daardoor ontstane schade. 

8. De afzenders zijn verplicht de wagens, noodig 
voor het vervoer van goederen, welke door hnnne 
zorgen worden geladen, voor eenen bepaalden dag 
schriftelijk bij den stationschef aan te vragen en 
de lading in de door het station van vertrek 
bepaalde tijdsrnimte te volbrengen. 

4. Deze tijdsruimte wordt door aan plakkin~ 
in de goederenbnrean:i: ter algemeene kennis 
gebracht. 

Tijdelij1:e •ioortti.r 11an Aet tJerr.oer. 

60. Wanneer het vervoer over den spoorweg door 
overmacht of ongeval tijdelijk ~tremd wordt, 
is de afzender niet verplicht te wachten totdat 
het beletsel is opgeheven. Hij kan zich alsdan 
aan de d.oor hem aangegane vrachtovereenkomst 
onttrekken, doch is verplicht om aan de onder
nemers van den spoorwegdienst, indien de oorzaak 
der stremming niet aan hen te wijten is', te ver
goeden, behalv" de gedane uitschotten en gemaakte 
kosten -voor laden ~n doarna lossen der goederen, 
de vracht voor den afstand, waarover het vervoer 
heeft plaats gehad. 

Berekening i,an de tJracAt. 

61. 1. De vrachtprijzen worden berekend naar 
de tarieven. Behalve de vrachtprijzen en bij-

komende kosten, in de tarieven aangegeven, mag 
niets in rekening worden gebracht. Door de onder
nemers van spoorwegdiensten werkelijk betaalde 
voorschotten, bijv. invoerrechten, aceijn1en, kosten 
van voorafgaand vervoer en overgave, kosten van 
herstelling van de inpakking der goederen tot 
hun behoud gedurende het vervoer, worden door 
den afzender of geadresseerde terugbetaald. 

2. Zoo de vruchtprtjs naar het gewicht -der 
goederen wordt berekend, stoet het den afzender 
vrij bij het wegen der ~ederen tegenwoordig te 
zijn. Verlangt hij , nadat het gewicht door de 
beambten van den spoorwegdienst is vastgesteld 
en vóór dat de goederen geladen zijn, eene nieuwe 
weging in zijne tegenwoordigheid of in bijzijn 
van zijnen gemachtigde, dan zijn de bestnnrders 

· van den spoorwegdienst gerechtigd daarvoor een 
volgens het tarief aangegeven weeggeld te vorderen. 

• Dit weeggeld kan ook geheven worden, wanneer de 
afzender het gewicht niet heeft opgegeven. Heeft 
hij dit wel opgegeven en blijkt de opgave onjuist, 
dan kunnen de hestnnrders eene in de tarieven 
vast te stellen boete heffen. 

8. Wanneer de goederen door de zorgen van 
de afzenders geladen worden, mogen zij de wagens 
slechts beladen tot he~ daarop aangegeven draag
vermogen en binnen het daarvoor vastgestelde 
ladingsprofiel. Voor overbelading kunnen de be
stoorden van den spoorwegdienst, behalve ver
goeding der veroorzaakte schade, eene in de tarieven 
vast te stellen boete heffen. 

B~tali"fl oan de tJraent. 

62. 1. Beetnurders van den spoorwegdienst 
zijn bevoegd vooruitbetaling van de vracht te 
vorderen. 

2. Indien voor voornitbetaling van de vracht 
de prijs niet met zekerheid is op te geven, kan 
van den afzender verlangd worden , dat hij, tot 
dekking van de vracht, eene aan haar vermoedelijk 
bedrag evenredige som gelds deponeere. 

8. In dat geval, en ook wanneer van eene be
gane vergissing in de toepassing van de tarieven 
ten aanzien hetzij van vracht of von bijkomende 
kosten blijkt, moet hetgeen te veel werd betaald of 
gedeponeerd door hestnnrders van den spoorweg
dienst aan den rechthebbende worden teruggegeven, 
hetgeen te weinig werd geheven, op vordering 
van de bestuurders , door den afzender of den 
geadresseerde aan hen worden bij betaald. 

Yoor1cAotttm, rewwovrseme1,ten en prornaie. 

63. 1. Onder voorschotten ~ordt verstaan het 
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betaalde aan vracht en kosten voor het vooraf
gaand vervoer en voor invoerrechten, accijnzen 
of andere belastingen, waarmede de goederen 
worden bezwaard. Van voorschotten kan eene 
specificatie geëischt worden. 

2. Onder rem bonrsementen wordt verstaan de 
geheele of gedeeltelijke waarde der goederen, waar
mede de afzender de goederen belast. 

9. De betaling van voorschotten en de aan- . 
neming van met rembonrsement belaste goederen 
is voor de ondernemers der spoorwegdiensten niet 
verplichtend. 

4. De remboursementen worden zonder nitstel 
aan den afzender nitbetaald tegen qnitantie, nadat 
zij door den geadresseerde zijn voldaan en de 
kennisgeving daarvan aan het station van afzen• 
ding is ontvangen. 

6. Voor voorschotten en rembonrsementen, als
mede voor het bedrag der door de ondernemers 
van den spoorwegdienst voorgeschoten rechten, 
accijnzen en daarbij behoorende kosten kan door 
hen eene provisie worden in rekening gebracht, 
volgens het daarvoor vastgesteld tarief. 

Lef!ering8tifd. 

64. 1. De leveringstijd wordt in de tarieven 
geregeld. 

2. De bestuurders der spoorwe!(diensten mogen 
voor markten of voor andere omstandigheden, 
welke op het verkeer van bnitengewonen invloed 
kunnen zijn, onder goedkenring van den Minister 
van Wat~rstaat, Handel en Nijverheid of onder 
voorbehoud daarvan, langen, termijnen bepalen en 
aankondigen. 

9. D~ aankondiging moet vermelden of 'die 
goedkeuring verleend is of dat zij voorbebonden 
is. In het laatste geval moet de later verkregen 
goedkenring binnen acht dagen bij afzonderlijke 
eankondiging medegedeeld worden. 

4. De verlengde termijn ia niet van kracht, 
wanneer de nadere goedkenring niet is verleend, 
of wanneer zij niet binnen den vastgestelden tijd 
van acht dagen wordt aangekondigd. 

6. De tijd van levering bqtint des middernachts 
na de totstandkoming van de vrachtovereenkomst 
en hij is n~ekomen, wanneer de goederen v66r 
dat de tijd is veratrelren, aan deu geadressrerde 
of aan het lokaal waar deze zijne zaken drijft, 
of aan de personen door hem aangewezen zijn be
zorgd (zie artikel 79); of wel, indien geene be
stelling is toegezegd of uitdrnkkelijk het tegen• 
deel ia bedongen, wanneer binnen den gestelden 

termijn na aankomst vnn het goed ter plaatse 
van bestemming de schriftelijke kennisgeving van 
de aankomst aan den geadresseerde op de post be
zorgd of hem op eene andere wijze werkelijk ter 
hand gesteld is (zie artikel 66). Voor goederen 
.station restante" is aan den tijd van levering 
voloiaan, wanneer de goederen binnnen dien tijd 
op het station van bestemming ter afhaling ge
reed liggen. 

6. De tijd van levering wordt verlengd met 
dien, bedoeld in artikel 84, met dien noodig voor 
de vervulling von douane-formaliteiten , en met 
dien, gedurende welken het verkeer buiten de 
schuld van den spoorwegdie)!st gestremd ià en dus 
de aan·vang of voortzetting van het verkeer tijdelijk 
verhinderd is. 

Kennisgeving van aa"1tom1t en aflevering der 
goeurm. 

65. 1. De bestnurders van den spoorwegdienst 
geven den geadresseerden schriftelijk kennis van de 
aankomst der goederen, die niet besteld worden. 

2. Deze kennisgevinp.en van aankomst worden, 
hetzij tegen berekening van een in de tarieven 
vast te stellen loon aan de izeadresseerden bezorgd, 
hetzij voor rekening van de geadresseerden franco 
per post verzonden. De kosten van frankeering 
worden als voorschot beschouwd. 

9. De bestuurders van den spoorwegdienat zijn 
verplicht aan den geadresseerde, ter plaatae van 
bestemming, de goederen af te leveren, na hem 
in staat gesteld te hebben ze behoorlijk na te 
zien. Aan het verlangen van den afzender om 
hem de goederen terug te ~ven of die af te 
leveren aan een anderen dan den aangewezen ge• 
adresseerde wordt voldaan, wanneer het schriftelijk 
is mede~deeld v66r dat de kennis11eving van aan

. komst aan den geadrePseerde is verzonden. 
4. De best n nrders van den spoorwe!(dienat zijn 

niet verplicht gevolg te geven aan andere voor• 
schriften dan die, welke aan het station van af
zending zijn verstrekt. Js de kennisgevin11: van 
aankomst door den geadresseerde ontvangen, zoo 

hebben de beam btl'n van den spoorwegdienst z_ich 
alleen naar de aanwijzingen van den geadresSP.erde · 
te gedragen. 

5. Wanneer de vracht en het verder verschul
digde betaald ia, worden de goederen tegen af. 
gifte van het bewijs van ontvangst of na teekening 
van ontvangst in het register voor ontvangen 
goederen, waardoor in lleide gevallen niets meer 
dan de ontvanf1:Bt der_goederen wordt geconstateerd, 
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op het terrein nn den spoorweg aan den geadres
seerde afgeleverd of wel de wagens aan de los• 
plaatsen ter lo88ing beschikbaar gesteld, en zulke 
met inachtneming der volgende bepalingen: 

A. 1. De g,>ederen moeten, onder voorbehoud 
van hetgeen hieronder snb B is bepaald, binnen 
den tijd welke in het tarief als vrij van liggeld 
wordt vastgesteld, gedurende de daarvoor vBBtge
stelde uren worden weggehaald. 

2. Deze termijn begint in het algemeen te 
loopen op het oogenblik van de ontvangst van 
de kennisgeving van aankomst, doch voor goederen, 
welker aankomst den geadresseerde niet is bericht 
kunnen worden, voor goederen .station restante" 
en voor goederen, waarvan de geadresse~rden eens 
en voor altijd schriftelijk hebben verklaard, dat 
zij geene kennisgeving van aankomst verlangen, 
op dat der aankomst van het goed. 

B. De termijnen, binnen welke de goederen, 
die door · de zorgen van den afzender geladen zijn, 
door den geadresseerde gelost en weggevoerd moeten 
zijn, worden door de bijzondere voorwaarden van 
vervoer van eiken spoorwegdienst bepaald en op 
elk station door aanplakking in de goederenbnreaux 
ter algemeene kennis gebracht. 

C. Indien slechts een gedeelte van de ten ver
voer aangenomen zending is aangekomen en een 
zoodaniii: deel op zich zelf waarde heeft, kan de 
aannP.ming van dat gedeelte en de betaling van 
de daarvoor in verhouding verschuldigde vracht, -
door den geadresseerde niet geweigerd worden , 
onverminderd zijn recht op levering van het 
overige of schadevergoeding, indien hij dit heeft. 

6. De geadresseerde heeft de bevoegdheid de 
goederen, waarvan de vrachtprijs naar het gewicht 
is berekend, bij de aftevering op het station te 
doen nawegen, indien daartoe de noodige weeg
ioriclttingen voorhanden zijn. Zijn deze niet voor
handen dan staat het den geadresseerde vrij de 
na weging op de naastbijgelegen plaats, waar der
gelijke weeginrichtingen beschikbaar zijn, te doen 
verrichten en wel in tegenwoordigheid van eenen 
door de bestuurders van den spoorwegdienst daartoe 
aan te wijzen gemachtigile. 

7. Wijst de naweging geen door de ondernemers 
te vergoeden manco aan, dan moet de geadresseerde 
de door die naweging ontstane kosten, of het in 
het tarief vastgestelde loon, benevens de schadeloos
atellin,; voor den aangewezen gemachtigde voldoen. 

8. De ondernemers der apoorwegdiensten moeten 
daarentegen, wanneer een door hen te vergoeden 
manco wordt bewézen, hetw_elk niet reeds te voren 

erkend ia, den geadresseerde de aan dezen door 
de naweging veroorzaakte kosten vergoeden. 

9. Goederen, die besteld worden, worden aan 
den geadreaseerde niet afgeleverd, vóórdat deze 
den vrachtprijs en alle bijkomende kosten voldaan 
en voor de ontvangst der goederen in liet bestel
boek geteekend heeft. 

10. De bevoegdheid der geadresseerden om 
hunne goederen zelf of door derden te laten weg
halen kan door de bestuurders in het belang van 
het algemeen verkeer, met toestemming van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
beperkt of opgeheven worden. 

11. Goederen, welke krachtens de bepaling van 
art. 76, zevende lid, niet uit de wagens, van 
het terrein of uit de magazijnen van den apoor• 
wegdienst mogen worden weggevoerd, voordat 
voor invoerrechten ofaceijnzen zekere formaliteiten 
zijn vervuld, worden eerst afgeleverd, nadat het 
bewijs, Jat aan die formaliteiten ia voldaan, aan 
den betrokken beambte van den spoorwegdienst 
is vertoond. 

Liggeld ,m convtmtümeel~ lxJdt,m. 

66. S 1. 1. Wie, buiten de in art. 60 omschreven 
gevallen, eenmaal ten vervoer overgegeven goederen 
vóór hun vertrek terugneemt uit de goederen
loodsen, van de terreinen of uit _de wagena van 
den spoorwegdienst, ia daarvoor, boven en beha] ve 
de laad- en loagelden en het verschuldigde weeg
en telloon, voor iederen dag, gerekend van het 
oogenblik der aanbieding ten vervoer, lig- of 
maga.zijngeld of wagenhuur venchuldigd, wordende 
daarbij elk aangevangen et.maal voor een geheel 
etmaal gerekend. 

2. Wordt door den afzender de teruggave der 
goederen op een tnsscbenstation van den af te 
leggen weg verlangd, en voldoen de beambten 
van den spoorwegdienst aan dat, verlangen, dan 
moet, behalve de versch nldigde vracht van den 
door de goederen reeds af~legden weg en de bij
komende kosten, nog een bij tarief vastgesteld 
ronwgeld betMld worden. · 

S 2. 1. Wan neer goederen, die te 1.amen moeten 
worden verzonden, niet alle te gelijkertijd worden 
aangebracht , en blijkbaar vertraging plaats heeft, 
of wanneer aangebrachte goederen door schuld 

· van den afzender niet met den eeratvolgenden 
trein verzonden zijn, kunnen beetnnrdera van den 
spoorwegdienst voor de reeds aangebrachte goederen 
lig- of •~ijngeld heffen. 

2. Wanneer het goederen betreft, waarvan h~t 
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laden' aan de zorgen van den afzender ia over• 
gelaten en waarvoor een of meer wagens te zijner 
beschikking zijn gesteld, wordt, indien niet binnen 
den bepaalden tijd (zie artikel 69, derde en vierde 
lid) de lading ia afgdoopen en de goederen ter 
verzending gereed zijn, behoudens het bepaalde 
in art. 84, wagenhnnr gevorderd. Ook zijn de 
beambten van den spoorwegdienst bevoegd, wan• 
neer de termijn verstreken is, de wagens weder 
op kosten van den afzender te lossen , de geloste 
goederen voor zijn risico en tegen lig· of maga• 
zijngeld op te slaan en de wagens tot andere 
doeleinden te bezigen. De bestuurders van den 
spoorwegdienst kunnen bij het aanvragen van 
wagens een borgtocht vorderen, gelijk aan het 
bedrag van wagenhuur voor één dag. 

3. De bestuurders zijn daarentegen verplicht 
gelijk bedrag aan den aanvrager te betalen, wan• 
neer aan eene bepaalde toezegging omtrent het 
beschikbaar stellen der wagens niet voldaan wordt. 

§ 3. 1. Wie in gebreke blijft om goederen 
binnen den daarvoor gestelden termijnïn ontvangst 
te nemen en van het station weg . te voeren , is• 
behondens het bepaalde in art. 8 4 , eveneens 
verplicht lig- of magazijngeld of wagenhnnr te 
betalen. 

2. Daarentegen zijn de bestnnrders verplicht 
tot vergoeding der kQsten, welke bewezen worden 
ontstaan te zijn doordat de geadresseerde tijdig 
doch te vergeefs heeft ge,racht het goed af te 
halen, wanneer de goederen·, van welker aankomst 
reeds bericht is gegeven, niet niterlijk binnen 
een uur nadat de afhaler zich aanmeldde ter los• 
sing of afhaling te zijner beschikking zijn gesteld. 

9. Van dit voorschrift kan door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid voor door 
hem aan te wijzen stations uitzondering worden 
toegelaten. In de kennisgeving va11 aankomst 
der goederen wordt alsdan vermeld, wanneer de 
goederen kannen gelost en weggehaald worden. 

§ 4. Wanneer door de zorgen der afzenders 
geladen wagens niet binnen den in art. 65, 5de 
lid, sub B, voorgeschreven termijn gelost en de 
goederen afgehaald zijn, zijn de bestuurders van 
den spoorwegdienst, zonder daardoor verant• 
woordelijkheid op zich te laden, gemachtigd de 
wagens op kosten van den afzender of geadres• 
seerde te laten lossen en het vastgesteld bedrag 
voor lig• of magazijngeld of wagenhour te vorderen. 

§ ó. Wanneer ten gevolge van een maatr_egel 
van hooger hand, bijvoorbeeld tijdelijke aanhon,diog 
van het goed door de ambtenaren der belastingen 

of gerechtelijke inbeslagneming, de spoorwegdienst 
belet wordt het goed te vervoeren of af te leveren, 
zijn bestuurders bevoegd, indien het goed in den 
wagen blijft, wagenhuur te heffen. 

§ 6. 1. Het bedrag van wagenhnur en lig• of 
magazijngelden wordt in de tarieven voor het 
goederen vervoer geregeld. 

2. Wanneer het geregeld verkeer door groote 
ophooping van goederen wordt bedreigd, zijn de 
bestnorders bevoegd de lig• of magazijngelden en 
de wagenbuur te verhoogen, de termijnen volgens 
het tweede lid van § 3 van dit artikel te verlengen 
md inachtneming van het voorschrift voorkomende 
in bet derde lid van dezelfde paragraaf, en ook , 
w11nneer deze maatregel niet toereikend mocht 
zijn, de te~mijnen, gedurende welke het goed 
mag blijven liggen , en den tijd, welke van het 
betalen van liggeld is vrijgesteld, te verkorten , 
alles voor zoolang de ophooping dunrt, mits zulks_ 
geschiedt . met inachtneming der voorschriften in 
art. t\4 voor de vaststelling van langere termijnen 
gegeven . 

Il' i,jze van kandele11 in gevallen, waarin de regel

matÎfje aflt!1Jering i8 1JerAinderd. 

67. 1. Goederen, welke de geadresseerde weigert 
of nalaat in ontvangst te nemen en weg te voeren 
binnen den gestelden termijn, of goederen, welker 
aftevering _ niet mogelijk is, als ook .station re
stante" geadresseerde goederen, welke langer dan 
den door de bijzo~dere voorwaarden van vervoer 
bepaalden · termijn na aankomst op het station van 

bestemming zijn gebleven, zonder dat de geadrea• 
seerde zich heeft aangemeld, liggen voor rekening 
en risico van den afzender, wien ~aarvan zoo 
spoedig mogelijk moet worden kennis gegeven. 
Bestu orders van den spoorwegdienst zijn bevQegd 
dergelijke goederen in een openba11r magazijn te 
doen opslaan of aan een expedit~nr, voor rek~
ning en risico van wien het aangaat, in bewaring 
te geven en ze aldaaT, tegen betaling der daarop 
drukkende vracht, voorschotten en onkosten, ter 
beschikking van 'den afzender te stellen, wien 
daarvan- terstond bericht moet worden gezonden. 

2. Alles onverminderd art. 94, tweede lid • 
Wetboek van. Koophandel. 

Om1Jang en duur der vera11twoordelijkl,eid. 

68. 1. Behoudens de bijzondere bepalingen van 
artikel 69 zijn de ondernemers de_r spoorweg• 
diensten verantwoordelijk voor de schade, welke 
door verlies of beschadiging van de goederen is 
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ontstaan, van het tijdstip, waarop de vracht• 
overeenkomst is gesloten, tot de aflevering der 
goederen, voor zoover zij niet bewijzen dat het ' 
verlies of de beschadiging is ontstaan door over• 
macht of uit den aard van de goederen zelven, 
als door innerlijk bederf, krimpen, gewone lek• 
kage en dergelijke, of door uiterlijk niet zichtbare 
alechte inpakking of door schuld of nalatigheid 
van den afzender of expediteur. De verantwoorde
lijkheid van de spoorwegdiensten voor verlies of 
beschadiging van het goed, v66r het si uiten van 
de vrachtovereenkomst, wordt hierdoor, voor zoo• 
verre zij wettigen grond heeft , niet gewijzigd. 
De aflevering aan visitatieloodsen, na aankomst 
van het goed op het station van bestemming, 
evenals de overeenkomstig dit reglement bepaalde 
bezorging aan magazijnen of bij eeneu expediteur, 
staat gelijk met aflevering aan den geadresseerde. 

2. De goederen worden niet eer als verloren 
• beschouwd dan vier weken na het verstrijken van 

den leveringstijd. De vervoerde goederen besteld 
of afgeleverd en aangenomen en het vrachtloon 
betaald zijnde, is daardoor alle rechtsvordering 
ter zake van beschadiging of vermindering tegen 
de c.udernemers van den spoorwegdienst vernietigd, 
indien het gebrek niterlijk zichtbaar was. Voor 
verlies of beschadiging, welke bij de ail.evering 
niet uiterlijk zichtbaar was, knnneu zij ook na 
de aflevering en betaling der vracht verantwoordelijk 
worden gesteld, mits het verlies of de beschadi
ging worde geconstateerd op de wijze als bij het 
Wetboek van Koophandel is voorgeschreven. Voor . 
de verjaring der vorderingen wegens verlies, ver
mindering en beschadiging gelden ai bepalingen 
van het gemeene recht. 

3. Ingeval van verlies of beschadiging van 
goederen moeten de bestnnrders van den spoorweg
dienst een nanwkenri,r onderzoek instellen eo aan 
den rechthebbende, op verzoek, schriftelijk en 
volledig den nitslag van het gehouden onderzoek 
mededeel en. 

4. Bij het in ontvangst nemen der schadever
goeding kan de daarop rechthebbende vorderen 
dat hem , wanneer later het verloren geraakte 
goed mocht teruggevonden worden, daarvan mede
deeling worde gedaan. In dat geval moet hem 
van die vordering een bewijs worden afgegeven. 

5. Binnen vier weken na ontvangst der boven
bedoelde mededeeling kan de.rechthebbende vorde
ren, dat het teruggevonden 11:ocd hem kosteloos 
worde afgeleverd op de in den vrachtbrief aange
geven plaats van bestemming. Hij is dan verplicht 

de genoten schadevergoeding terug te geven , na 
aftrek van de som, welke hem als schadeloos• 
stelling wegens vertraagde levering toekomt. 

6. Wanneer aan goed eene vermindering of 
beschadiging blijkt, zijn de beambten van den 
spoorwegdienst verplicht, in tegenwoordigheid 
van getuigen en zoo mogelijk van den recht
hebbende, het gewicht en de verdere bevinding 
en, zoo noodig, door deskundigen , de aan het 
goed toegebrachte schade te doen coostateeren. 

7. Wanneer de rechthebbende met de bestuurders 
van den spoorwegdienst de door deze te verleeneu 
schadevergoeding bij minnelijke schikking wil 
regelen, moet hij , voor de in ontvangst- of terug-
11ame der goederen, het van de bevinding opge• 
maakte proces-verbaal als jnist erkennen eo zijne 
aanspraak op schadevergoeding indienen. 

8. Is gerechtelijke bezichtiging van goederen 
noodig, dan geschiedt die door de$kundigen, op 
verzoek van een der partijen, door den president 
der arrondissement-rechtbank of, ter pl_aatse waar 
deze niet gevestigd is, door den kantonrechter 
te benoemen en te beëed igen. Elk verzoek om 
schadevergoeding moet van een doonment, waaruit 
de waarde van het goed blijkt, vergezeld ~u. 
Die verzoeken moeten door de. bestuurders van 
den spoorwegdienst zoo spoedig mogelijk beant
woord en afgedaan worden. 

Bijzondere IJC1)erlcing 
0

der verantwoordelijlckeid. 

69. ; 1.1. Ten aanzien van goederen, die nit hou 
aard zijn blootgesteld aan het gevaar, om geheel 
of ten deele verloren te gaan, of te worden be
schadigd, in het bijzonder door breken, roesten, 
inwendig bederf, buitengewone lekkage, zelfont
branding, enz. zijn de ondernemers der spoorweg
diensten niet verantwoordelijk voor de schade, 
welke uit dat gevaar is ontstaan. 

2. Zij zijn alzoo niet verantwoordelijk: 
a. voor schade hoegenaamd aan gevaarlijke ar• 

tikelen, als: zwavelzuur, sterkwater eo andere 
bijtende, als ook licht ontvlam bare stoffen ; 

IJ. voor het breken van licht breekbarr goederen, 
als: licht breekbare meubelen, glas, Jl:eK()ten ijzer
waren, ledige en gevulde kruiken, flesscheu en 
glazen ballons, losse suikerbrooden, kazen, enz. ; 

c. voor gewone lekkage, dat is : het dringen 
van vloeibare stoffen door de voegen, naden of 
andere openingen der vaten, zonder uiterlijke be
schadiging; 

d. voor het bederl"en van vloeistoffen en andere 
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waren, welke gemakkelijk gisten of tot verrotting 

overgaan, of door vorst of hitte schade lijden; 
e. voor het roesten van metalen; 

f. voor gewichtsvermindering van versche en 
gezouten visch, oesters, vruchten en groenten. 

i 2 . 1. Ten aanzien van goederen, die volgens 

de tariefsbepalingen in open wal!:ens worden ver• 
voerd, zijn de ondernemers niet aansprakelijk voor 

de schade, ontstaan uit het gevaar aan die wijze 

van vervoer verbonden . De afzender wordt ge• 

acht met deze wijze van vervoer genoegen te 

nemen, wanneer hij niet het vervoer zijner goe 

deren in gesloten of van dekkleeden voo~ziene 
wagens nitdrnkkelijk heeft verlangd. De onder

nemers zijn in dit geval gerechtigd eene verhoo

ging van de in het tarief bepaalde_ vrachtprijzen 

toe te passen. 
2. Wanneer goederen, die anders in ovudekte 

wagens gi-laden worden, tengevol~ van bijzondere 

overeenkomst in open wagens vervoerd worden, 
kan zichtbare vermindering in hoeveelheid of 

verlie1 van geheele colli niet gerekend worden te 
behooren tot het aan deze wijze van vervoer ver• 

bonden gevaar. 
f 3. Ten aanzien van goederen, welke, niettegen-_ 

staande hun aard vordert dat zij ter beveiliging 
tegen verlies of beschadiging bij het vervoer be
hoorlijk zijn ingepakt, doch, luidens verklaring 

vnn den afzender in verband met art. 66, tweede 

lid oningepakt of niet voldoende ingepakt zijn 

verzonden, zijn de ondernemers niet verantwoor

delijk voor de schade, welke ontstaat uit het ge• 
vaar, verbonden aan het gemis van inpakking of 

nan onvoldoende inpakking. 

§ 4. Ten aanzien van goederen, die volgens de 

tariefsbepalingen of volgens overeenkomst met den 

afzender, door zijne zorgen worden geladen en 

door die van den geadresseerde worden gelost, 

zijn de ondernemers niet verantwoordelijk voor 

de schade ontstaan uit het gevaar, verbonden aan 
het laden en lossen of aan het. gebrekkig of on

doeltreffend laden. Afzender ' en geadresseerde 
zijn daarentegen aansprakelijk voor de achade, welke 

tengevolge van of tijdens het laden en lossen aan 
het spoorwegmaterieel toegebracht wordt. 

§ 6. Ten aanzien van goederen, die onder ge• 
leide worden verzonden, zijn de ondernemers niet 

verantwoordelijk voor de schade, welke ontstaan 
is uit het gevaar, hetwelk dat geleide beoogt te 

voorkomen. 
i 6. In de in § § 1 tot 6 genoemde gevallen wordt 

onder.teld, dat achade, welke kon ontstaan uit 

een gevaar, waarvoor de ondernemers niet ver• 

antwoordelijk zijn, werkelijk nit zoodanig gevaar 

is ontstaan, tenzij het tegendeel bewezen wordt. 

§ 7. De vorenstaande in H 1 tot 5 bepaalde 

vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien be
wezen wordt, dat de schade is ontstaan door de 
schold van den spoorwegdienst of van zijn personeel. 

§ 8. 1. Onderwicht wordt niet vergoed, zoo 
voor den geheelen afgelegden weg het ontbrekende 

bij droge goederen niet meer dan één peree.t, bij 

natte goederen, waarmede gelijkgesteld worden 

brood, geraspt of gemalen verfhout, schors, wor

telen, zoethout, gekorven tabak, vetwliren, zeep, 
dikke of vaste olién, versche tabak· in bladen, 

schapenwol, vellen, huiden, leder, versehe en ge
droogde vruchten, granen, zaden, snikerpeeën, 

knollen, darmen, hoornen, klauwen, beenderen 

(gemalen en niet gemalen), gedroogde visch, hop 

en verache leem, niet meer dan tflJee percent be

draagt van het door het station van afzending 
juist bevonden gewicht. 

2. De1.e percentsgewijze verminderingen worden 

niet in rekening gehracht bij het te vergoeden 

onderwicht, wanneer en voor zooverre wordt be

wezen, dat het verlies, onder de plaats gevonden 
omstandigheden, niet is ontstaan tengevolge van 

den aard der goederen, of dat die pereenten in 
het gegeven geval niet in evenredigheid staan 

met dien aard of met de voorgekomen omstandig
heden. 

_3. Het blijft echter aan de bestuurders der 

spoórwegdiensten voorbehouden, hij goederen, die 

door de zorgen van den afzender geladen of door 
die van den geadresseerde gelost worden, met 

toestemming van den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nij verheid, eene hoogere percentsgewijze 

vrijstelling van verantwoorJ.elijkheid voor gewichts

vermindering dan ttDu percent vast te stellen, 

cn zulks naar gelang van den aard der goederen. 

P-erantwoordûijkheid /Jij doorgaand v,rie,r, 

70. Indien bestuurders van een spoorwegdienst 
het ~d met eenen vrachtbrief aannemen, vol

gens welken het vervoer over verschillende aan 

elkander aansluitende spoorwegen moet geschieden, 
zijn ale vrachtvoerders voor het geheele transport, 
niet de gezamenlijke on«lernemers van de spoorweg-

. diensten, welke het goed met den vrachtbrief 
overgenomen hebben, maar alleen de eerste spoor
wegdienst en die verantwoordelijk, welke de goe
deren met den vrachtbrief het laatst heeft over
genomen; ondernemers van tusschenliggende spoor-
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wegen kunnen als vrachtvoerders slechts dan aan• 
aprakelijk gesteld worden, wanneer bewezen wordt 
dat de schade, waarvoor ,·ergoeding gevorderd 
wordt, op hunne lijnen ie ontstaan. Het recht 
van verbaal tnsschen de spoorwegdiensten onder• 
ling wordt hierdoor niet verkort. 

P' erant1000rdelijkkeid oan de ondernemers oan den 
spooNDt1gdienst voor kun per«1Mel en 

andere peraonen. 

71. De ondernemers van eiken spoorwegdienst 
zijn verantwoordelijk voor hno personeel en voor 
de andere personen, van wie zij zich bij het ver• 
richten van bet door hen aangenomen vervoer 
bedienen. 

P ergoeding tkJor de ondernewiers der spooNDeg
diensten te nerleeun. 

72. S 1. Indien de ondernemerevanspoorwegdien
&ten ingevolge de voorgaande bepalingen schadever
goeding verschuldigd zijn, wordt deze naar de 
volgende grondsl~en geregeld : 

À. Voor geheel of gedeeltelijk verlies wordt, 
tot vaststelling van het bedrag der schade, als 
grondslag aangenomen de door den schadever
goeding eischende te bewijzen handelswaarde en, 
bij gebreke van dien, de waarde welke goederen 
van. dezelfde soort en hoedanigheid zonden gehad 
hebben, ten tijde waarop en ter plaatse waar de 
ondernemers van den spoorwegdienst hadden aan-

. genomen goederen te leveren, onder aftrek van 
het bedrag der ten gevolge van het verlies niet 
betaalde rechten of accijnzen en onkosten. 

B. Bij de berekening der schadevergoeding wordt 
de waarde niet hooger dan 60 cents voor elk 
kilogram bruto aang1momeo . 

§ 2. Bij beschadiging van goederen wordt de 
door de beschadiging teweeggebrachte waardever
mindering vergoed als volgt: 

a. tot het volle bedrag, indien de in S 1, enb 
A, bedoelde wnarde der goederen kleiner is dan, 
of gelijk is aan het maximnm bedoeld in § 1, 
sub B; 

b. iudieu de iu S 1, sub A, genoemde waarde 
der goederen grooter is dau het maximum be

doeld iu ; 1, snb B, zal de vergoeding slechts 
een zooveelste gedeelte der waardevermindering 
bedrageu, als het maximum in § 1, &ub B bedoeld, 
bedraagt vau de waarde iu S 1, sub A, bedoeld. 

S S. Wanneer de bestuurders van den spoorweg
dienst of hnnne beambten of bedienden met opzet 

verkeerd hebben gehandeld, kan de lieperking der 
aansprakelijkheid tot de normale schadeloosstelling 
niet worden ingeroepen. 

Y erant1000rdelijkkeiá wegens oversckrijdi11g van 

den leoeringstijd. 

73. 1. De ondernemers van spoorwegdiensten 
zijn verantwoordelijk voor de schade, ontstaan 
uit over,chrijdinp; van den leveringstijd (zie art. 64) 
voor zoover zij niet kunnen aantooneu, dat de 
vertraging door overmaoht of bijzondere omstandig
heden buiten hm'.De schuld en die van hunne 
beambten of bedienden veroorzaakt is. 

2. Door aanneming van de goederen door den 
Rendresseerde, of door van zijnentwege aangewezen 
personen en door betaling van de vracht ver
vallen alle vorderingen ten aanzien van over
schrijding van den leveringstijd, zoo zij niet bin
nen acht dagen na de atl~vèring of 011. de betaling 
der vracht zijn ingediend. 

Waardeering der aa,uprakelijkkeiá wegens over• 

sckrijdittg 11a" den leveringstijd. 

74. 1. Bij overschrijding van den lP.veringstijd 
wordt door de ondernemers van den spoorwegdienst, 
zonder het bewijs dat door de vertraagde afleve• 
ring schade is veroonaakt, vergoed: wanneer de 
vertraging bedraagt meer dan zes uren tot twaalf 
uren, een vierde der vracht, meer dan twaalf tot 
vier eu twintig uren, een derde der vracht, en 
meer dan vier en twintig uren, de helft der vracht. 

2. Wordt door den belanghebbende eene grootere 
schadevergoeding gevorderd, dun is hij ~erplicht, 
op verlangen van de bestuurders van d,en spoor
wegdienst, de door de vertraagde .aflevering wer
kelijk ontstane schade te bewijzen. 

3. Het bedrag van de door de ondernemers in 
zoodanig geval te verleenen schadevergoeding wordt 
dan naarmate van de bewezen schade bepaald, 
met inachtneming dat: 

a. wanneer de vertraging niet meer dan vier 

en twintig nren bedraagt, de halve vracht, 
l,, wanneer de vertraging meer dan vier en 

twintig uren bedraagt, de geheele vracht, 
het marimum der te verleenen schadevergoe

ding is. 
4. Wanneer de bestuurders van den spoorweg

dienst of hunne beambten of bedienden met opzet 
verkeerd hebben gehandeld, kan d~ beperking der 
aansprakelijkheid tot de vermelde marima niet 
worden ingeroepen. 
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Goederen, 6eat4'6Ul naar p/aauen, welke a~t aa11-
den apoort0eg :eij,i gelegetJ. 

75. 1. Bestourders hebben het recht goederen; 
welke bestemd zijn voor eene plaats, welke niet 
aan den spoorweg gelegen is, naar de plaste van 
beatemming te doen vervoeren door tusschenkomst 
van eenen expediteur, of op eene andere wijze te 
hunner kenzè, voor rtkening en risico van den 

afzender, wanneer door den afzender of geadres
aeerde geene maatregelen genomen zijn voor de 
onmiddellijke verdere verzendin11: der gpederen. 
Hetzelfde 11:eldt voor j1;0ederen, bestemd naar spoor
wegstations, die niet voor het goederen vervoer 
geopend zijn. Voor het verdere vervoer rosten 
op de ondernemers slechts de verplichtingen van 
een expediteur. 

1'. Ten aanzien van het vervoer nnar niet aan 
den spoorweg gellljl;en plaataen, door middel van 
door de bestnnrders van den spoorwegdienst in
gerichte vervoermiddelen, zijn zij ook verant
woordelijk voor het vervoer tot de plaats van 
beatemmin11: van het goed, 

9. Is door den afzender voorgeschreven, dat de 
· l{Oederen op eene plaats, gelegen aan den spoor
weg, moeten worden afgegeven of moeten blijven 
liggen, dan worden, al is door den afzender ook 
nog eene andere bestemmingsplaats aangegeven, 
de ondernemers beschon wd als zich met het ver• 
voer tot aan die eerste aan den spoorweg liggende 
plaats te hebben belut, en eindigt hunne ver. 
antwoordelijkheid met de aflevering van de goederen 
te dier plaatse. 

Yoor,chriften in verband met im1oerreckten en 
_accjjnzen. 

76. 1. De afzender van goederen, welke v6ór 
de aflevering aan den geadresseerde de vervulling 
van formaliteiten voor rechten of accijnzen ver
eischen, moet bij de aanbieding ten vervoer den 
spoorwegdienst in het bezit stellen van al de 
daartoe noodige bescheiden. 

2. De ondernemers van spoorwegdiensten zij11 
niet verplicht te onderzoeken of de overgelegde 
bescheiden noodzakelijk, j niet en voldoende zijn. 
Zij en ook de ondernemingen of personen, die 
het verder vervoer van met den spoorwegdienst 
verzonden goederen op zich nemen, zijn niet ver
antwoordelijk voor de gevolgen, wanneer de noodige 
bescheiden ontbreken of niet volledi11: en behoor
lijk opgemaakt zijn. De afzender is tegenover 
de ondernemers der spoorwegdiensten verant• 

1902. 

woordelijk voor alle boeten en schaden, die hen 
uit dien hoofde kunnen treffen. 

9.' Wanneer op het daartoe uitdrukkelijk door 
den afzender Ie kennen gegeven verlan~n, de 
ondernemers van den spoorwegdienst zich belasten 
met de aan11:ifte tot in-, uit- en doorvoer of tot 
entrepoaeerin!{, en wanneer zij zich daarbij ge
dragen overeenkomstig de aanwijzingen van den 
afzender, dan ontstaat daardoor voor hen geene 
verantwoordelijkheid. Zij zijn niet verplicht aan 
modanig verlangen te voldoen, en bevoegd die 
verrichting op te · dragen aan eenen expediteur, 
indien de afzender geen tnsschenpersoon heeft 
aangewezen. 

4. Het verrichten der hierbedoelde werkzaam
heden door of van wege de ondernemers van den 
spoorwegdienst geschiedt tegen daarvoor vastge
steld loon. 

5. Indien de afzender voor de vervulling der 
belaatinjl;formaliteiten voorschriften heeft 11:egeven, 
welker uitvoering in st.rijd ia met de bestaande 
wetten of verordeningen, handelen de ondernemen 
van den spoorwegdienst daaromtrent, zooal1 zij 
in het belang van den afzender het voordeeligst 
achten. Wa~neer de ondernemers van den spoor• 
wegdienst van goederen, welke hun zonder de 
noodige belastingbeaoheiden zijn overgegeven het 
vervoer op zich nemen tot de plaats van bestem• 
ming of tot het belastingkantoor, waar de aan
gifte voor de belastingen moet geschieden, dan 
ia de geadre88eerde verptichl tot terugbetaling 
van alle schaden en nadeelen, welke uit onjniet
heden, fooien or verzuimen van den afzender voor 
i}e ondernemers van den spoorwegdienst mochten 
pnt&taan nit de door dezen op te maken en in 
te dienen declaratie voor de belastingen, overeen• 
komatig de aanduidingen van den arzender, be
houdens verhaal van den geadresseerde op den 
afzender. 

6. Geeft de afzender voor het vervullen der 
'\)elastingformaliteiten voonchriften, waaruit eene 
'8DBprakelij kheid kan ontstaan, welke door de 
goederen · niet of niet t-0ereikend wordt gedekt, 
~etzij wegens hunne geringe waarde, hetzij omdat 
ae aansprakelijkheid zon blijven doorloopen, nadat 
cJ,e goederen Eich niet meer onder het beheer van 
de ondernemers van den spoorwegdienst bevinden, 
hetzij om welke andere reden ook, dan kunnen 
de ondernemers van den spoorwegdienst van den 
afzender vorderen, dat hij daarvoor vooraf zeker
heid atelie, en bij gebreke van dien de aanneming 
der goederen weigeren. Uit eene aanneming zonder 

22 
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voorafgaande zekerheidstellinl[ is evenwel niet af 
te leiden, dat de afzender van verdere aansprake-
lijkheid zon zijn ontheven. · 

7. De geadresseerde mag de goederen niet uit 
de wagens l0111en, noch van het terrein of nit de 
magazijnen van den spoorweg wegvoeren, vó6r 
dat. door of namens hem de belastingbescheiden 
zijn aangezoiverd en aan alle noodige formaliteiten 
der· invoerrechten en accijnsen ia voldaan. De 
geadresseerde is verplicht tot terngbetaling van 
alle schaden en nadeelen, die oit de niet nakoming 
van deze bepaling voor de ondernemers van den 
spoorwegdienst mochten ontstaan. 

8. De bepalingen van dit artikel doen niet 
tekort aan de verantwoordelijkheid der onder
nemers van den spoorwegdienst jegens het bestonr 
der belastingen, overeenkomstig de daaromtrent 
bestaande wetten en verordeningen. 

Afdeeling Y, 

HET .AIB.ALEN EN BESTltLLBN Dl!II OOEDl!!IIEN EN 

HET LOON DAAll~OOJl TB GENIETEN. 

.A/Aall!ff e11 6utellen t1an 9oedere11. 

77. 1 . . De ondernemeTII van den apoorw~ienst 
zijn bev~ de te vervoeren goederen bij den 
afzender te doen afhalen, zoo dit door hem fOrdt 
verlangd, en de vervoerde l(Oederen bij den ~ 
adreBBeerde te doen bestellen , tenzij de afzender 
den wensch te kennen heeft gej{8Ven, dat de 
goederen door den gead'resaeerde ofvan zijnentwege 
worden afgehaald. 

2. Hebben de ondernemers van een apoorweg
dienat de bestellin,: van eene sending op zich 
genomen dan gelden dé bepalingen der artikelen 
7i-81. 

S. Het loon voor het afhalen en bestellen van 
goederen wordt bij de tarieven bepaald. 

4. In buitengewone omstandighe-:l.en, als onde 
andere bemoeilijking der vaart door ijs of storm. 
bij vervoer te water, of door sneen w of ijzel bij 
vervoer te land , sijn de ondernemen van de 
apoorwegdienst bevoegd de prijzen van het hier 
bedoelde tarief tot ten hoogste het dubbele te 
verhoogen , of den dienst van het bestellen el? 
afhalen geheel of ten deele te staken ged nrendo 
den tijd, dat die buitengewone omstandigheden 
aanbonden. 

Zendingen nut !Jo,,en de driellonderd lni()gram, 

78. 1. Tot het doen be.tellen van sendingeli 
niet meer wegende dan driehonderd kilogram zijn 

ondernemers verplicht in gemeenten, waar zij een 
'betiteldienst hebben geveatiK(l, tenzij door den 
afzender het tegendeel ia verlangd. 
, 2. Zendingen, als in het vori~ lid bedoeld , 
worden binnen twaalf oren na aankomst van den 
trein aan den geadresseerde bezorgd. 

S. In de tarieven kunnen soorten van goedenn 
worden aangewezen , .-oor welke de bepalingen 
van de eerate twee leden van dit'artikel niet gelden. 

79. 1. Het be.tellen van de goederen ,;eechiedt 
in voll'Orde van aankomst en wel , • behoudens 
buitengewone omstandigheden en groote drukte, 
binnen vier en twintig uren na aankomst aan 
het etation .-an bestemming. 

j_ Indien de bestelling aan de ondernemers 
van den spoorwegdienst niet vó6r aankomat der 
goederen werd opgedragen, begint deze termijn 
eerat te loopen, nadat de opdracht heeft plaat. 
gehad. 

8. De lijd, noodig voor de vervulling van de 
formaliteiten der invoerrechten en accijnzen, komt 
niet in aanmerking bij het berekenen van den · 
termijn , binnen welken de bestelling .-an goederen 
moet geschieden. 

4. E.-enmin komen krachtens art. 84 Zon- en 
algemeene erkende Christelijke feestdagen daarbij 
in aanmerking. 

6. Tnaschen tien ure des avond■ en acht ure 
dei voormiddags behoeven geene goederen beateld 
te worden. Die tijd telt niet mede voor de ter
mijnen voor de bestelling bepaald. 

6. Spoedbestellingen als zoodanig ten kantore 
aangeboden worden vó6r andere goederen bezorgd. 
Zij worden ook des avonds na tien oren en des 
ochtends vroegtijdig betiteld, indien dat door den 
afzender wordt verlangd:. 

'l. Voor spoedbestellingen wordt een in de ta
rieven te bepalen extra-loon geheven. 

O•vang t1àn de nentueel op ondernemer, ru1t1111de 

verplichting tot liet afluzlen en 6e1tellen van 
goederen. Áat1t1ang t1an de t1erant11JOOrde

lijilieitl van den spoorwegdietut bij 
liet aflialetl t1an 9oederen. 

80. 1. Het afhalen en bestellen door de zorg 
der ondernemen van spoorwegdiensten behoeft 
zioh niet verder nit te ■trekken da11 binnen een 
in de tarieven te bepalen bestelkring. 
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2. Woningen of bedrijfplaatsen, welke niet 
l&nga harde rij wegen met kar en paard te be
reiken zijn , knnnen binnen · die grenzen worden 
nitgesloten. Voorwerpen van bnitengewonen om• 
vang of buitengewone zwaarte, gevaarlijke artikelen 
en goederen, door hun aard of de wijze van in• 
pakking Jicht breekbaar of aan beschadiging onder
herig, worden niet besteld of afgehaald. 

9. De af te halen goederen moeten gelijkvloers 
met en in de onmiddellijke nabijheid van den 
open baren weg of vaart gereed liggen. 

4. Indien bij aankomst van het voor de af• 
haling bestemde voer• of vaartuig de goederen 
niet ter oplading gereed liggen, zijn de beambten 
of bedienden van den spoorwegdienst bevoegd het 
voer• of vaartnig te doen terngkeeren, terwijl de 
persoon, op wiens verlang"n de voer• of vaartuigen 
beschikbaar zijn ge1teld, alad&n verplicht ia het 
afhaalloon, berekend volgens het opgegeven af te 
hal110 goed, te voldoen. 

5. Bij het bestellen behoeven de goederen niet 
verder te worden gebracht dan l(elijkvloers tot 
aan den harden rij weg of het Vll&l'Water gelegen 
woning, pakhuis of kantoor van den geadresaeerde. 
De afzenders en geadresseerden moeten bij het 
op- en alladen hulp -verleenen, wanneer het collo 
meer dan vijftig kilogram w~. 

6. Bij het af halen van goederen V&ngt de ver• 
antwoordelijkheid van de ondernemers van den 
apoorwugdienst aan, nadat de goederen aan het 
station aangebracht en door afstempeling van den 
vrachtbrief in ontvangst genomen zijn. De be
oordccling van den uiterlijken staat en de bepaling 
van het gewicht der afgehaalde goederen ge
schieden aan het station. 

7. Blijkt bij die beoordeeling, dat de zending 
niet aan alle voorschriften van dit reglement 
voldoet , dan wordt hiervan aan · den afzender 
kennis gegeven en blijven de goederen Toor koeten, 
risico en schade van den afzender liggen , totdat 
aan die voorschriften ia voldaan of wel worden 
die goederen hem teru~geven. 

Loon voor te oer9eef1 onileT7Ul'lllffl be,tûling oan 
goedertm. 

81. Voor het terugbrengen naar het station 
der goederen, die wegens on voldoend adrea of bij 
-weigering van in ontvangat nemen niet zijn kunnen 
worden afgeleverd, wordt den afzender het gewone 
bestelloon in rekening gebracht. 

Afdeeling Vl. 

BEHANDELING DB& IN DE RIJTUIGEN OP STATIONS 

ACHTERGELATEN VOORWERPEN BN DICR ONAP• 

GKBAALDB,GBWBIGBRDll,OVBRBBVONDBN 

OP ONBESTELBARE GOIIDERIIK. 

Bnoaring der goederen. 

82. 1. Alle niet aan bederf onderhevige en 
onachadelijke voorwerpen, welke op den weg, in 
of bij de stations, of in de rijtuigen zijn achter
gelaten , en alle niet opgevraagde b~S!l'e worden 
door de zorg van de ondernemers van den spoor
w~ienst g,ldurende zea maanden bewaard. 

B. Goederen, welke onafgehaald, ~weigerd of 
onbestelbaar zijn, zoomede ombevonden goederen, 
worden, indien zij niet aan bederf onderhevig en 
onschadelijk z.ijn, eveneens door de zorg van de 
ondernemers van den spoorwegdienRt gednr"nde 
zes maanden bewaard, of ter keiue van de onder
nemers van den spoorwegdienst, overeenkomstig 
art. 67 , in een openbnar magazijn opgealagen of 
aan een eipediteur in bewaring gegeven. 

9. Zijn het balen, kisten, kollere, manden, 
zakken, enz. waarin de goederen gepakt zijn, dan 
worden die geopend en de inhoud geïnventariseerd 
door een door onaernemers aangewezen beambte 
van den spoorwegdienst, in het bijzijn van twee 
getuigen, die van hunne bevinding proces-verbaal 
opmaken. 

Y er/toop van goederr,,. Be!landeling flan militaire 
goedern. 

83. 1. Indien de Yoorwerpen en goederen na 
verloop van zes maanden niet sijn opgevraagd of 
daaronr door den afzender niet ia beschikt, of 
wanneer deze de goederen heeft geabandonneeid, 
kan tot verkoop worden overgegaan. 

2. De verkoop geschiedt in het openbaar, nadat 
in een of meer dagbladen de dag, het uur en de 
plaats van den verkoop zijn aangekondigd. 

9. Deze aankondiging zal tevens eene zoo nauw
. kenrig mogelijke beschrijving dezer voorwerpen 
en goederen bevatten , opdat de eigenaars of be
langhebbenden in ataat worden gesteld die te her• 
kennen en op te vragen. 

4. De verkoop mag eerst geschieden ééne maand 
na de dagteekening van het dagblad of de dag
bladen, waarin de aankondiging ie geplaatst. 

5. Zijn de voorwerpen en goederen nan -bederf 
onderhevig of is de bewaring schadelijk, dan kn.n• 

22• 
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oen zij door de ondernemers van den spoorweg• 
dienst aanstonds op de beat mogelijke wijze ver
kocht worden. 

tvan Waterstaat, Handel en Nijverheid bepalingen 
- worden toegelaten, welke afwijken van die van 
,.dit hoofdstuk. 

'fTerltlaring oan de -uildrultlting • .rtati011". 

86. In dit hoofdstuk wordt onder station ver-

6. De opbrengst van den nrkoop wordt ten 
behoeve van den rechthebbende in de consignatie• ,, 
kaa ltlll!tort, na aftrek van het vrachtloon en van 
alle zoowel op de goederen drukkende als op den 
verkoop gevallen onkoaten. 

staan elke plaata aan den spoorweg, waar treinen 
tot het opnemen of uitlaten van reizigers of tot 
het laden of lossen van goederen stilhouden, 7. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 

voorwerpen, behoorende tot de kleedinJP;, uitr'ustiog 
en wapening van militairen der land- en zeemacht, 
beneden den rang van officier. De goederen, be
hoorende aan militairen van de landmacht, worden 
tegen ontvangatbewijs kosteloos afgegeven aan den 

_plaatselijken- of garnizoenskommandaut in de n&.BBt- ;t 

bij een station van den spoorweg gelegen garni

HOOFDSTUK V. 

Slotbepaling'en. 

Spoo1wegen, 11it.rl11itend ooor liet oer,,oer oan 
goetkrm öe.rtemd. 

zoensplaats; die der militairen van de zeemacht r 87. 1. In afwijking vnn de artikelen 45, 46 
worden aan de directeuren en kommaudaoten cler Jen 47 van de wet van 9 April 1875 (Staat~l;lad 
Marine te Amsterdam of te Willemsoord en die n°. 67) behoeft bij spoorwegeu, welke uitsluitend 
van de militairen van het korps mariniers aan voor het vervoer van goederen bestemd zijn, niet 
den kommandant van het korps te Amsterdam 1 overeenkomstig de in die artikelen vervatte voor-

opgezonden. schriften te worden gehandeld. 
8. Indien in de nabijheid een station van den 1 :.!. De Minister van Water,taot, Handel en 

spoorweg gelegen ia, worden de goederen tegen . Nijverheid kan voor deze spoorwegen geheel, ten 
ontvangstbewijs kosteloos aan die autoriteiten afge. l deele of voorwaardelijk onthetling verleenen van 
geven. de bepalingen van dit reglement en van het alge-

Afdeeling VII. 

B.IIPALlNOEN VAN VERSClllLLll:NDll:N AARD. 

7,ondag.rnut. 

84. Tenzij voor bijzondere gevallen door den 
Mini1ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
anders wordt bepaald, behoeven goederen door de 
ondernemers der spoorwegdiensten op Zon• en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen niet te 
worden aangenomen, afgehaald, afgeleverd of be• 
steld, en worden die dagen nit-t medegerekend bij 
de bereking van de termijnen, binnen welke goe
deren door de ondernemers behooren te worden 
afgehaald, afgeleverd of besteld, door de afzenders 
behooren te zijn j1e)aclen, of door de geadreueeril en 

meen reglement voor de spoorwegen, bedoeld in 

art. 2 der wet van 9 Juli 1900 (Staat.rölad n°. 118), 
1 voor zooveel hier van toepassinf". 

J 
Ooertreding can uitt,oeringnoor.rckriften. 

88. Het niet nalen.n van krachtens en ter uit-
: voering van bepalingeQ van dit reglement of van 
• bij dit reglement toepasselijk verklaarde bepalingen 

van het algemeen reglement voor de spoorwegen, 
bedoeld in art. 2 der wet van 9 J nli 1900 
(Staatsblad n°. 118) door den Minister van Water• 

• staat, Handel en Nijverheid of door den Raad 
, van Toezicht gegeven voorschriften staat gelijk met 

o'°ertreding van de bepalingen van dit reglement. 

'fT trl:orte titel. 

behooren te zijn ~loet of w~haaid, en evenmin 89. Dit. reglement kan worden aangehaald onder 
bij de berekenin!( van de schadevergoeding, in' , den titel • Vereenvoudigd Locaalspoorwegregle-
artikel 74 bedoeld, en van wagenhuur, lig• en ment 11102". 

magazijngeld, in artikel 66 bedoeld. Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Augus-

'fTerooer ooer .rpoorwegen, in Nederland en i11 ket 
ÓMÎlenla11d gelege11. 

85. Voor het vervoer op een apoorweg, welke 
gedeeltelijk in Nederland en f'edeeltelijk in het. 
buitenland is gelegen, knnnen door den Minister 

tus 1902 (Staat,l;lad n°. 170). 

Mij bekend, 

De Min. oan Water.rtaat, Handel en Nijoer!teid, 
(f/llt.) DE MAREZ ÛYENS. 
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18 .,/.wgwtru 1902. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 September 
1892 (Staau6lad n°. 222) tot aanwijzing 
van de korpsen van het Wapen der Infanterie, 
waarbij een cnrsus wordt ingesteld. S. 171. 

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

Oorlog van den 9den J nli 1902, Ilde Afd., n". 94; 
Overwegende, dat het wenschelijk is, wijziging 

te brengen in het Koninklijk beslnit van 22 Sep-
• tember 1892 (Staatsblad n°. 222); 

Gezien de wet van den 21sten J nli 1890 (Staat11• 

blad n°. 126) tot regeling van het Militair Onder
wijs bij de Landmácht, voor zoover daarbij de 
opleiding voor den officiersrang en de hoogere 
vorming van den officier zijn betrokken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 Juli 
1902, n•. 36); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 12 Angnstns 1902, llde Afd., n°. 84, 

Hebben goedgevonden en verstaan met ingang 
van 1 October 1110:l: 

.J. in te trekken het hiervoren genoemd Ko
ninklijk beslnit van 22 September 1892 (Staats

blad n°. 222) ; 
B. te bepalen: 

Benig artikel. 

Een cursus als bedoeld onder 6 van art. 2 der 
wet van 21 Jnli 1890 (Staat11blad n°. 126) wordt 
ingesteld bij de Regimenten Infanterie - waar
onder het Regiment Grenadiers en Jagers wordt 
geacht te zijn begrepen - geheel of gedeeltelijk 
in gJll'llÎzoen te '11 Grauenliage, Berge11 op Zoom, 
Leiden, Ámersfoorf, Brsda, en .,/.,-,.1,em, alsmede 
bij het Instructie-Bataljon. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit hetwelk in het Staau

blad zal worden geplaatst en waarvnn afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den Augustus 1902. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

JJe Mi,i, va,i Oorlog, (get.) J. W. BERGANSIUB. 
(Uitgeg. 6 Sept. 1902.) 

18 .,/.ugustu11 1902. BESLUIT, houdende beslissing 
dat belegging van gelden van een waterschap 
in pandbrieven van hypotheekbanken geen 
11:enoegzamen waarborg aanbiedt voor de veilige 
bewaring van het kapitaal, te minder wanneer 
deze pandbrieven bestaan in stukken aan 
toonder. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door de 

vergadering van ingelanden van den Soelekerke• 

polder tegen het besluit van Gedepnteerde Staten 
van Zeela,id d.d. JO Mei 1902, n~.101, 2de afd., 
waarbij goedkeuring is onthonden aan de belegging 
van gelden , bestemd voor het reservefonds , in 
pandbrieven der Rotterdamsche of Nationale Hypo
theekbank en in de Rijkspostspaarbank; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, ad vies van den 
30 Juli 1902, n°. 169; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 14 Angns• 
tns 1902, n°. 204, afd. W ater•taat A ; 

Overwegende, dat bij besluit van de vergadering 
. vaii ingelanden van den Soelekerkepolder van 
2 Mei 1902 werd besloten tot het beleggen van 
f 2271.- voor vergrooting van het reservefonds · 
in 2 pandbrieven ieder groot f 1000.- der 
Rotterdamsche of Nationale Hypotheekbank, en 
het resteerende tijdelijk te beleggen in de Rijks
postspaarbank; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun aan hoofde 
dezes vermeld besluit aan dit besluit van de 
vergadering van ingelanden · van den Soelekerke• 

polder hunne goedkeuring hebben onthouden, op 
grond dat belegging van gelden door aankoop van 
inschrijving op een der Grootboeken der Nationale 
Schuld uit het oogpunt van veiligheid meer waar
borg geeft dan aankoop van pandbrieven van 
hypotheekbanken ; 

dat ingelanden van den Soelekerkepoltkr van 
dit besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
door de vergadering van ingelanden op 4 Mei 1883 
is besloten om binnenlandsche pandbrieven of 
obligatiën aan te koopen voor het reservefonda, 
daar die meer rente geven dan inschrijvingen op 
het Grootboek en even solied zijn , terwijl zoo 
noodig het kapitaal spoediger en gemakkelijker 

• kan worden losgemaakt, en om de pandbrieven 
bij een der ingelanden en de coupons en talons 
bij een anderen ingeland in bewaring te geven; 

dat tot en met 1900 de besluiten van inge
landen tot het aankoopen van pandbrieven door 
Gedeputeerde Staten werden goedgekeurd; dat 
door de wijze van bewaring er genoegzame zeker• 
heid voor het kapitaal bestaat; dat door aankoop 
van pandbrieven van binnenlandsche hypotheek• 
banken meer rente·.wordt gemaakt dan door aan
koop van inschrijvingen op het Grootboek, en 
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dat bij verandering in den rentestandaard en bij 
uitloting van pandbrieven de gelegenheid beetaat 
om van eene hoogere rente roordeel te trekken 
sonder dat de veiligheid van het kapitaal eenig 
gevaar loopt ; . 

Overwegende dat het beleggen van gelden van 
het reservefonds van den polder , in pRnd br ieven 
van hypotheekbanken, geen genoegzamen waarborg 
aanbiedt voor de veilige bewaring van het kapitaal, 
te minder on niet blijkt, dat deze pandbrieven 
op naam van den polder zullen •orden gesteld , 
maar het voornemen achijut te beetaa11 stukken aan 
toonder, zooals meest gebruikelijk ie, aan te koopeu; 

dat die waarborg voor de veilige bewaring ook 
niet kan worden gevonden in de wijze, waarop, 
naar het appelleereud bestuur D1ededeelt, deze 
stokken zullen worden bewaard, namelijk dat de 
pandbrieven bij een ingeland, de coupons bij den oot
vaoiter-griflier zullen worden in be•ariog gegeven; 

dat toch daardoor niet ie buitengesloten , dat 
hetzij door der meuscheo toedoen , hetzij door 
toeval of pandbrieven of coupon, , of beiden in 
het oogereéde kunnen geraken, •aardoor de polder 
schade zou kooueu lijden, maar buitendien elke 
waarborg ontbreekt , . dat, ook bij veranderde in
zichten van het polderbestuur omtrent het uuUige 
en noodzakelijke om op eeoe del'!l'elijke wijze deze 
,tukken te bewaren, die bewaring voortdurend 
en blijvend aldus zal geschieden ; 

dat Gedeputeerde Staten alzoo terecht hunne 
goedkeuring aan het besluit van het polderbestuur 
hebben onthouden ; 

Gezien het Algemeen Reglement voor de polders 
en waterachappeo in Zeek:,ul. 

Hebben goedgevonden en vel'5taau: 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belaat, enz. (W. v. B. A.) 

20 Àlcg1'6tu 190l!. Br.sLUIT , betreff'eode aan
wijzing der kringen van de CommiBBiëo van 
aanslag voor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en van hare stand plaatsen. 
s. 172. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Mioi1ter van 
Jinaociëu van 30 J oli 1902, u0

• 58 (Directe 
Belastingen); 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 Ooto
ber· 1893 (Staau/Jlad u0

• IIS'i) , laatstelijk t,e· 
wijzigd bij Ons bealnit no 30 Joli 1901 (Staat>
/Jlad D0

• 199); 

Den Raad van State gehoord (adviea van li An• 
gnatu1 1902, u0

• Il); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Miuiater 

VRD Financiën van 16 Augnatu■ 1902, u0
• 111 

(Directe Belaatiol(eo); 
Hebben besloten en bealnit.lm: 

Art. 1. De ataat behooreode bij het Koninklijk 
besluit van 28 October 1893 (Stt1at11J ladn°. lli7), 
laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van One betluit 
van 30 Juli 1901 (St111Zt1/Jl,ul o0

• 199), wordt 
nader gewijzigd in dier voege, dat tot de Com- • 
miaaie van aaualag te Govda (in de tweede plaat■ 
in dien ataat genoemd) behooreo de gemeenten 1 

Haa,tred,t, 'l"lut, Bergain/Jacl,t, .J.t11mw1tol, 

Sclwonlwoe11, LeUerl:erl:, KrimJJ1111 a/d Lek, Krifll
pen a/d IJl1el, Ouderkerk a/d IJ,ul, Berltn-
1001uie, Stoltoijl:, Gouderal:, Str-eeflerf; 

tot die te .Al/Jla,Merdam de gemeenten : 
.J.l/Jlaumlam, Papendr~M, Q-,uJ,..Al/Jlas, Nin,o

Lel:J:erlarul, Ridderltttr!t, IJ,elmonde ; 

tot die te St~drecl,t' de gemeenten : 
Sl~drecl,t, Gie11e11dat11, "flTijttgaarden, Harditt:11-

oeld, .J.aeitk, fieni\ooex, La11geral:, Nceutop00rt, 
Groot-.J.mmer,, Ottoland, GOlldriao.n, Moltmaar1-

graaf, Ble1J:e,ugruf e11 Hoftoegera, Brandtoijl: ; 

tot die te GoritteMtll de ~meenten : 
Gorine!tem, ,frul, HOONlllllr, Scl,elluinen, Hoog

!Jlol:land, Gie11en-N,ie,nokerl:, Peurn•, Meerlcer-J:, 
NOQrdeloo,. 

2. Dit besluit treedt ie werking op den tweeden 
dag na dien der dllfl:teekening, waarop het in het 
Sf.aat1/Jlad en in de Staat1cuura1tt ia geplaatst. 

Onze voornoemde Minister i• belaat met de 
uitvoering van dit bealuit, hetwelk gelijktijdig 
in het 8'aat1/Jlad en in de Staat1COllrant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van St11te en aan de 
Algemeeoe Rekenkamer. 

Het Loo, den 20ateu ~uguetua 1902. 
(!let.). WILHELMINA. 

De J/ itti#ter 11an P111atu:iëtt , 
(s11t.) H,UTJI VAN T ECKLBNBURG. 

(Uifgeg. 12 Sept. 1902.) 

22 .J.ugutw1 1902. BIi.SLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk be.luit van IS Maart 1844 
(Staat,/Jlad u0 , 18) betrekkelijk de wet op 
het recht van zegel. S. 173. 

W1:i WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den lilden Anguetns 1902, o•. 7 •, 
Registratie; 
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Hebben goe.Jgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het tweede lid van art. 6 van het 

Koninklijk beslnit van den 13den Mo.art 1844 
(Staakblad n°. 18), zooals dit artikel Jnidt vol
gens de Koninklijke besluiten van den 13den Maart 
1883 (Staat,blad n°. 32), van den 8sten April 1897 
(Staakblad n°. 80) en van den 25 Jannari 1898 
(Staatablad n°, 28), worden in den eersten regel, 
de woorden: .drie eentgenoemde kantoren" ·ver• 
vangen door: .kantoren te Ámaterdam, '1 Graoen

lw,ge en llotterdam", 

2. Dit beslnit · treedt in werking op den 
lsten November 1902. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat.t

b/ad zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 22sten Augnstns 1902. 

(fel.) WILHELMINA. 

(get.) 
JJe Miniller van Fitu1nciën, 

HARTE VAN TECKLENBURG. 
(Uitgeg. 10 &pl. 1902.) 

25 Áuguatu, 1902. .BESLUIT, tot vernietip:ing 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gro,iingeu van 25 April 1902, n°. 141, 
lste afdeeling, waarbij vergunning voor den 
verkoop, van sterken drank in het klein is ver
leend aan A. PAAGJU.N te Groningen. S. 17 4. 

W11 WILHELMINA , liNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Jnli 1902, n°. 4886, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gr<mingm 
van 25 April 1902, n°. 141, late afdeeliog, 
waarbij vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in het perceel Schuitendiep 
n°. 6, te Grtmingen, ia verleend aan Amu PAAG
JIAN te Grtmi11gen; 

Overwegende, dat bij beslnit van bnrgemeester 
en wethonderv van Groningen van 20Januari 1902, 
n°. 3, aan ANNA PAAGXAN vergunning voor 
den verkoop van sterbo drank in het klein in 
het perceel Schuitendiep n°. 6 aldaar was ~•ei
gerd, omda\ de verzoekster niet behoorde tot hen, 
aan wie ingevolge artikel 26 der wet van 28 Juni 
1881 (Staat,blad n°. 97), gewijzigd bij de wetten 
nn 23 April 1884 (Staatablad n°. 54), 16 April 
1885 (Staatû>lad n°. 78), 15 April 1886 (Staat.

blad 11.•. 64) en 27 April 1901 (Staat,blad n°. 85) 
de vergunning niet mocht worden geweigerd, het 
bij die wet bepaalde mu:imnm aantal vergnnningen 

in de ge111eente was overschreden en er geen 
termen bestonden, om de vergunning te verleenen 
krachtens eene ingevolge artikel 2, derde Jid dier 
wet aan Gedeputeerde Staten te vragen machtiging; 

dat ANNA PAAGKAN van dit besluit in beroep 
i1 gekomen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, 
en haar daarop bij beslnit van dit college 'van 
26 April 1902, n°. 141, lste afdeeling, met ver
nietiging nn bovengenoemd besluit van burge
meester en wethondera van Groni-,en, al&nO@: met 
ingang vao 1 Mei 1902 de gevraagde vergunning_ 
ia verleend, op grond, dat die vergnnniog vroeger 
ve-rleend is geweest aan haren broeder J. P AAGKAN, 

die 18 December 1901 overleden ia, met wien 
zij, evenals met hare moeder, op 1 Mei 1901 
voor gezamenlijke rekening daadwerkelijk den 
kleinhandel in sterken drank nitoefende, zoodat 
zij moet geacht worden te behooren tot hen , die 
op 1 Mei 1901 het bedrijf nitoefenden in een 
lokaliteit, waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd 
met wet of verordening sterke drank werd verkocht 
en aan welke ingevolge artikel 26, eerste lid, 
letter 6, van voormeld" wet tot I Mei 1904 de 
vergunning niet mag worden geweigerd; 

Overwegende, dat laatstgenoemde bepaling o. m. 
voorschrij rt, dat voor de lokaliteiten, waarin op 
1 Mei 1881 zonder strijd met wet of verorde
ning sterke drank ·werd verkocht, zoolang aan 
die lokaiiteiten de bestemming om voor den ver
koop van sterken drank in het klein te worden 
gebruikt, niet door een daad van den eigenaar 
of gebruiker is ontnomen, ·de vergunning, tenzij 
in de gevallen, bedoeld bij artikel 3, n°. 2, 3, 
4, ó, 6, 7, 9 en 10, tot 1 Mei 1904. niet kan 
worden geweigerd aan hem, die op 1 Mei 1901 
daarin het bedrij( uitoefende; 

dat sinds het in werking treden dier wet 
blijkens de artikelen l en 16, 1°. rechtens geen 
verkoop van sterken drank in het klein mogelijk 
is dan kraohtens een vergunning; 

dat die vergunninp: ingevolge artikel 8 dier 
wet uitsluitend geldt voor den persoon des ver
zoekers, behoudens de nitzonderingen, vermeld in 
het tweede Jid van clat artikel ; 

dat dns ook, behondeos die uitzonderingen, 
alleen van bem, op wiens naam een vergunning 
ia gesteld, rechtens kan worden gezegd. dat hij 
aterken drank in het klein verkoopt; 

dat die wet met de woorden • uitoefenen van 
het bedrijf" beoogt verkoopeo van sterken drank 
in .b.et klein ; 

dat mitsdien onder uitoefenen van het bedrijf, 
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hetwelk geschiedt na het inwerking treden dier 
wet, rechtens moet wm·den verstaan uitoefenen 
krachtens een verp;nnning; 

dat hierdoor niet wordt nitgesloten, . dat een 
derde den vergunninghouder bij de nitoefening 
van . het bedrijf in meerdere of mindere mate 
behulpzaam is; 

dat evenwel zoodani~ derde nimmer in den 
zin der wet kan worden ge1.egd het bedrijf uit 
te oefenen, zoolanp; niet te zijnen name een ver
gunning is verleend; 

dat op 1 Mei 11101 ten name van ANNA 
PAAGJll:AN geen vergunning was verleend, en op 
dien dag te haren aanzien geen der gevallen, 
bedoeld in artikel 8, tweede lid, der wet bestond; 

dat zij dus op voormelden dag rechtens niet 
het bedrijf uitoefende en haar geen vergunning 
op grond van artikel 26, eente lid, letter IJ, der 
wet mocht wo!den verleend ; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van Gede
pnteerde Staten vau Groningen in strijd is met 
laatstgenoemd voorschrift; 

Gelet op art. 166 der Provinciale Wet ; 
Den Raad van State p;ehoord (advies van den 

12 Augnstns 1902, n°. 16); 
Gezien het no.der rapport van Onzen Minister 

van Binnenl:i.ndsche Zaken van 21 Angnstus 1902, 
n•. 6140, afdeeling Binnenlandsch Bestnur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld beslnit vsn Gedeputeerde Staten 

van Groningen te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatablaà geplaatst en . waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 25sten Angnstns 1902. 
(get.) W I L HE L M I N A. 

1Je Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KuYPBR. 
(Uitgeg. 13 Sept. 1902.) 

26 .Jt1gu1fua 1902. BK8L1JIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen v11n 25 April 190.2, n•. 14,2, 
lste afdeelinp;, waarbij vergonning voor den 
verkoop van aterken drank in het klein is 
verleend aan J. VAN DAII., weduwe J. EBENS 
te Groningen. S. 176. 

WIJ WILHELMJN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Juli 1902, o0

• 4886, 
afdeeling Hinnenlandsch Bestuur, betreff'ende het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 

van 25 April 1902, n°. 142, lste afdeeling, waar• 
bij vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in het perceel Duikerstraat 
n°. 11, te Gronfogen, is verleend aan JANTn: 
VAN DAK, wednwe JACOB1J8 EBBNB te Groningen; 

Overwegende, dat bij besluit van burgemeester 
en wethonden van Groningen van 24 Jannari 1902, 
n°. 2, aan JANTnl VAN Dn1 voornoemd verp:unning 
voor den verkoop van sterken drank in het klein 
in het perceel Duikerstraat n°. 11 WllS geweigerd, 
omdat de verzoekster niet behoorde tot hen, aan 
wie ingevolge artikel 26 der wet van 28 Juni 1881 
(Sfaats/Jlad n°. 97), gewijzigd bij de wetten van 
23 A.pril 1884 (Staatsblad n°. 54), 16 April 1885 
(Staau/J/,ad n°. 78), Ui April 1886 (Staats/J/,ad 

n°. 64) en 27 April 1901 (Staatsofad n°. 86) de 
vergnnning niet mocht worden geweigerd, het bij 
die wet bepaalde maximnm aantal vergunningen 
in de gemeente was overschreden en er geen 
termen bestonden om de vergunning te verleenen 
krachtens een ingevolge artikel 2, derde lid, 
dier wet aan Gedeputeeerde Staten te vragen 
machtiging; 

dat JANTJK VAN DAII voornoemd van · dit be
sluit in beroep is gekomen bij Gedeputeerde Staten 
van Groningen en haar daarop hij besluit van 
dit College van 25 April 1902, n°. 142, late af• 
deeling, met vernietiging van bovengenoemd besluit 
van burgemeester en wethouden van Groningen, 
alanog met ingang van 1 Mei 1902 de gevraagde 
Tergnnning is verleend, op grond, dat die ver
gunning vroeger verleend is geweest aan haren 
echtgenoot JACOBUS EBBNS, die 26 Augnatua 1901 
overleden ia, met wien zij op 1 Mei 1901 het 
bedrijf mede uitoefende, zoodat zij moet geacht 
worden te behooren tot hen, die op l Mei 1901 
het bedrijf uitoefenden in een lokaliteit, waarin 
op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of veror• 
dening sterke drank werd verkocht, en aan welke 
ingevolge artikel 26, eerste lid, letter b, van 
voormelde wet tot .J Mei 1904 de vergunning 
niet mag worden geweigerd; 

Overwegende, dat laatstgenoem:le bepaling 
o. m. voorschrijft, dat voor de lokaliteiten, waarin 
op l Mei 1881 zonder strijd met wet of ver
ordening sterke drank werd verkocht, zoolang aan 
die lokaliteiten de bestemming om voor den ver
koop van ;sterken drsnk in het klein te worden 
gebroikt niet door een daa4 van den eigenaar of 
gebrniker is ontnomen, de vergunning, tenzij in 
de gevallen bedoeld ,bij artikel S, n••. 2, S, 4, 
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5, 6, 7, 9 en 10, tot 1 Mei 1904 niet kan worden 
geweigerd aan hem, die op 1 Mei 1901 daarin 
het bedrijf nitoefende; 

dat sinda het in werking treden dier wet blijkens 
de artikelen 1 en 16, 1 °. rechtens geen verkoop 
van sterken drank in het klein mogelijk is dan 
krachtens eene vergnnning; 

dat die vergunning ingevolge artikel 8 dier 
wet nitalnitend geldt voor den peraoon dea ver
zoeker behondens de oi tzonderingen, vermeld in 
het tweede lid van dat artikel; 

dat dna ook, behondens die nitzonderingen 
alleen van hem, op wiens naam een vergnnning 
i■• geateld, rechtens kan worden gezegd, dat hij 
sterken drank in het klein verkoopt; 

dat die wet met de woorden • uitoefenen van 
het bedrijf" beoogt verkoopen van sterken drank 
in het klein: 

dat mitadieo onder uitoefenen van het bedrijf, 
hetwelk geachiedt na het in werking treden dier 
wet, rechtens moet worden verstaan uitoefenen 
krachtens een vergunning; 

dat hierdoor niet wordt uitgesloten, dat een 
derde den vergunninghouder bij de uitoefening 
van het bedrijf in meerdere of mindere mate be
hulpzaam is; 

dat evenwel zoodanige derde nimmer in den 
zin der wet kan worden gezegd het bedrijf nit 
te oefenen, zoo lang niet te zijnen name een ver
gunning is verleend ; 

dat op 1 Mei 1901 ten name van JANTlll 
VAN DAK voornoemd, geen vergunning waa ver
leend, en op dien dag te haren aanzien geen der 
gevallen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, der 
wet, bestond; 

dat zij dns op voormelden dag rechtena niet 
het bedrijf uitoefende en haar geen vergunning 
op grond van artikel 26, eerste lid, letter IJ, 
der wet mocht worden verleend; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van Gi!depu
teerde Staten van Gromngen in strijd is met 
laatst.genoemd voorschrift; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad va11 State gehoord (adviea van den 

12 A.ngnatns 1902, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 21 Augustus 1902, 
n•. 614.0, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld beslnit van Gedeputeerde Staten 

van Grottingen te vernietigen wegens sttijd met 
de wet. 

• Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is. 
belaat met de uitvoering van dit bealuit, hetwelk 
in het Staat,blad geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 25sten !.ogoatns 1902. 
(get.) W l L H E L M I N A. 

De Minuter flan Binne,al. 7,afu,a, <,et.) KuYPIIB, 
( Uitgeg. 13 Sept. 1902.) 

116 Á"9tutU8 1902. BIIBLUIT, hondende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 9 Juli 1900 
(StaatslJladn•. ll8) inwerkingtreedt. S.176. 

Bepaald op 1 NoflemlJer 1902. 

29 .,J.ugrutu, 1902. MISSIVE van den Minister 
nn Binnenlandsche Zaken aan de Commia
aarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende het doen van aanteekeningen in het 
verlofganirers-register, model n°. 21, artt. 124 
en 131 Milifüwet 1901. 

In verband met de beacltikking van den Mi
nister van Oorlog van 16 Juli jl., VIIde afd., 
n°. 26 (Recuèil militair 1902, blz. 786) -
waarvan U door dien Minister overdrukken zijn 
gezonden - heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken, 
de burgemeesters der gemeenten in Uwe proYincie 
aan te sohrijven om, zoo uit de hun medegedeelde 
mutatie, overeenkomstig het bepaalde bij pont 2°. 
van genoemde beschikking blijkt, dat een milicien 
met groot-verlof van zijn korps is vertrokken na 

· een verblijf in werkelijken dienst, krachtens art.124 
of art. 131 der .Militiewet 1901 (Staatsbladn°. 212 
van 1901), van deze bijzonderheid aanteekening 
te doen in de kolom .Aanmerkingen" van het 
register, model n°. 21, voorgeschreven bij art. 93 
van het Koninklijk besluit van 2 December 1901 
(StaatslJlad n°. 280), met vermelding van het 
in de m ntatie opgegeven wetsartikel. 

JJe Minuter flan 1Jinne1ilandsche 7,al:en, 
Voor den Minister, 

De Secretaru-Generaal, (g11t.) DrlCKMHSTJ:R. 

30 Áflgtufua 1902. BBSLUIT, bevelende de plaataing 
in het Staat11Jlad van de op 14 December 
1900 te Br,usel ook door Nederland onder
teekende overeenkomsten tot bescherming 
van den industrieelen eigendom. S. 177. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 14 December 1900 te Bru,,el 
ook door Nederland onderteekende overeenkomsten 
tot bescherming van den industrieelen eigendom, 
te weten: 

a .. eene additioneele akte; wijzigende de over-



346 30 AUGUSTUS 1902. 

eenkom■t van 20 Maart 1888, en het daarbij be• 
hoorend slotprotocol ; 

/J. eene additioneele akte tot de schikking van 
14, April 1891 betreffende de internationale in
schrijving der fabriek&• en handelsmerken; 

van welkè akten een afdruk met vertaling aan 
dit bealni t geheoht ia; 

Overwegende dat gemelde akten zijn goedgekenrd 
bij de wet van 7 Jnni 1902 (Staats6./ad n°. 85); 

Gezien de processen-verbaal betreffende de neder
legging der akten van bekrachtising van meer
gemelde overeenkomaten, afgesloten te Brussel op 
14, J nni 1902, waarnit blijkt dat : 

1°. wat betreft de anb a vermelde akte, dat op 
genoemden datum waren nedergelegd de akten van 
ratificatie der na volgende Staten, te weten : Be'/gië, 

lJenemarken, JJe Vereenigde Staten van Ámerilea, 

Frankrijk, Groot-Britannii:, Italië, Japan, Noor-

1t1egen, Nederland, Portugal, Zr11eden, Zroit.rerland 

en 1w•u; 
2°. wat betreft de 1ub /J vermelde akte, dat 

de termijn voor evenbedoelde nederlegging, vast
gesteld bij artikel 3 aldaar, met gemeen l{Oed
vinden der betrokken Staten ia verlengd tot 
14, Joni 1902; 

dat op gemelden datnm waren oedergelegd de 
akten van bekrachtiging van de navolgende Staten, 
te weten: Be'/gië, Frankrijk, Italië, Nederla,jd, 

Port"flal, Zmtaer/,/z,u/ en 7\mi.r; 
3°. dat de Staten, die hnnne akten van ratifi

catie hebben doen nederleggen, bij gemeen.overleg 
zijn overeengekomen om de beide overeenkomsten 
op 14 September 1902 in werking te doen treden, 
zoowel onderling als tegenover de Staten die even
bedoelde akten alsnog v6ór laatstgemelden datnm 
mochten doen nederleggen; 

Op de voordracht van Onzen Minister · van 
Buitenlandsehe Zaken van den 27sten Angnatna 
1902, n°. 9186, directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegde additioneele akten, met de 
vertalingen daarvan, te bevelen door plaat.eing 
van dit bealnit in het Sfaat,6/ad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Beatnnr, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereieeht. 

Het Loo, den S0aten Angaatna 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe Mi•i.rter oan Buitenlandache Zaten, 
(get.) R. MBLVIL VAN LYNDBN. 

(Uitgeg. 11 Sept. 1902.) 

VERTALING. 

INTERNATIONALE VEREENIGING tot /Je

acllerming oan den IndU8trieelen Eigendom. 

Ádditioneele Ouereenk"1Mt oan den Uden Decem

/Jer 1900 Mlllie.d~ t11ijziging oan de ooereen

leomat oan den 20,ten Maart 1883 en 

liet daar/Jü /Jekoorend slotprotocol. 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen; de Pre
sident der Vereenigde Staten vnn Brazilië; Zijne 
Majesteit de Koning van Denemarken; de Presi
dent van de Domiuicaansche Republiek; Zijne 
Majesteit de Koning van Spanje, en namens Hoog■t• 

denzelven Hare Majesteit de Koningin-Regentes 
van dat Koninkrijk; de President der Vereenigde 
Staten van Amerika; de President van de Fransche 
Republiek ; Hare Majesteit de Koningin van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britanuië en 
Ierland, Keizerin van Indië; Zijne Majesteit de 
Koning van Italië; Zijne Majesteit de Keizer 
van Japan ; Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen ; Zijne Majesteit de Koning van Portugal 
en der Algarveu; Zijne Majesteit de Koning van 
Servië ; Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen ; de Bondsraad van den Zwitsenichen 
.Bond; de Regeeriug van Tnnia; 
· het dieuetig oordeelende de internationale over
eenkomat van den 20sten Maart 1883 en het bij 
die overeenkomst beboorende slotprotocol in eeuige 
opzichten te wijzigen en aan te vullen, hebben 
tot Hunne gevolmacbtigden benoemd : 

Zijne Majesteit de Kooinl( du Helgen : 
den heer A. NIJ88BNS, Oud-Minister van Nijver

heid en Arbeid; 
den heer L. C.t.PJ:LLB, buitengewoon Gezant en 

gevolmachtigd Minister, Directeur-Generaal voor 
handel en cousulaatwezen aan het Ministerie van 
Bnitenlandsche Zaken; 

den heer G.11:oRGES DB Ro, advocaat bij het Hof 
van Appèl te Brosse!, oud-secretaris der Orde; 

den heer J. DoBOIS, Directeur-Generaal aan 
het Ministerie van Nijverheid en Arbeid; 

de Preaideni der Vereenigde Staten van Bragilië : 
den heer DA CUNlli, buitengewoon Gezant en 

ii:evolmacbtigd Minister der Vereenigde Staten van 
Brazilië bij Zijne Majesteit ilen Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken: 
den heer H.HOLTBN-NIBLBllllf, lid van de commissie. 

voor de octrooien, registreerder der fabriekamerken; 
de President der Dominicaansche Republiek: 
den heer J. W. HUNTER, cousol-gen61'881 der 

Dominicaanache Republiek te Antwerpen ; 
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Zijne Majesteit de Koning van Spanje en namen1 

Hoogatdenzelven Hare Majesteit de Koningin• 
. Regente1 van dat Koninkrijk : 

den heer DE VILLA URRUTIA, Hoogatdeszelfe 

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Mini1ter 
bij Zijne Majeateit den Koning der Belgen ; 

de President der Vereenigde Staten van Amerika: 
den heer LA WRBNCB TowNBBND. buitengewoon 

Gezant en gevolmachtigd Minister der Vereenigde 
Staten van Amerika bij Zijne Maje1teit den Koning 
der Belgen; 

den heer FRA·NCIB FB&Bl!S ; 
den heer w ALTER H. ÛHAKBBBLIN. adjunct

directeur van het Bureau voor de octrooien ; 
de President van de Franache Republiek: 
den heer GÉRABD , buitengewoon Gezant en 

gevolmachtigd Minister bij Zijne Maje1teit den 
Koning der Belgen ; 

den heer C. NICOLAS, oud-Staatsraad, Directeur 
honorair aan het Ministerie van Handel, Nijverheid, 
Posterijen en Telegraphie; 

den heer MICHEL PELLI!:TIER, advocaat bij het 
Hof van Appèl te Parijs ; 

Hare Majesteit de Koningin van het Vereeoigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland, Keizerin 
van Indië : 

den zeer hooorabelen C. B. STUARTWORTLBY M.P.; 
Sir HENRY BEBGNI!: K. C. M. G., chef van 

de afdeeliog voor handelszaken aan het Depar
tement van Buitenlandsche Zaken·; 

den heer C. N. DALTON C. B. , controleur
generaal der octrooien ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië : 
den heer RoKEo ÜANTAGALLI, Hoogstdeszelfs 

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Miniater 
bij Zijne Majesteit den Konini,; der Belgen ; 

den heer commandeur CARLO FBANCJl:880 ÛABBA, 
lid van den Senaat, profeeeor aan de universiteit 

te Pisa ; 
den heer ridder SAllU.tLB ÜTTOLBNGm, chef 

van eene afdeeling aan het Ministerie van Land
bouw, Nijverheid en Handel, Directeur van het 
Bnreau voor den indnstrieelen eigendom; 

Zijne Majesteit de Ktizer vno Japan : 
_den heer ITCHIRO MoroNo, Hoogstdeszelfe 

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

Hare Majesteit de Konin~o der Nederlanden : 
den heer mr. F. W. J. G. SNI.TDICB VAN W1ss11N

KERKB, Raadad viseor aan het Departement •an· 
Justitie , Directeur van het Bureau voor den 
ind ustrieeleo eigendom ; 

Zijne Majeateit de Koning van Portngal en 
der Algarven: 

den heer E. MADEIRA Pmro , Staatsraad , 

Directeur-Generaal aan het Miniaterie van Openbare 
Werken, Handel en Nijverheid ; 

Zijne Majtateit de Koning van Servië : 
den heer dr. MICHEL Vouï'I'Cll, Hoogstdesr.elfe 

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister 
te Parijs ; . 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen: 

den heer Graaf W BANG EL, Hoogstdeszelfs buiten
gewoon Ge:r.ant en gevolmachtigd Minister bij Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen ; 

de Bondsraad van den Zwitserschen Bood : 
den heer J. BoREL , consul-genera&! van den 

Zwitserschen Bond te Brneael ; 
den heer dr. Loms RoDOLPBIC DE SALJs, pro

fessor te Bern ; 

de President van de Fransche Republiek, voor 
Tnnis: 

den heer GiBABD, bniteogewoon Gezant en ge• 
volmachtigd Minister van Frankrijk bij Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen ; 

den heer BLADÉ , consu I late klasse aan het 
Ministerie van Bnitenlandsche Zaken van Frankrijk ; 

Die, na elkander hunne volmachten vertoond 
te hebben en der.e over en weer in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden te hebben, zijn over
eengekomen ale volgt: 

Art. 1. De internationale overeenkomst van den 
20steo Maart 1883 (1) wordt gewijzigd als vol~t : 

I. Artikel 3 der overeenkomst zal luiden alsvolgt : 
Àrt. 3. Met de onderdanen of burgers der con• 

tracteereode Staten worden gelijk geeteld de onder
danen of burgen der niet tot de Vereeniging be
hooreode Staten, die op het grondgebied ve.n een 
der Staten der Vereenigiog wonen, of inrichtingen 
van nijverheid of handel hebben, te f'l)eder trouwe 

· opgericht en werkelijk dienende tot het uitoefenen 
van nijverheid of handel. 

II. Artikel 4 zal luiden als volgt: 
.J.rt. 4. Hij, die op regelmatig,, wijze, hetzij 

eene aanvrage om octrooi van uitvinding, hetzij 
eeoe teekening of een model van nijverheid, hetzij 
een fabriek&- of handelsmerk in een der contrac• 
teerende Staten heeft gedeponeerd , zal , om het 
depot in de andere Staten te bewerkstelligen, · 
onder voorbehond der rechten van derden gedn-

(1) Opgenomen in het beelnit van 2 A.ngu1-
1 tn1 1884, S. 1811. 
1 
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rende de na te melden termijnen een recht van 
voorrang hebben. 

Dientengevolge zal het , v66r ommekomst dier 
termijnen, in een der andere Staten der Veree
niging nader gedane depot niet krachteloos kunnen 
gemaakt worden door feit~n, die inmiddels hebben 
plaats gehad, met name door een ander ·depot, 
door het bekend maken der uitvinding of het 
toep&88en daarvan , door het ten verkoop aan• 
bieden van exemplaren der ~kening ~f van het 
model , door gebruik van hrt merk. 

De hiervoor gemelde termijnen van voorrang 
zullen zijn van twaalf maanden voor de octrooien 
van nitvinding en van vier maanden voor de 
teekeningen of modellen van nijverheid, alsmede 
voor de fabriek&• of handelsmerken. 

III. In de overeenkomst wordt ingevoegd een 
artikel 4.ói, aldns luidende: 

.Art. 4.bu. DJl octrooien aangevraagd in de ver• 
achillende contrncteerende Staten door personen, 
die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 ' 
en 8 kunnen genieten van de bepalingen der 
overeenkomst, zullen onafhankelijk zijn van de 
octrooien voor dezelfde uitvinding verkregen in 
andere Staten, onverachillig of deze al dan niet 
tot de Vereeniging behooren. 

Deze bepaling zal van toepassing zijn op de 
octrooien bestaande op het tijdstip waarop zij in 
werking treedt. 

Dezelfde _regel zal gelden ingeval nien we Staten 
toetreden , voor de octrooien over en weer be
staande op het oogen blik van toetreding. 

IV. Aan art. Il worden twee ledeu toegevoegd, 
aldus luidende : 

In de Staten welker wetgeving geene inbeslag
neming bij den invoer toelaat, zal voor deze in 
de plaats kunnen treden een verbod van in voer. 

De autoriteiten zullen niet tot inbeslagneming 
gehouden zijn, wanneer het geldt een geval van 
doorvoer. 

V. Artikel 10 zal luiden als volgt: 
De· bepalin~n van het voorgaand artikel zullen 

toepasselijk zijn op elk voortbrengsel dat val
•chelijk, ter aanduiding van herkomst, den naam 
van eene bepaalde plnats draagt , wanneer die 
aanduiding vergezeld gaat van een handelsnaam, 
die verdicht of met eene bedriegelijke bedoeling 
aan een ander ontleend is. 

Als belanghebbende pi1rtij wordt beschouwd 
ieder voortbrenger, fabrikant of koopman, die zich · 
met de voortbrenging of bewerking van dat voort
brengsel of den handel daarin b~ig houdt en 

gevestigd ie, hetzij in de plaats, welke valschelijk 
als plaats van herkomat is opgegeven, hetzij in 
de landstreek waarin deze plaats ii; gelegen. 

VI. In de overeenkomst wordt een artikel lObi.r 
ingevoegd, aldllB lnidende: 

Àrt. !Obi.,. Degenen, te wier aanzien de bepa
lingen der overeenkomst van toepassing zijn (artt. 2 
en 3), zullen in eiken tot de vereeniging behoo
renden Staat dezelfde bescherming tegen oneerlijke 
mededinging genieten als de onderdanen. 

VII. Art. 11 zal luiden als volgt: 
De Hooge contracteerende partijen sullen aan 

de voor octrooi vatbare nitvindingen, de teeke
ningeu of modellen van nijverheid en de fabrieks
of handelsmerken , die betrekking hebben op de 
voortbrengselen, welke op de ollicieele of officieel 
erkende internationale tentoonstellingen in een 
der betrokken landen gehonden , zullen worden 
tentoongeateld , eene tijdelijke bescherming ver
leenen overeenkomstig de· wetgeving van elk land. 

VIII. Artikel 14 zal In iden als volgt: 
.Art. 14.. De tegenwoordige overeenkomst zal 

aan geregelde herzieningen worden onderworpen 
ten einde de verbeteringen te ondergaan, strek
kende om het stelsel der Vereeniging te volmaken. 

Te dien einde zullen achtereenvolgens in een 
cler contracteerende Staten bijeenkomsten van de 
afgevaardigden dier Staten plaat.. hebben. 

IX. Artikel 16 zal luiden als volgt: 
.Art. 16. De Staten, die aan de tegenwoordige 

overeenkomst geen deel hebben genomen, zullen, 
op hun verzoek, worden toegelaten om zich daarbij 
aan te slnite11. 

Die aaoslniting zal langs diplomatieken weg 
ter kennis der Regeering van den Zwitserschen 
Bond en door dezen ter kennis van al de andere 
Regèeringen worden gebracht. 

Zij slnit ten volle in zich toetreding tot alle 
voorwaarden en toelating tot alle voordeelen bij 
deze overeenkomst bedongen, en treedt in werking 
eene maand nadat door de Zwitaereche Regeering 
nan de andere tot de Vereeniging behoorende 
Staten van die aansluiting kennis is gegeven, 
tenzij de Staat, die zich aansluit voor die in
werkingtreding een later tijdstip heeft bepaald. 

2. Aan het Slotprotocol, behoorende bij de in
ternationale overeenkomst van 20 Maart 1888, 
wordt een nummer Sói8 toegevoegd, aldus luidende: 

8~. De bezitter van een octrooi zal in geen 
land op grond van niet gebruik van dat octrooi 
van zijn recht daarop vervallen knnneu worden 
verklaard, dan nadat ten minste drie jaren zijn 
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verloopen na het tijdatip, waarop hij in het be
trokken land het oètrooi heeft aange~, en 

dan in het geval dat hij voor zijn stilzitten geen 

geldip:e redenen kan aanvoeren. 
3. De tegenwoordige additiimeele overeenkomst 

zal dezelfde kracht en duur hebben al, de over- . 

eenkomat van den 20sten Maart 1888. Zij zal 
bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging 
znllen te Brnsael in het Ministerie van Bniten

landsche Zaken worden nedergelegd, zoo spoedig 
mogelijk, en uiterlijk binnen 18 maanden na den 

dag waarop de onderteekenin11: heeft plaats gehad. 
Zij zal van kracht worden drie maanden nadat 

het proces-verbaal van de nederleji:ging der akten 
van bekrachtiging ia afgesloten. 

Ten blijb waarvan de onderscheiden gevol

machtigden de tegenwoordige additioneele over

eenkomst hebben geteekend. 

Gedaan te Bro~sel in enkelvoudig exell!plaar, 

den Uden December 1900. 

Y oor België: 
(get.) A. NUSSBN8. 

ÜAPBLLB. 
G11:oaGBS DE Ro. 
J. Dusms. 

r oor Braz,lië: 
F. XAVIER DA CUNHA. 

Voor Denemarl:en : 
H. HOLTEN NIBLSBN. 

Yoor de Dominicaan.rcke &pu/Jli11l:: 

Yoor de 

JOHN W. HUNTBR, 

Yoor Spanje: 
W. R. DE V1LLA UBRUTIA. 

Yeremigde Staten t1an .J.meril:a : 
LAWRBNCJI TowNSBND. 
FRANCIS FoB.BBS. 
WALTER H. CHA:!OIBRLIN, 

Yoor Franl:rijk: 
A. GÉüllD. 
C. NICOL.l.8. 

MICHEL PBLLETlBR. 
Yoor Groot-Britatmië: 

ÜHARLBS B. STUAII.T WORTLBY. 
H. G. B.lliRGNB. 
q. N. DALTON. 

Yoor Italäë: 
R. Ü4NTAGALLI. 
C. F. GABBA. 
S. OTTOLENGHI. 

Yoor Japan: 
1. MornNo. 

(g,I.) 

VERTALING. 

Yoor NooM1Jegen: 
Graaf WKANGBL. 

Yoor Nederland: 
SNUDER VAN WISSENKBRKTI. 

Voor Portugal: 
ERNESTO MADEIRA PINTO. 

Voor SeNJië: 
Dr. MICHEL VouiTCH. 

roor Zweden: 
GrAaf WRANGBL. 

r oor Zwitserland: 
JULBS BORll:L. 
L. R. DE SA.LIS. 

Yoor Punia: 
A. Gá&AKD. 
°ETIENNll BLADÉ. 

INTERNATIONALE VFJREENIGING -tot /Je-
1clierming """ den lndiutrieelen Eigendom. 

Additioneele Overeenkomst tot de schikking 

van den Uden April 1891, (1) betreffende de inter
nationale inschrijving van fabriek&- of handels

merken, aangegaan toaschen Bel11:ië, Brazilië, Spanje, 

Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Zwitserland 
en Tonia. 

Art. 1. De ondergeteekenden, behoorlijk gevol
machtigd door hunne verschillende Regeeringen, 

hebben in 11:emeen overleg het volgende vastgesteld: 
I. Artikel 2 van de schikking van den Uden 

April 1891 zal luiden als volgt: 
.J.rt. 2. Met de onderdanen of bnrgere der con• 

tracteerende Staten worden gelijkgesteld de onder
danen of burgers der niet tot deze schikking toe
getreden Staten, die, op het grondgebied, waar
over de bij die schikking tot stand gebrachte 
Vereeniging van beperkten omvang zich oitatrekt, 

voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in art. 3 

der Alji:emeene Overeenkomst tot bescherming van 
den industrieelen eigendom. 

II. Artikel 3 r.al luiden ale volgt: 
.J.rt. S. Het Internationaal Borean zal de over

,eenkomstig artikel 1 gedeponeerde merken on

middellijk inschrijven. Het zal van die ioschrij

Ting aan de contracteerende Staten kenni1 ~ven. 
De ingeschreven merken zullen worden openbaar 
gemaakt in een bij voegpel van het blad van het 
Internationaal Bureau door middel van een cliché 
verstrekt door dengeen die het merk depoceertp 

(1) Opgenomen in het besluit van 23 Maart 
1898, S. 55. 
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Indien deze verlangt, dat een bepaalde kleur in 
zijn merk als onderacheidingsteeken dienst zal 
doen, zal hij gebonden zijn: 

] 
0

• dit nitdrnkkelijk te verklaren en de in
zending van sijn merk vergezeld te doen gaan 
van een beschr:ij ving, waarin bedoelde kleur wordt 
aangegeven; 

2°. bij zijne aanvrage geklenrde exemplaren van 
bedoeld merk te voegen, welke exemplaren zullen 
worden gehecht aan de kennisgevingen van in
scbrij ving nitgaande van het Internationaal Bureau. 
Het aantal dezer e:remplaren zal 1rorden bepaald 
in het reglement, waarin de bijzonderheden be
treffende de nitvoering van deze schikking zullen 
worden geregeld. • 

Met het oog op de in de onderscheidene Staten 
aan de ingeschreven merken te geven openbaarheid, 
zal elke administratie koeteloos van het Inter
nationaal Bnreau het aantal exemplaren der ge
zegde publicatie ontvangen, dat het haar zal ge
lieven aan te ~n. 

JU. In de aohikking wordt een artikel 4bi.r 
ingevoegd, luidende als volgt: 

.lrt. 4/Ji.8. Wanneer een merk, reeda gedeponeerd 
in een of meer der contracteerende Staten, daarna 
ia ingeachreveo door het Internationaal Bnrean 
ten name van denzelfden inzender of diens recht
verkrijgende, zal de internationale inschrijving 
beachonwd worden ala in de plaaia te zijn ge
treden van de v~re nationale inschrijvingen, 
zonder afbreuk te doen aan de rechten door laatat
vermelde inschrijvingen verkregen. 

IV. Art. ó zal luiden als volgt: 
Àrt. 6. In de landen, waar hunne wetgeving 

er hen toe machtigt, zullen de administratiën aan 
welke het Internationaal Bnrean de ioschrijvin~ 
van een merk zal mededeelen , de bevoegdheid 
hebben te verklaren, dat de bescherming niet op 
hun grondgebied aan dat merk kan worden ver
leend. Dergelijke weigering van bescherming kan 
alleen gedaan worden op grond van omstandig
heden die, krachtens de overeenkomst van 20 Maart 
1883, ook van kracht zonden zijn ten aanzien van een 
merk , ingezonden ter internationale inschrijving. 

Zij zullen van die bevoegdheid behooren gebruik 
te maken binnen den termijn door de wet van 
hno land bepaald, en uiterlijk binnen het jaar 
na de kenniS!(Cving bedoeld in artikel 3, onder 
o~ve aan het Internationaal Bureau van de 
redenen waarop de weigering van bescherming 
wordt gegrond. Gezegde verklaring aldus aan 
het Internationaal Bureau medegedeeld zijnde, 

zal door hetzelve zonder verwijl overgebracht 
worden aan de administratie van het land VILII 

oorapreng en aan den eigenaar van het merk. 
De belanghebbende zal dezelfde middelen van ver
haal hebben alsof het merk rechtstreeks door hem 
gedeponeerd ware in het land, waar de bescher
ming wordt geweigerd. • 

V. In de schikking wordt een art. óói.r inge
vo~, lnidend_e als volgt : 

.lrl. Hi.r. Het Internationaal Bureau zal aan 
ieder, die daartoe aanvrage doet, tegen eene taks, 
bepaald in het reglement (1) een afschrift afgeven 
van de aanteekeningen, omtrent een bepaald merk 
in het register van inschrijving voorkomende. 

VI. Artikel 8 zal luiden als volgt: 
Árl. 8. De adminiatratie van het land van 

ooraprong zal naar goedvindeB vaatstellen en te 
haren voordeele innen eene taks, welke zij zal 
invorderen v'an den eigenaar van het merk, welks 
internationale inschrijving verlangd wordt. Deze 
take zal worden verhoogd met een internationaal 
emolument van honderd franca voor het eerste 
merk en van vijftig francs voor elk volgend merk 
door denzelfden eigenaar te gelijker tijd ingezonden • 
De jaarlijksche opbrengst van deze taks zal door 
de zorgen van het Internationaal Bureau in gelijke 
deelen onder de r.ontracteerende Staten worden 
verdeeld, na aftrek der gemeenschappelijke onkosten 
door de uitvoering dezer schikking veroorzaakt. 

VII. In de schikking wordt ingevoegd een ar
tikel 'il'bu, luidende als volgt: 

.lrt. 'ilói.r. Indien een merk, dat in het inter
nationaal register ie ingeschreven, mocht worden 
overgedragen aan een persoon geveatigd in eenen 
anderen der contracteerende Stnten dan waaruit 
het merk afkomstig i1, zal de overdracht ter kennis 
van het Internationaal Bureau worden gebracht 
door de administratie van het land waaruit het 
merk afkomstig ia. Het Internationaal Bureau zal 
de overdracht inschrijven en na ontvangst van de 
toestemming der administratie waaronder de nieuwe 
eigenaar re880rteert , mededeeleo aan de andere 
administn.tiea, en in zijn blad openbaar maken. 

Bovenstaande bepaling brengt ~ne wijzigin~ 
in de wetge~ingen der contracteerende Staten, die 
overdracht van een merk niet toelaten, wanneer 
daarmee niet gepaard gaat overdracht der onder
neming van nijverheid of handel ter onderschei
ding van welker voortbrengselen dat merk dient. 
Overdracht van een in het internationaal register 

(1) Zie art. 10. ( Oj/ic. aant.) 
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ingeeehreveo merk aan een persoon, niet geves
tigd in een der cootracteereode landen, zal oie\ 
worden ingeschreven. 

2. Het slotprotocol, geteekend te gelijk met de 
schikking van den 14deo April 1891, is vervallen, 

3. De tegenwoordige additioneille overeenkomst 
zal dezelfde kracht en dnnr hebben als de schik
king, waarop zij betrekking heeft. 

Zij zal bekrachtigd worden en de akten van 
bekraGhtiging znllen te Brunei, in het Ministerie 
van Bniteolaodsche Zaken worden nedergelegd, zoo 
spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen een jaar na den 
dag waarop de ooderieekeoiog heeft plaat, gehad. 

Zij zal van kracht worden drie maanden nadat 
het proces-verbaal VRD de nederlegging der akten 
van bekraohtiging is afgesloten. 

Ten blijke waarvan de oodergeteekeodeo d~ 
tegenwoordige adàitiooeele overeenkomst hebben 
geteekend. 

Gedaan te BrnBBel in eokelvoodig exemplaar 
den 14deo December 1900. 

Y oor België: 
(grl.) A. NI~8811:NS. 

CAPll:LLli. 

GID011aBS DJC Ro. 
1. DuBOlll. 

Yoor Brazilië : 
F. XAVIER DA Cm11u.. 

Y oor Spa•je : 
W. R. DIC VILLA URR"UTU., 

Yoor Franlmjlt: : 
A. Gs&ARD. 

C. NICOLAS.' 

MICHEL PBLLETIER. 

Yoor Italië: 
R. CANTAGALLI. 

C. F. CABBA. 
S, 0TTOLICNGHI, 

Yoor Nederland: 
SNilDER VAN WISSICNKERKE, 

Yoor Portugal : 
EllNESTO M..t.DBIBA PINTO. 

Yoor Zf/Jitserland: 
.Î"ULES BouL. 

L. R. DE S..t.LIS, 

Yoor 'I'u,oû: 

A. GÉIU.RD. 

ETIENNE BLADÉ. 

o6 &p_tember 1902. · BJCIILUIT, waarbij 0 de Bond 
van Nederlaodsche onderwijzen" niet ont
vankelijk is verklaard in zijn beroep van 

een beslnit van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Ooerij8ael hondende goedkeuring 
van een besluit van den raad der -gemeente 
Rijtan tot regeling van de jaarwedden van 
onderwijzers in die gemeente. 

W11 WILHELMINA, BNz." 

Beschikkende op het beroep ingesteld door het 
bestoor der afdeeliog Rij81en van den Bood van 
Nederlandsche onderwijzen tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Ooerij88el d.d. 21 Mei 
1902, o0

• 2144/1604, 2•. afd., waarbij is goeds 
gekeord de • Verordening tot regeling van de 
jaarwedden der onderwijzers aan de openbare 
lagere scholen in de gemeente RijHffl, alsmede 
van de aan hen toe te kennen vergoedingen voor
en tegemoetkoming in de kosten van hoishonr'', 
vastgesteld in de openbare vergadering van den 
raad dier gemeente op S Mei 1902; 

Den Raad van State , afdeeliog voor de ge-_ 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 20 Aogua
tus 11102 , n•. 221 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van a September 1902, n°. 7218, 
afdeeliog Onderwijs; 

Overwegende dat art. 14 der· wet tot · regeling 
van het lager onderwijs het recht v11n booger 
beroep toekent aan • ieder, die bij de vernieti
ging of verbetering van het besluit van Gedepu
teerde Stilten belang heeft"; 

dat • belang" daarbij te verstaan is in den zin 
van eie:-eo , persoonlijk belang; · 

dat appellant niet geacht bn worden bij de 
vernietiging van het bestreden besluit een 11igen 
persoonlijk belang te hebben; 

dat bij doe aan art. 14 der genoemd.e wet de 
bevoegdheid niet bn ootleenen, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep te 
komen, 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde teket is bekend ge
maakt in SttMu!Jlad n°. 208 van het jaar 1901; 

Hebben goedgevonden en ventaaQ: 
appellant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn 

beroep. 
Onze Minister van Binneolaodsche Zaken is 

belaat met de uihoering van dit besluit, waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van bestanr. 

Het Loo, den 8den September 1902. 
(get.) WILHÈLMIN A. 

De Minûter van Binnenlawcke Zakn, 
(get.) KUYPBB. 
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9 Sept~er 1902. BBBLUir, houdende hand
having van een beslnit van Gedepnteerde 

Staten der provincie Friesland, waarbij is 
geweigerd vrijstelling te verleenen van de 
bepaling vervat in art. 36 der wet op het 
lager onderwijs voor het bekleeden door een 
onderwijzer van de betrekking van agent 
eener levensverzekeringmaatschappij. 

W11 WILHELM[NA, 11:NZ. 

maatschappij en de al of ~iet toetreding van de 
ouders zijner leerlingen, op zijne onpartijdigheid 

in de klasse, invloed zouden kunnen nitoefe~en; 
dat dit gevaar wel in veel sterkere mate be

staat in een beperkten kring van eene kleine ge
meente dan in eene gemeente van J!rooteren omvang, 
doch ook in deze laatste niet is buitengesloten; 

dat de vereeniging van eene functie, die derge
lijke gevaren meebrengt, met het ambt van onder• 
wijzer, reeds nit dien hoofde minder wensehelijk 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door moet worden geacht; 

A. BIKBERGEN, onderwijzer bij het openbaar lager' dat echter vooral in aanmerking komt de om• 
onderwijs te Leeuwarden, t~n het besluit van standigheid, dat, om eenig financieel voordeel uit 
Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 9 April het waarnemen van een agentschap te behalen, 
1902, n°. 54, 3de afd. S., waarbij afwijzend is eene groote mate van inspanning vereischt wordt 
beschikt op zijn verzoek om het agentschap eener van den agent en deze daarvoor meer t~d en 
levensverzekeringmaatschappij te mogen waarnemen; moeite moet besteden dan bij een plichtmatige en 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen ernstige waameming van het ambt van onder-
van bestuur, itehoord, adviea van 20 Augustus 1902, wijzer en bij de daaraan onafscheidelijk verbonden 
n°. 201 ; zor~uldige voorbereiding voor zijne lessen kunnen 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin- worden afgezonderd; 
nenlandsche Zaken van 4 September 1902, n°. 7220, dat de geringe omvang, die men zich voorstelt 
afd. Onderwijs; dat de te aanvaarden taak van a~nt zal verkrij• 

Overwegende , dat Gedeputeerde Staten in boven- gen, en de beperkte tijd, dien men daaraan denkt 
genoemd besluit hebben overw~n, dat zij steeds te besteden, dan ook geen motieven kunnen zijn 
van oordeel geweest zijn, dat de betrekking van voor Gedeputeerde Staten om hunne toeatemming 
agent eener levennerzekeringmaatschappij niet kan te geven tot het waarnemen eener betrekking , 
worden beschouwd als een ambt of beditning, die, in tegenstelling met de betrekkingen waarvan 
maar valt onder de verbodsbepaling van art. 35 h~t arbeidsveld scherp is afgebakend, zoo zij met 
der wet tot regeling van het lager onderwijs; eenigen ijver wordt waargenomen, hoe langer hoe 

dat zij echter, nn bij Koninklijk besluit van meer beslag 1~ op hem die haar vervult; dat 
21 Januari 1902, n°. 18, in tegenovergestelden Gedepnteerde Staten op bovenstaande gronden de 
geest is beslist, van meening zijn . zièh daarnaar inwilliging van adressante verzoek achten in strijd 
te moeten richten; dat, waar Gedeputeerde Staten met de belangen van het onderwijs; 
zich derhalve op het standpunt stellen, dat het : dat de onderwijzer BIKBIIIRGEN, bij Ons in be· 

waarnemen van het agentschap eener levens ver- . roep gekomen, heeft aangevoerd , dat alleen van 
zekeringmaatschappij valt onder .het bekleeden , het hoofd der school, niet van den onderwijzi:r 
van· eene bediening in art. 36 der wet,'' de vraag van bijstand, medewerking bij de uitvoering der 
rijst, of van het verbod om soodanige bediening : leerpl ichtwet wordt gevorderd; dat de ongewenschte 
te bekleeden aan den adresaant vrijstell ing behoort - verhouding waarvoor gevreesd wordt zich vooral 
te worden verleend; dat Gedeputeerde Staten die zal voordoen in den beperkten kring van eene 
vraag ontkennend meenen te moeten beantwoorden ; kleine en in veel mindere mate in den ruimeren 
dat er toch, naar hnn oordeel, gevaar bestaat kring van eene groote gemeente; dat hij het agent• 
dat, evenals tnBBchen het hoofd eener sohool, die schap op kleine schaal zal uitoefenen en zijn onder
het agentschap eener levensverzekeringmaatschappij wijs, dat niet veel voorbereiding vordert, er niet 
waarneemt en de onden van schoolgaande kinderen, onder Jijden zal en dat elke vrijstelling voor 
zoo ook, zij het in mindere mate, tnsschen den intrekking vatbaar is. (Koninklijk beslnit van 
-0nderwijzer tevens agent eener zoodanige maat- 17 Deeember 1898, n°. 30); 
schappij en die onders een ongewenschte verhouding Overwegende, dat al mogen de bezwaren, ver-
iu 't leven wordt geroepen; dat toch het belang, .bonden aan de waarneming van het agentschap 
dat de onderwijzer-agent heeft bij de toetreding ,eener levensvenekeriogmaatschappij zich waar het 
van personen tot de door hem vertegenwoordigde een onderwijzer van bijstand geldt, minder sterk 
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do~n gevoelen dan ten annzien van het hoofd 

eener BChool, toch te recht door Gedeputeerde Staten 

de gevrnagde vergunniug is geweigerd • omdut de 
vrees bestaat dat de behoorlijke wuaroeming van 
een ogentschap ale het hier bedoelde zooveel.inepan

ning kosten en zooveel tijd en moeite vnn den 

agent vorderen zal, dut het vervallen der plichten 

aan de betrekking van onderwijzer verbonden , 
daaronder allicht zon Jij,len ; 

dat voorts, zij het ook niet in die· mate als bij 

het hoofd eeoer echool het geval kan zijn, op de 
verhouding tnsschen de ouders der kinderen en 

den onderwijzer , het waarnemen door dezen van 

het egeotschap eener levensverzekeringmaatschappij 

eenen minder gewenscbten .invloed kan oefenen ; 
Gezien de wet tot regeling van het la~r onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te handhaven. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

12 &ptem/Jer l ll02. BEBLUir, houdende nadere 

bepalingen omtrent de vrijstelling van meting 

voor Grieksche schepen. S. 178. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht no Onzen Minister van 

Financiën d.d. 9 September 1902, n•. 54., Invoer• 

rechten en Accijn7.eo ; 
Herzien Ons besluit van 18 Janual'i 1902 

(Staate/J/ad n°. 4.) ; 

Hebben besloten en besluiten : 

Eenig artiul. 

Aan het eerste lid ,·an artikel 2 van Ons be• 

slnit van 18 Jannari 1902 (Slaat,ólad n•. 4) 
wordt het volgende toegevoegd. 

• Doen zich moeilijkheden voor, wnardoor de 

meting dier ruimten verhinderd wordt, dan wordt 

de in den Griekschen meetbrief uitgedrukte netto
inhoud met l> percent verminderd." 

Onze Minister van Financiën is belB&t met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staata/J/ad 
en tegelijkertijd in de Staat.rcourant zal worden 

geplaatat. 

!let Loo, den 12den September 1902. 

(.g_el.) W IL HE L M I N A. 
IJe Miniater 110n Financiën , 

(!1ef. ) HARTE VAN TECKf,&NBURO. 

( Uil!1"!1 · 18 &pt. 1902.) 

1902. 

12 September 1902. 8.&sLUIT, houdende beali11iog, 

dat onder de bij art. 2011, litL il, der !'(e• 
meentewet bedoelde kosten van het nanleggen 

en bijhonden van de dubbelen der !~en 
en plans van het kadaster ook zijn te verstaan 

de kosten van eene Inter noodznke.lij,k ge
bleken vernieuwing dezer stukken. 

Wr1 WILHELMINA, 11:NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Àardenbur!1, te!'(en het 
beslnit vun Gedeputeerde Staten van Zeela,ul 
d.d. 17 Mei 1902, n°. 49, late afd., waart.ij goed
keuring is onthouden aan cl.e ~ootiog dier ge• 
meen te voo1· ] 902 ; 

Den Raad van State• ardeeliog voor ,le ge
schillen van beatunr, geboord, aivies van den 
23 Aogustna 1902, n°. 210; 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Binneolaod~che Zaken van 9 September 11)02 , 

n°. 64.H, ard. B. B.; 
Overwegende, dat nadat op 21 Maart 1902 de 

bovengenoemde begrootin!'( door den gemeenteraad 
was vastgesteld, Gedeputeerde Staten daaraan bij 

besluit van 17 Mei 1902, n°. 49, late afd., hnnoe 
goedkenring hebben outhondeo, na te hebben over• 
wogen dat nit een schrijven van den Ingeoieur

Verificotenr van het kadaster te JJordreckt d.d . 

26 Febrnari 1902, n°. 4/6969 , is gebleken, dat 

twee der ten raadbuize der gemeente Aarden6-,,r!1 
berustende kadastrale plons noodzakelijk moeten 

vero.ienwd worden, waarvan de koeten door dien 
ombtenaai- werden berekend op te zemen/ S 1. l ; 

dat de gemeenteraad vnn Aardenl>ur!1 bij schrijve• 
van 15 Maart 1902, n°. 1762/18\l, late afd., 
door ben is uitgenoodigd, het voor de bedoelde 

veroienwiog benoodigde be<lng alsnog in de be-
11:rooting voor 1902 beschikbaar te stellen; dnt 
blijkens schrijven van bnrgemeeeter en wethonden 

vl\n Aardmóur!1 d.d. 9 Mei l ll02, n°. 80, de Jre· 
meeoternad bezwaar beert gemaakt aan deze uit
noodi~ng gevolg te geven ; 

dat de gemeenteraad hierop Onze voorzienfog 

heert gevraagd, daarbij betoogende, dat Gedepn• 
teerde Staten hunne goedkeuring ten onrechte aan 
de begrooting ontbonden hebben, vermita toch in 
art. 205,ll der gemeentewet onder het aanleg!1en 
en l,ij/iqu·rle,a van de dobbelen der l~n en plans 
van het kadaster niet het oernieultli/fl dier dob
belen be!l(repeo is, en bovendien niet is gebleken, 
dat er voor die veroieuwÎ11g eenige noodzakelijk• 
heid bestaat; 

23 

.. 
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· Overwegende, dat volgens hnt bepaalde onder 

letter 1i vnu art. 205 der ~meentewet .op de 

.~rooting der nitgaven worden gebracht de 

,;kosten vnn het aunleggen en bijbonden vnn de 

.dubbelen der leggen en plans van het kaJaeter", 

en daarin door art. 2a der wet van 80 Mei 1877 
(Staa tsblad n°. 1S2) alleen deze wijziging is ge• 

bracht, dot het bijwer"en dier dubbelfn sinds de 
invoe1·ing van laatstgenoemde wet kosteloos 11:e• 

schiedt; 
dut alzoo ten laste der gemeente nog zijn ge- · 

bleven de kosten vnn het .aanleggen!' dier dub

belen , en bij de onbepaaldheid dezer laatste uit
drukking Ons geene redenen bekend zijn, waarom 

in art. 205h der p:emeentewet daaronder alleen 

de koelen var. eersten aanleg en niet ook die van 

cene latere nood1,akelijk gebleken vernieuwing 

zondfD zijn te verstaan ; 
dat, waar de behoefte win het opnieuw aanleggen 

der in evengenoemd artikel bedoelde dubbelen jniet 

in zóó 11:roote mate afhankelijk ia vnn de wijze , 
waarop door de gemeentebesturen voor het behoud 

dezer onder hen berustende kadastrale stukken 

gezorgd en op een behoedzaam gebruik daarvan 

toegezien wordt, het integendeel alleszins redelijk 

moet worden ~ebt, dat de gemeenten ook de 
kosten drnl(CD cener vernieuwing dier dubbelen, 

zoo vonk hun versleten toestond het bijwerken en 
een Joelmntig geln·uik er van u·iet meer toelaat; 

dat voorts uit het nan burgemeester en wet

houders van .Ja1·denbu1"!/ gericht schrijven vno den 
lngenienr-Verifi.catenr van het kadaster te Dord

recÀt, d.d. 10 Mei 1901, n°. 4/6093, voldoeude 

blijkt, dat nnn eeoe vernienwin11: van de in dat 

schrijven nader nanll:Cduide dubbelen der kadnstrnle 

plans inderdaad behoefte bestond; 
dat de daartoe gevorderde nitgaven tot een p:e

zamenlijk bedra~ van f 31.51 alzoo ten onrechte 

niet zijn gebracht op <lc begrootiog von nitiraven 

der itemeente .Awdenbu,~ voor het jaar l ll02, en 
Gcdcpnteerde Staten vn n Zeeland uao die be
grootinp; mitsdien terecht hnnne goedkenriop; 
hebben onthouden; 

Gezien de · gemeen te wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met hnndbnving van het bestreden beslnit, het 
dnnrtegcn ingesteld beroep on~egrond te verklaren. 

Onze Minister van Binoenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(W. v. B. A.) 

24 Sept6111ber 1902. BlilSLU1T, tot toepassing der 

wet nn 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 

aangevuld door de wet vnn 20 Juli 1884 

(Staatsblad n°. 164)en ~wijzigd bij artikel 19 
van de wet vnn 16 April 1886 (Staaf.sblad 

n°. 64), 'tot vnslstelling vnn buitenF:ewone 
maatreitelen tot afwending Ynn eenige be, 

smeitelijke ziekten en tot werinp: harer uit

breiding en ,zevolgen. S. 179. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Overw~nde, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), ann11:evnld 

door de wet van 20 Jnli 1884 (Staatsblad n°. 164) 

en p:ewijzij!d. bij artikel 19 van de wet vnn 16 April 

1886 (Sfaat8b/.ad n° .. 64), tot vns1stellio11: van 

hnitengewone mantr~elen tot afwending van eeni~ 

besmettelijke ziekten en tot werini,; hnrer nit

breidin11: en p:evol,zen, noodzakelijk is wep:ens het 
voorkomen van pest. en andere der bedoelde ziekten 

op enkele plaatsen in het buitenland; 
Op de voordracht van On7.en Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 30 A n11:nstns 1902, 

n°. 6S70, afdeeling Binnenlundsch Beetnnr en 
von Onzen Minister van Financiën van 4 Sep· 

tember 1902, n°. 8, Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op Ons beslnit van 12 September 1901 

(Staatablad n°. 209); 
Den Raad van Stnte F:Choord (nd vies von 19 Sep

tember 1902, n°. 21); 
Gelet op het nader ropport van Onzen Miuiste,· 

van Binnenlnndsche Zaken van 20 September 
1902, 11°. 6949, ofdeelinp: Binnenlandsch Bestuur, 

en van Onzen Minister van Financiën vnn 22 Sep• 

tember 1902, n°. 81, Invoerrechten en Accijnzen; 
Hebben goedp:evooden en ve1·at.aan , 

Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, ge• 

bruikte kleedingstukken en onp:ewufschen lijf- en 

hedde11:oed zijn verboden uit landen of plaatsen 
door Onze Ministers van Binnenlondsche Zaken 

en Financiën aan te wijzen. 
De nanwljzin,zen worden telkens ten minste 

één dap: voor dat zij i11 werkillp: treden door 
plaatsing in de Nederl11ndsche Staafac01,ra11t ter 
algemeene kennis F:ebntcht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoej?d die 
aanwij1,ingeo te veranderen zoo dikwijls de om• 

standigheden dit 11edooge11 of. noodig maken, nis
mede te bepalen of en in hoever ile bn11:3~~, door 
reizigers medegebracht, onder het verbod zijn 
beF:repen. 

D~ beschikkingen over deze onderwerpen worden 
ook in de Nederlandsc!,e Staatscourant geplaatst. 
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2. Heeft het verbod afwending van de Azintieche 

cholera ten doel, dnn ~ragen zich Onze genoemde 
Ministers bij n.anwijzingen betreffende den in• en 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot de 
op 15 April 1893 te Dre,dm p:eeloten en bij de 

· wet van 9 Joli 1894 (Staat,blad n°. 94) goed
p:ekeurde internationale overeenkomst tot wering der 

cholera, naar de bepaliniren van die overeenkomst. 
Heeft het verbod afwending vnn de pest ten 

doel, dan gedrap:en zich Onze genoemde Miuistere 
bij aan wijzingen betrelfüode den in- of doorvoer 
uit landen, die toep:etreden zijn tot de op 19 Maart 
1897 te 'fT imetië gesloten en bij de wet van 14 Juli 
1898 \8/.aat,bl,u/, n°. 175) goedgekeurde inter
nationale sanitaire cocveotie, nanr de bepalingen 
van die conventie. 

3. Het tegenwoordi~ besluit, dat !(lldnrende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dap: na dien der dap:teekening van 
het Sf.aat,blad en van de Staat1c01tra11t, wanrin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenland@che Zaken en 
van Financiën zijn belnst met de nitvo.,ring van 
d it bealnit, dat in het Staat,blad en gelijktijdi11: 
in de Staat1coura11t zal worden geplaatat en 
waarvan afschrift zul worden p:e,.ooden aan den 
Raad vnn Siate. 

's Gravenhnge, den 24sten September 11102. 
(let.) WILHELMINA. 

De .lfinüter r>an Bi11nmla11d,c/ie 7,a.te,,, 
(911t .) KUYl'IIB. 

De Minuter van Financiën, 
(get.) HARTE VAN Tl!:CKLENBiJRG. 

( Uifgeg. 3 Oct. 1902.) 

29 Sepletnber 1902. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlnndsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten van de provinciën, betreffende 

voorstellen fot wijziging van gemeentep:renzen. 
De Minister van Financiën vestip:t er mijne 

oandachi op, dat enkele malen bij de toepaBBing 
in de kadastrale stukken van bij de wet vast
gestelde wijzigingen van gemeente-p:renzen zich 
moeilijkheden hebben voorgedaan, die het gevolg 
waren van minder duidelijke of minder nauw
keurige omschrijving der nieuwe grenzen. Ge
noemde Minister geeft daarom in overwep:inll', 
om voontellen tot wijziging van grenzen van 
gemeenten, vóór dat daaraan verder gevolg wordt 
gegeven, wai de omschrijving der nieuwe grenzen 
betreft, door de ambtenaren van het kadaater te 
doen onderzoeken. 

Ik heb daarom de eer U te verzoeken vooria;.n 

dienovereenkomstig te handelen, vóór dot voor

atellen, als thans bedoeld, BBD mij worden gezonden. 
Ook zal het mij aangenaam zijn in het ver• 

volg bij dergelijke voontellen de knartjes, waarop 
de voorgestelde grenswijziging en eventueel nadere 
aanwijzingen ter toelichtinp: zijn BBnp:egeveo, i.; 
duplo van U te ontvangen. 

De Minûtt!r vai, Binnenland.,cl,e Zaken, 

Voor 1l1>n Minister, 
DeSecrûaril-Generaal, (get.) A. F. V AN LIJND&N. 

L. S.-G. 

29 St!ptt!mber 1902. ARREST van den HOOf{tln 
Raad der Nederlanden, hondende bealilBiog 
dat art. 47 der gemeentewet in ruimen zin 
m0tt worden opgerat, waarmede niet ia overeen 
te brengen eeoe bevoegdheid des rechten om 
te onderzoeken, of tu11chen de gebezigde nit
drokkiogen en het aan dewdezijndeonderwerp 
eenip: verband best11Bt anden dan in dien 
zin, dat zij bij die beraadslagin11: over zoo
danig onderwerp g,,bezigd zijn. 

De Hooge Rand enz.; 

Gelet op het middel van CB!BBtie, door den 
requiran~ voorgesteld bij memorie: 

Scbendiog, door •erkeerde toepassing van art. 216 
in verband met art. 239 Strafvorderiup: en van 
ari. 47 der gemeentewet, en door niet toepassing 
van de artt. 266 en 267 Stnaf'recht ; 

Ot1tmoegende dat bij het beklaagde arre@t als 
wettig en overtuigend bewezen is aangenomen, 
dat de· gereqnireerde te W inachoten als lid van 
den raad dier gemeente in eene vergadering met 
gealoteu deuren van gemelden gemeenteraacl van 
7 December 190 i aan E. B,, inegelijka lid van 
den raad dier gemeente, mondelin11: opzettelijk 
beleedigend heeft toegevoeird, dat hij, Dr. H. T., 
hem, B., hield voor den · gemeensten kerel, dien 
hij kende ; 

dat echter noor 's Hofä oordeel ten deze tegen 
den gereqnireerde geen recht. van strnfvorderiog 
oonwezig was, daar de beleedigin11: ia toegevoegd 
door den ~ereqnireerde als raadslid ann een mede.
lid gedurende de beraadslaging in de vergadering 
van den gemeenteraad, en het overbodig was te 
onderzoeken of er verbawl. heeft bestaan tuBBcben 
de door den gereqnireerde p:esproken woorden en 
bet in behaudeliog zijnde onderwerp ; 

dat hiertegen bij de memorie van C818Btie is 
aangevoerd, dat de niet ve·rvolgbaarheid der leden 
van een gemeenteraad volgens art. 47 der ge-

23* 
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m~ntewet alleen bestaat wegens de stem of mee
nUlf}, door hen in de vergadering geuit, en die 
woorden niets anders omvatteu · dan de gezegden, 
die deel hebben uitgemaakt · van da~ne, w11t 
in de 17ergadering is gesproken over een in den 
rand in beraadslaging zijnd onderwerp, althans 
daarmede io onmidJellijk verband staat; 

0. daaromtrent: 
dot de bedoeling van nrt. lhl der Grond wet 

17an 1848 was, dát de vertegenwoordigers vrijelijk 
hunne gel7oelens zouden mogen open baren met 
betrekking tot in behandeling zijnde zaken zonder 
nees voor eene gerechtelijke 17ervolging, wanneer 

hun daarbij nildrnkkingen mochten ontvallen, die 

hen anders Jaarnan zouden blootstellen ; "-~· 
dat · toch blijkens de memorie vnn toelichting'" 

het artikel strelcte om eene soort van onschend
baarheid in te voeren 17oor hetgeen de vertegen• 
woordiger in de vergadering spreekt, en geen 
rechter zich Inter moest mengen in de uitspat• 
tingen, wa.araàn de leden zich mochten hebben 
schuldig gemaakt ; 

dat wel in art. 7 4 der prol7inciale wet en art. 47 
der gemeentewet h~t • woord ,ad vijzen" is ver
vangen door de woorden • stem of meening", maar 
dat noch uit de geschiedenis dier wetten, noch 
nit de beteekeuis dezer woorden volgt, dat hier
mede iets anders is bedoeld; en het ook niet 
aannemelijk is, dat, waar het · de toepassing geldt 

ven een algemeen Staatsrechtelijk beginsel, de 
uitwerking voor de leden der Prol7inciale Staten 
en gemeenteraden ecne andere zou zijn dan voor 
de leden der volksvertegenwoordiging; 

dat derhalve ook voor hen -de bepaling in 
ruimen zin moet worden opgeYat, waarmede niet 
is overeen te brengen eene bevoegdheid des rech

ters om te onderzoeken of tusachen de gebezigde 
uitdrukkingen en het aan de orde zijnde onder
werp eenig verband bestond, anders dan in dien 
zin, dat zij bij de beraadslaging Ol7er zoodanig 
onderwerp gebrnikt zijn ; 

dat toch noch de woorden der Grondwet van 
1848 noch die van de provinciale wet of gemeente
wet de hier bedoelde beperking bevatten ; en in
tegendeel eene zoodanige bev:iegdheid nan den 
rechter gegeven, er toe zou leiden dat hij een 
onderzoek zon moeten instellen naar den aard 
der geYoerde beraadslaging, welk onderzoek de 
we~ver juist heeft willen nitsluiten ; '. 

dat het middel van cassatie dus ia ongegrond; 
Verwerpt het gedaan" beroep in eassat ie. 

(W. V. 'T R. 7809.) 

3 October 1902. BESLUrT, tot nadere vMtstelling 
van buitengewone mantregelen tot afwending 
der pest en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 180. 

W11 WILHELML A, 11:Nz. 

Overwegende, dat onverminderd Ons besluit 
van 12 December 1901 (Sfaat&l1ladn°, 267), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn tot 
ufl\"ending ·der pest en tot · werin11; harer uitbrei

ding en gevolgen ; 
Op de voordrncht van Onze Ministers van 

Binnenlandschc Zaken, van Financiën en van 
Waters.laat, Handel en Nijverhéid ,·an 30 Au
gustus l 902, n°. 6369, afdeeling Binnenlandsch 
Bestnnr, van 4 September 1902, n°. 7, Invoer
rechten en Accijnzen en van 9 September 19021 

I,&. H, afdeeling H•ndel en Nijverheid; 
Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats

blad n•. 80), aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staat8ófad n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
17an de wet van 15 April 1886 (Staatsófad n°. 64) 
en op -de wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad 

n•. 175) ; 
Den Rand van State gehoord (ad 17ies van 23 Sep

tember 1902, n°. 6) ; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Hinnenlandscbe Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 25 Sep
tember 19Q2, n•. 7089, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, van 27 September 1902, n°. 18, ln17oer

rechten en Accijnzen en van 30 September 1902, 
Litt. L, afdeeling Handel en Nij verheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van ÎD·, door• en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstnkken en onge• 
wasschen lijf- en beddegoed uit landen en plaatsen, 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën aan te wijzen, is in-, door• en 
17ervoer van onbew~rkte wol en haar, huiden, 
bontwerk en andere voor het ovetbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen verboden uit \noden 
of plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
\andsche Zaken P.n ,nn Financiën aan te wijzen. 
De aan wijzingen worden door plaatsing in de 
Nederland1che Staatscourant ter algemeene kennis 
gebraoht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in• of door• 
voer oit landen, die toegetreden zijn tot de op 
19 Maart 1897 te Venetië gesloten en hij de 
wet van 14 Jnli 1898 (Staat1blad n•. 175) goed-
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gelt~urde Internationale Sanitaire Conventie, ge

drogen Onze genoemde Ministers zich naar de 
bepalingen van die Conventie. 

2. De geineen1ebestnren en de bargemee,ten, 
ieder voor zooveel hem aan1t11at, dragen nnnwlettend 
zorg voor eene doeltreffende toepassing van de 
bepalingen der wet van 4 December 1872 (Staat,
l>lad n°. 1S4), gewijzigd bij de wetten van 3 De· 
cember 1874 (Staatablad n•. 188), 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 (Staat,

blad. n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n•. 64), 
21 Juli 1890 (Staat,blad n°. 166) en 21 Juli 
190 l (Staat,blad n°. 157). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepnlingen op pest toepas~elijk zijn en de 
herinnering daarvan 88D de ingezetenen van be
lang moet worden geacht, benevens uit den tekst 
van Ons te~nwoordig besluit, worden van wcge 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, zoodra 
deze dit noodig acht, neo de gemeentebesturen 
verzonden, ten einde in elke gemeente te worden 
aangeplakt. 

3. Een ieder is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen, voor hem verlangd 
ter zake . van de uitvoering van Ons tegenwoordig 
besluit., nauwkeurig ee naor waarheid onverwijld 
te geven. 

4. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Binneulandsche 
Zaken en van 'Financiën aan te wijzen, worden 
geene personen als bedoeld in het laatate lid van 
Titel V van Hoofdstuk II van het .Algemeen 
Sanitaire Reglement ter voorkoming van het 
binnendringen en het zich verspreiden der peat", 
gevoegd bij de op 19 Maart 1897 te Venetië 
gealoten Internationale Sanitaire Conventie of 
geene Fersonen nit door Onze genoemde Ministers 
aangewezen naburige met pest besmette bniten
landsche gemeenten, als bedoeld in Titel V[ van 
Hoofdstuk II van genoemd Reglement, toegelaten 
dan na geneeskundig onderzocht, en, zoo noodig 
ontsmet zijn. • Het onderzoek geschiedt door een 
geneeskundige, die daartoe door Onzen Minister 
van Binoenlandsche Zaken, met toekenning van 
eene door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging wo1·1lt aangewe1,en. 

De beschikking tot aanwijzing ~•n bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlanrbcl,e Slaatacow

rant geplaatet, ten minste één dag, voordat zij 
in werking treedt. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet 
toegestaan dan met inachtnemin11: van de voor• 

aehriften, daaromtrent door Onze Minietera van 
Binoenlandsche Zaken e~ van Financiën gegeven. 

5. F,en ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan pest lijdt of ziekteverschijnselen -rertoond, 
welke het ontstaan van pest doen verwachten, of 
die waarneemt, dat van goed.eren, waarvan in-, 
door- en vervoer verboden is, in-, door• of ver
voer plaats heeft, ie verplicht daarvan onverwijld 
kennis te p:even nnn den burgemeester of den 
meest nabijzijnden ambtenaar van Rijks-of gemeente
politie, of, wanneer het den invoer van goederen 
betreft, aan den meest nabijzijnden ambtenaar 
van 's · Rijks belastingen. Deze verplichting rost 
in het bijzonder op boudere van vervoermiddelen 
en daarbij geëmployeerden. 

6. De burgemeester van elke gemeente is be
voegd, op personen, die nan peat I ij den of ziekte
verschij nselen vertonnen, welke het ontataan van 
peet doen verwachten, en op hen, di11 met zoo
danige personen jn aanrnkingzijn geweest, on inge
wonnen advies van den inspecteur, krachtens de 
Gezondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving van de wettelijke bepalingen betref
fende besmettelijke ziekten, of van een met voor
kennis van dezen gernad pleegden geneeaknndige, 
door hem noodig geachte maatregelen van ond.er
zoek, afzondering en ontsmetting te doen toe
passen en hen naar eene openbare inrichting of 
andere verblijfplaats in de gemeente ter verpleging 
te doen overbrengen . 

De hierbedoelde zieke of verdachte personen 
zijn verplicht zich aan die maatrell(elen te onder• 
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

7. Op de goederen van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden i1, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 van de 
wet VBJl 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

8. De burgemeester doet de hand honden nan 
een nanwkenrig bijhouden van het in artikel 438 
van het Wetboek van Strafrecht bedoelde register 
in slaapsteden en logementen en doet, voor zoo
ver hem dat ooodig voorkomt, toezicht honden 
op de aldaar nachtvel'biijf houdende reiziger■• 

Indien vanwege het gemeentebestunreen genees• 
knndige met het houden van toezicht op de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde reizigers. 
belast is, zijn dezen verplicht, dien geneeskundige
bij zich te ontvangen en hem alle verlangde in
lichtingen ter mke van de uitvoering van Ona. 
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tegenwool'dig besluit, bet~ij mondeling hetzij schrif
telijk te verschaffen, tenzij zij kunnen aantoonen 
binnen de laatste tien dagen niet in eene met 
pest besmette plaats vertoefd te hebben. 

9. De bnrgemeester is bevoegd, na ad vies van · 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
en voo!' het" overbrengen van besmetting bijzonder 

vatbare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
een nuis, erf of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pest voorkwam, anders dan 

met inuchtnemin!I: van de door hem te geven 
voorschriften, te verbieden. 

10. In spoedeischende gevallen zijn de bestnnr• 
ders van Rijksinrichtingen, voor zoover de dienst 
in hunne inrichtinit het toelaat, verplicht, op 
verzoek vnn een bnrl(llmeester aan dezen onmid
delijk. te doen toekomen of ten p:ebruike nf te 
staan tot. hunne inrichting behooread materieel 
noodig voor behnndeliog, verpley;ing, ufzonde1-ing, 
ontsmetting of vervoer van lijders aan pest of 
daarvan verdachtén, of voor ontsmetting of ver
voer van besmette goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het Hoofd van het De

partement, waaronder de inrichting ressorteert. 
11. Door Onze Ministers van Bianenlaodsche 

Zaken en van Waterstaat., Handel en Nijverheid 
kon worden bepaald, dot aan de door hen aan 
te wij1.en grensstations der spoor• of tramwegen 
r,;eneeskundig toezicht gehouden wordt op de per
sonen en goederen, per spoortrein of tram Neder• 
land binnenkomende, door een geneeskundige, die 
daartoe door 001.en Minister van Binoenlaodsche 
Zaken, met toekenning van eene door dezen te 

bepalen ver~edinp:, tot wederopze~ing wordt 
aangewezen. 

12. De in artikel 11 bedoelde geneeskundige 
is aan wezip: bij de aankomst van eiken personen 
trein of tram nit het buitenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van elken per• 
sonentrein of tram uit het buitenland aan eea 
station, ais in artikel 11 van Ons tegenwoordig 
besluit . bedoeld, worden de reui~rs door den ge
neeskundige onderzocht op de wijze, die hem na 
overlep; met den stationschef en den hOOg"st in 
raait zijnde der aanwezige ambtenaren van de 
invoerrechten en accijnzen het meeBt doeltreffend 
voorkmnt. 

De goederen (met- inbegrip van de bagages, door 
reizigers medegebrncht) worden, voor zoover de 
geneesknndiire het noodiit oordeelt, 1,00 spoedig 
mogelijk na aankomst door of namens hem onder-

zocht op de wijze, die hem nu overleg met den 

stationschef en den hoogst in raag zijnde der 
aanwezige ambtenaren van de invoerrechten en 

accijnzen het meest doeltreffend voorkomt. 
Het volgens dit artikel te verrichten onderzoek 

van personen en goederen zal steeds zooveel mo· 
gelijk samenvallen met het douane onderzoek. 

14. Reizigers, die door den geneesknodige be

vonden worden niet aan pest te lijden, noch ver• 
schijnselen van die ziekte te vertonnen, mop;en 
niet worden a.ingehonden, maar worden terstond 
tot voortzetting der reis toep;elateo. 

15. De reizigers, die door den ~oeeskuodige 
bevonden worden aan pest te lijden of verséhijnselen 
van die ziekte te vertonnen, worden, indien de 11:e
neesknodige het noodig oordeelt, onverwijld, met in

achtneming vuu artikel 9 der wet van 4 December 
1872 (Staat8i,tad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der iremeente waarin het 
grensstation ligt, volgens artikel 18 van Ons 
tegenwoordiit besluit, aan te wijzen inrichting voor 
verpleginp: van lijde_rs aan besmetteiijke ûekte, en 
dur afgezonderd en verpleep:d. 

De kosten van vervoe1• en verplep:inp: worden 
door de verpleegden of hunne erfgename.n vergoed. 

Behoeftigen worden op •~ Rijke kosten vervoerd 
en verplee.~d, voor zoover niet de knsten daar
van krachtens de wet tot rep:eling van het arm
bestnor ten laste eener gemeente moeten worden 
gebracht. 

16. Goederen (met inbeitrip van de bagaires, 
door reizigers medegebracht), uit het buitenland 

aangevoerd, waarvan de in- of doorvoer niet ver
boden is, mogen niet worden aangehouden dan 
voor zoover ·en voor zool,rnir dit noodig is voor 
de oohmetting volgens de hierna volgende be

palingen. 
Vuil linnengoed, kleederen en voorwerpen, die 

deel uitmaken van reisii;oedereo of' inboedels (ver
huisgoed), komende nit plaatsen, met inachtneming 
van de bepalin[len van de op 111 Maart 1897 te 
Venetië gesloten internationale Sanitaire Conventie 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
in de Netkrlamuclie Staatscourant aangewezen, 
worden, voor zoo•er de geneeskundige dit noodig 
oordeelt, ontsmet op de wijze, door hem voor
geschreven. 

Bagaites, door reizigers medegebracht, en voor 
de ontsmetting aangebonden, worden desverlanp;d 
aan de eigenaars op hun kosten door den burge
meester nagezonden. Wat koopmansgoederen be
treft, zal ontsmetting - op de wijze, door den 
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geneeskundig,, voorgeschh!ven - slechts worden 

toegepast op goederen en voo1·werpen, met in• 

achtneming der bepalingen vun de bovengenoemde 
internationale Conventie door Onzen Minister· 

vnn Binnenlaodsche Zaken in de Nederlandse/te 

Staatscourant aangewezen. 

De ontsmetting z11l op zoodani!le wijze moeten 
plunh hebben, dat de voorwerpen zoo weinig 
mo~elijk beschadigd worden. Brieven en corres

pon,lentir, drukwerken, boeken, dagbfodeo, dienst• 
stokken, enz. (postpakketten niet in begrepen) 
zullen aan geene enkele belemmering of ontsmet
ting worden onderworpen. 

17. Spoor• of tramwogens (zoo personen- o.ls 
goederenwogeos) uit het bniteolo.nd binnenkomende, 
zullen nao de grenzen niet worden o.angebouden, 

bebonden, dat wagens, die bevnild zijn - indien de 

geneeskundige het noodig Qorde~lt - · van den trein 

zullen worden gehaakt en op de wijze, door den ge• 
neeskundige voorgesohreven, zullen worden ontsmet. 

18. De burgemeester van elke gemeente, waarin 
een grensstation ligt, nis in artikel 11 van Ons 
tegenwoordig besluit ia bedoeld, zorgt zoo spoedig 
mogelijk op Rijkskosten, in overleg met den krach
tens 11enoemd artikel aangewezen deskundige : 

a. voor de inrichting van eene gelegenbeiJ tot 
afzondering eo verplegioic van de in artikel I ó 

van Oos tegenwoordig besluit bedoelde reizigers, 
lijdende oan of verdacbL van pest ; 

ó. voor eene geschikte plaats voor . de ontswet

ting van de in artikel 16 von Ons tegenwoordig 
besluit bedoelde goederen; 

c. voor het persoce"1, noodig tot hulp of op• 
zicht bij het onderzoek, de o.fzondering, de ont
ametling of het vervoer van personen en goederen, 

beiloeld in de artikelen 18, 14, 15, 16 en 17 
van One tegenwoordig besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ootemet• 
tingsmidde leu, vervoermiddelen, meubelen i:n onder 

noodig materieel. 
Zoo gebruik gemaakt wordt vao de inrichting 

vno gemeentewege tot stond gebracht ter voldoe

ning nao artikel 7 vnn de wet vao 4 December 
1872 (Staat1blad n°. 134), bepnolt Onze Minister 
van Bionenlandschc Zuken de som, deaw~ nan 
de gemeente te vel'!l(oeden. 

19. De ambtenaren van Rijka- en j[etoeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en ac• 
cijnzen en de stotionschefä eo olie ,i:eëmployeerden 

aau eene spoor• of tramwe~onderneming zijn, voor • 
zooveel bun dienst het toelaat, verplicht met o.l 
de buo ten il.ienste stannde middelen onverwijld · 

mede te werken tot de uitvoering van de door 

den krachtens artikel 4 of artikel 11 voli Oos 

tegenwoordig besluit noogewezen gtlDee~knlidi~e 

voorgeschreven maatregelen, betrelM1de het onder• 
10ek, de afzondering, ile ontsmettin111, behandeling 
eo verpleging eo het vervoer van personen of 
van goederen. De condnctean van eiken uit het 

buitenland biooeókomeodeu trein of tram zijn 

verplicht den gcneesktiodil(fl, zoo •poedig moge

lijk nn aankomst vao den trein of trom ll!ID het 

station, kennis te ![even van de verdachte ver-
. scbijnselen, <lie zij bij reizigershebben wanr~uomeo, 

en van hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
in deo trein of tro.m vao voor het overbrengen 
van besmetti og votbo.re voorwerpen. 

20. De kosten, vallende op de maatregelen, 

voorgesc~reven io de artikelen 4, IS, 14,, ló.. 16 
en 17 von Ons tegenwoordig besluit, komen ten 
lnete vao het Rijk, voor zoover io genoemde nrti

keleo niet enden is bepoold, en die koeten niet 

ingevolge eenige andere wettelijke bepuling ten 
laste van onderen moeten worden gebracht. 

21. De krocbteos artikel 4, of artikel 11 van 

Ons tegeowoordiic besluit 11&11gewezen deskundige 
volgt io de uitoefening vao zijn ambt de uanwij
zingen, il.ie Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken of de hoofdinspecteur of ile înepectenr, 
krachtens de Gezondheidswet belast met het toe

zicht op de bo.ndhaviog der wettelijke bepalingen 

betreffende besmettelijke ziekten, tot wiene dienst

krinic zijne stanil ploat& behoort, hem, voorzoover 
zij dit noo:lig nchteo, zullen geven. 

Hij stnut den burgemeester, eiken nmbteoour 

van Rijk&- of gemeentepolitie, of vao de invoer• 
rechten en accijnzen, den stationschefs eo den overi
gen geëmployemlen hij eene spoor• oflromwegonder
neming met zijn advies ter zijde, wanneer zij dit be

hoeven bij de uitvoering von wettelijke voorschrif
ten, betreffende ile wering of bestrijding il.er peet. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid dan geeft bij daarvan, onverminderd 
artikel 16 der wet voo 4 December 1872 (St1111.t1-
ólud n•. 184), onverwijld kennis oan il.en burge
meester eo n&o den inspecteur. 

22. Onze Miniater van Binnenlnndscbe Zaken 
is bevoegd, om, waar noodig, met medewerking 
van onze Minister& van }'ioanciëo en vao Water
staat, Handel eo Nijverheid tot wering van de 
besmetting van pest, toezicht te doen houden op 
aobepen, die langs binnenwateren het land binoeo
vareo, eo zulks met toeposaing, voor zoover mo
gelijk en ooodill, vnn de :irtikelen 11 tot en met 
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16 en 18 toten met 21 van 001 tegenwoordig bealnit. 
23. Schippers van vaartnigen, komende nit 

landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlnndsche Zaken ·wegens pest besmet ver
klaard, of aan boord waarvan een geval dier 
ziekte tijdens de jongste zeerei1 is voorgekomen, 
mogen geen andere N ederlanàsche ha vena of reed en 
dnn die van 'fTtuliHge,,, Hotk oan Bolland, IJ-

11tltide,s, Helder, Harlinge11,, Delfzijl of die nader door 
Onzen Minister van Binnenlanàsche Zaken zollen 
zijn aangewezen, aandoen, of elders in Nederland 

landen, dun na hun schip in.een der genoemde havens 
of op eene der genoemde reeàen het gezoudheids
onderzoelr, voorgeschreven bij de wet van 28 Maart , 
1871 (Staats6lad n°, 85), te hebben doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig na aankomst uit 
zee, in "Nederland elders liggende, da,n in een 
van bovengenoemde havens of op eene van boven• 
genoemde reeden, en waarop de pest wordt waar
genomen, ia verplicht op de eente aanzegging van 
den burgemeester van de haven plante, waar hij ligt, 
of van de gemeente, die het naast ..an zijne anker
plaats ligt, naar eene der genoemde havens of reeden 
te vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te kiezen. 

Onder ,reede" wordt verstaan elke ankerplaats 
voor uit zee komende schepen binnen de zeegaten 
en op de rivieren en at!oomen. 

24. Onze in Ons tegenwoordig bealoit genoemde 
Ministers zijn bevoegd de door hen krachtens 
dit beslnit genomen beschikkingen of gedane aan• 
wijzingen, zoo dikwijl11 de omst:inàigheden dit 
gedoogen of noodig maken, op dezelfde wijze als zij 
zijn tot stand gekomen, te wijzigen oCin te trekken. 

25. Ons tegenwoordig besla.it, dat, indien het 
niet eerder wordt ingetrokken, gednrende één jaar 
van kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dng na dirn der dagteekening van het Staatsblad 

en van de Staatscourant, w1111rin het geplaatst is. 
Onze Ministers van Hinnenlandeche Zaken, van 

Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid zijn belast met de uitvoering van dit beslnit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden ,;ezonden aan den Raad van !:tate. 

Het Loo, den Sden October 1902. 
· (get.) WILHELM IN A. 

De Min. van Binnent. Zaken , (get.) KuYP:11:R. 
De Hinuter ,:an Pinanciën, 

(get.) HARTE V A.11 TECKLEIIBURG. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijoerl,,eid, 
(get.) DE MA.REZ ÜYENS. 

(Uifgeg. 19 Oet. 1902.) 

9 Octo/Jer 1902. BESLUIT, tot V11Ststelliug van 
een reglement van politie voor de Rijkshavens 
te Num.a1111dorp, nan den Stoofpolder (ge• 

meente Bruinisse), en ann den TfTillempolder 

(gemeente St. P !,iliP3land), en de daartoe 
behoorende werken. S. 181. 

Wu WILHELMINA, 11Nz. 

Op de voordncht van Oor.en Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 24 Juli 1902, 
L". T, Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 Febrnari 1891 (Staats• 

blad n°. 69); 
Den Raad van State ~hoot·d, advies vnn den 

26 A111tuatne 1902, n•. IS; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi• 

nister voornoemd vnn 3 October 1902, L•. U, 
afdeeling Waterstaat A; 

Hebben ~dgevonden en verstaan : 
vost te stellen het na volgend reglement van 

politie voor de Rijkshavens te Numansdorp, aan 
den Stoo/polder (gemeente Bruinuse), en aan den 
Wille•polder (gemeente St. PhilJpsland) en de 
danrtoe behoorende werken. 

Art. 1, In dit reglement wordt verstaan : 
onder llarHnU de tramweghavens te Ntu1t4n1dorp, 

nan den Stoofpolder (gemeente Bruinuse) en aan 
den Wïlle111polder (gemeente St. PlliliJJlllantl); 

onder atflbtenaren oan den Waterstaat, de hoofd-
i ngenienrs, ingenieurs, aspirant-inp:enienrs, opzich• 
tere en adjnnct-opzichters van 's Rijke Waterstaat; 

onder llaoettm.eesters, de ambtenaren van den 
Rijkswnterstaat belast met het beheer van de havens 
of die hen vervangen; 

onder fram.1t1eg1m en oee,diensten, de tramwegen 
en veerdiensten van de RotterJamsche Tramweg• 

maatschappij, en verder dir, welker ondernemers. 
met vergunning van Onzen Minister van Water• 
staat, Handel en Nijverheid van de hawns en de 
daartoe behoorende werken gebrnik maken ; 

onder schipper, ieder gezagvoerder ,·an een 
vaartni,: of die dezen vervangt; 

onder dag, de tijd tnsachen op- -en oudergaug 
der zon: 

on~er wu:At, de tijd tusachen ondlr• en op~ng 
der zon. 

2. Dit reglement wordt algemeen verkrijp:baar 
gesteld. 

ll:lke schipper, die een der in artikel 1 genoemde 
havens bevaart of van de daartoe behoorende werken 
gebrnik maakt, moet voorzien zijn van een exem
plaar van dit retelement, benevens van het regie• 
ment ter voorkoming van aanvarin,: of aandrijving 
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op openbare wateren in het Rijk, die voor de 
scheepvoart open etann, vastgesteld bij Koninklijk 
bealnit van 18 Mei 1892 (Staat&blad n°. 102). 

Hij moet deze, deagevorderJ., aan de ambte
naren en beombten, in artikel 36 bedoeld, vertoonen. 

Het bepaalde in het tweede en derde lid van 
dit artikel ie niet van toepassing op de vaartui
gen, bedoefd in artikel 3 onder l en laotste lid. 

3. In de huvene worden toegelaten: 
a. de vaartuigen, behoorende tot de veerdiensten; 
6. de vonrtnigen, gebezigd voor het vervoer van 

de Rijkspost, echter uitsluitend tot het innemen 
en overgeven van de post; 

c. de vaartuigen, aan welker eigenaan ofschip
pere Onze Minister van Watentoat, Handel en 
Nijverheid tijdelijk het medegebruik vergunt van 
de aan de Rotterdameche Tramwegmaatechappij in 
gebruik afgestane aanlegplaatsen en haventerreinen; 

d. de vaartuigen, waarmede geen passagiere wor
den vervoerd en die geladen zijn met goederen 
of dieren, blijkens vrachtbrief bestemd om met 
de tramwegen of de vaartuigen van de veerdiensten 
doorgezonden te worden en de vaartuigen, welke 
blijkens lastbrief goederen of dieren, per tramweg 
of vaartuig van de veerdiensten aangevoerd, moeten 
inladen; 

e. de vaartuigen, geladen met bouwstoffen of 
benoodigdheden voor de tramwegen of de veer
diensten, mits daarvan blijke uit een certificaat 
van den ondernemer of diens gemachtigde; 

/. de vaartuigen vnn de Koninklijke Nederland
scbe Marine, van den Rijkswaterstaat, van de 
ambtenaren bel~t met de uitoefening van het 
toelicht op de vi88Cherij op de &Aeláe en de 
Zeeuwclt.e Stroomen, van de Rijkspolitie en van 
de Recherche te water; 

g. de vaartnigen ten dienste van de betonning, 
bebakening en verlicMing der havens en der open
bnre wateren; 

A. de bagger- en andere vaart-nigen, gebezigd 
voor de uitvoering van Rijkswerken of voor het 
laden en los.sen van bon wstoffen of materieel voor 
die werken; 

;. in de haven aan den Stoofpolder de peilboot 
v11u het ça}amiteose watencbap Br11i11N1, en de 

vaartuigen, hetzij geladen of ledig, gebezigd, blij
kens vrachtbrief, voor den aanvoer van bonw
stoffen of dijksmaterialen ten behoeve der water
keering van genoemd waterschap, wanneer de 
keuring of meting niet op stroom kan t>laata hebben; 

.t. in de haven aun den Witlempoláer de vaar
tnigen, geladen, blijkens vrachtbrief, met bouw-

stoffen of dijksmaterialen ten behoeve van den 
Á11na Jaco/Ja- of den Wiltempofrkr ,~ 

t. met vergunning van den b11venmee,ter andere 
. vaartuigen, met- welke geen veerdiensten worden 

uitgeoefend en die, te zijner beoordeeling, zonder 
de boven onder a tot en met /, vermelde vaar-
1nigen te hinderen, in de havens kunnen worden 
toegelaten en daar behoorlijke li~laats kunnen 
vinden. 

Overigens mogen geen vaurtuigen, behalve in 
geval van nood, in de havens binnen komen. 

4 De vaartuigen , die van de bavene gebruik 
moken, mogen geen grooteren diepgang hebben 
don 2.46 M. 

Me~ schriftelijke vergunning van den haven
meester kunnen, wanneer de omstandigheden dit 
veroorloven, gednrende den door hem te bepalen 
tijd, vaartnigen von meerdyen diepganit worden 
toegela1en. 

Bij buitengewoon ·lagen waten;tand of andere 
bijwndere omstandigheden kan de havenmeester 
voor de vaartuigen, waarmede geen veerdiensten 
worden uitgeoefend, den grootsten geoorloofden 
diep~ng gednrende een door hem te bepalen tijd 
verminderen. Kunnen onder bedoelde omstan
digheden de vaartuigen der veerdiensten naar het 
oordeel vnn den havenmeester niet in de haven 
komen, don wordt zulks aangegeven, bij dag door 
een roode vlag en bij nacht door een groen licht 
onder het gewone, roode havenlicht, en ie het 
gedurende de aanwezigheid vnn deze seinen ver• 
boden met deze vaartuigen de havens aan te cloen. 

5. Alle vanrtnigen van meer dan l M. di_ep
gang moeten aan den achtersteven voorzien zijn 

. van een schaal, waarop de diepgang duidelijk 
leesbaar ia. 

Geen deel van het vaartnig mag uitsteken be
neden het pnn\, vanwaar de scba11l begint te 

tellen. 
6. V nartnigen zonder vost dek en van grooter 

inbond dan 10 M' . (10,000 K;G. laadverm~n) 
moeten voorzien zijn van waterdichte borden, boor
den of wanden, welke ten minste 0.25 M. hoven 
den wa terspie!(l'I reiken. 

Het is verboden langa de berghouten aan de 
stootklossen of voor onn de zwaarden van de vaar• 
tuigen uitstekende ijzen of punten te hebben. 

7. De naam van het vaartuig en de naam en 
de woonplaats van den scbi pper of van den eige
naar moeten op eene in het oog vallende plaats 
aan de buitenzijde van het vaartuig dnidelijk 
leesbaar ·zijn aangegeven, 
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Deze bepaling is alleen vao toepa88inj!: op vaar

tnigeo vao grooter inhoud dan 10 M' . (10,000 K.G. 
load vermogen). 

8. De i;chippers zijn verplic:ht iorl( te cin1geo, 
dat het invaren, het uitvaren eo het bevureo 

der havens benevens het verhalen der vuartuigeo, 
oid langer dtiurt dan noodig ie, ter beoorileeliog 

vao deo huvenmeester. 
9. Ann de schippers vno de vaurtuigeu, in 

artikel 3 onder d tot en met I vermeld, oitge• 
zoodtrd die vuo deo Rij ka W ntentaat, die van 

het toezieht op de visscherij op de Schelde eo de 
ke111nc/a,, Stroo111en, die vao de Rijkspolitie, die 
..-ao de Recherche te water eo de voor de u itvoeriog 
van Rijkshnvenwerkeo bestemde Y1Wrtuigen en 
ander materieel, voor zoolang zij uan het werk 
zijn, is het verboden met hnone vuartnigen de 
havens binnen te komen of die oit te v,ueo von 

eeu kwartier vóór den bij. dienstn>geliog vastge• 

■telden tijd van vertrek of uokomst der booten 
VIID de veerd iensten tot het tijd1tip, waarop deze 
den h:iveumond verlaten hebben of binoenge· 

komen zijn. 
De duur vao het verbod zal telken1 door aeinen 

worden uan~ven. Deze seinen, welke voor de 
haven te Numa118dorp op den westelijken dam en 

voor de havens aan den Stoofpolder en IIUD den 

1Pillem,-oider op de zuidelijke dammen dier havens 
aanwezig zullen zijn, bestaan bij dag in een blauwe 
vlag eu bij nacht in twee blauwe lichten op 1.50 M. 

onderlingen afstand loodrecht boven elkander. Zij 

zullen worden geheschen door de zorg Y&D den onder
nemer, ten behoeve von wiens dienst het sein strekt. 

Bij storm of ijs~ng, of in andere bijzondere 

gevullen, kon, in overleg met den h11venmeester, 
de duur van het verbod verlenf!d, en zullen nis 
dan de eeioeo vroeger geheschen en Inter weirge

uomen worden. 
10. Het is verboden : 
l 0. Trossen, lijnen of kettingen aoders vast te 

leggen dan aan de dannoor bPstewde werken, of 
zoodaoig dat deze werken danrdoor, naar het 
oordeel vuo deo havenmeester, schade kno oen lijden; 

2°. Tr086en, lijnen, keltiogeo, nithondeN, enz. 
zoodonig uit te brengen of vast te mokeo, d11t 
zij het verkeer in de haven en het gebruik ,ler 
havenwerken kunnen belemmeren. 

De havenmeester i, bevoegd troaaen, kettingen, 
lijnen, uithouders, enz. in etrijd met dit verbod 
aangebracht, los te gooien of te kappeo, wanneer 
die niet dadelijk op zijn bevel verpla,tat, genoeg
:.mam uitgestokeo of iD!(6llOt11eo worden. 

11. Hd i1 verboden met voartuigen in de 

ha vene te gano lil(lfen op eene ploats, waar dit voor 

de uitoefening van de veerdiensten hinderlijk is. 

12. Het is aan de schippers van de vaartuigen, 

in artikel a onder i, 1c en l genoemd, verbodtn 

met hunne vaartuigen p.ebruik te maken vun de 
aan de Rotterdamsehe Tramwegmaatschappij in 
gebruik afgestane werken, welke doÓr een roode 

streep uC band zijn oaogeduid. 
Voor de vaartuigen, in artikel 3 onder i en 

1c genoemd, kou de havenmeester vau dit verbod 
onthelf.ng verleenen. 

Het verbod is niet toepasselijk in geval van nood. 

13. Het is aoo de schip1iers van de va:irtoigen, 
in artikel 3 onder i, 1c en t genoemd, verboden 
met hunne vuartnigen langer in de huveos te 
vertoeven dan tot het innemen of lussen der 
ladinp;, het voortzetten der reia of de uitvoering 

der werken nood ij!: is, ter beoordeeling van den 

havenmeester. 
Dit verbod geldt niet voor de in ai-tikel S 

onder i genoemde peilboot. 
14. De 1chipper, zijn va11rtuig verlatende, doet 

zich door een geschikt pen100n vervaoireo. 
Deze bepaliop; ia niet van toepnssiog op vuar• 

tuigen v11n minder inhoud dan 10 M •. 110,000 K.G. 

load ~ermogen). 
Het is verboden vanrtnigeo van 10 en meer M •. 

inhoud (10,000 en meer K.G. lood vermogen) onbe
woond in de ha,·eoa te laten liggen, tenzij met 

vergunning van den havenmeester. 
Het is verboden vnnrtoigeo onbeheerd in de 

haven te loten drijven. 
15. De aohipper vuo eeoig vaartuig, dat over

laden of naar het oordeel van den havenmeester 
onvoldoende bemand oC getuip:J. is, moe't' op 1uin

zegging vun dien bnveomeester de voort staken en 
het vaartuig naar eene door dezen aan te wijzen 
plaats verh11le~ of buiten de haven brengen. 

De schipper van een vaartuig, dat in oomid
dellijk gevanr van zinken verkeert, moet dit zoodrn 
mogelijk buiten het vaarwater naar een door den 
havenmeester 11ao te wijzen plo.ats brengen. 

16 . · Het ia verboden eenip; vnartnig zoodaaig -
te pluataeo, dat de iu• of uitvaart vno · de haven 

. wordt belemmerd. 
De schipper vnn efo zoodanig geplunht vuur

tnig ia verplicht op bevel vun deo havenmeester 
terstond le verhalen. 

17. Het anudoen voo de haven ie verboden, 
wanneer des d.aga een roo,le bol, of des oachts 
een rood licht onder het ,re,rone roode b11venlicht 
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is !(epldatat ten teeken, dut de toegang tot 1le 

lla 1·en is bdernwerd. 

Niettemin kan, wanneer de omstundigbeden dat 

toelaten, de buvenmeester aun de vaortnigen, waar
mede de veerdiensten worden uitgeoefend, ver

gunnen , onder in overleg met bem te nemen 

voorzorgen en onde1· de verantwoordelijkheid der 

betrokken schippers in de hiLveo te kome11. 

18. Wordt een vaartuig in de haven door vorst 

ingesloten, win is de schipper verplicht te zorgen, 

dat rondom het vaartuig eene bijt van ten minste 

een holve meter breedte worde gehakt en open

gehouden. 

19. Bij het vervoeren, laden en lossen van licht 

-Ontvlambare of ontplofbare goederen of onge• 

b)uschte kalk, is de &ehipper, onverminderd de 

naleving der omtrent het vervoer bestannde wetten 

en verordeningen , verplicht de bij zoudere voor• 

zorgsmautregelen no te leven, welke hem door 

den ha ven meester worden voorgeschreven. 

20. Indien van een vaartuig eenig voorwerp 

verloren r1111kt, hetwelk drijven de of gewnken voor 

de vaart gevnorlijk of hinderlijk kan zijn, is de 

schipper p;ehonden hiervan zoo spoedip; mogelijk 

kennis te geven aan den havenmeester. 

De plaats waar zoodanig gezonken voorwerp 

ligt moet door den schipper tera~nd door een 
boei 11·orden anngewezen. 

De scbippen zorgen, dat geen lichten, vlotten 

of bolken, bij hunne vanrtnigen in p;ebrnik, zich 

los- of ongemeerd bevinden. 

21 . W:ioneer een vaartuip; ~n de haven aan den 

grond raakt en de lading naor het oordeel van 

den havenmeester, moet gelost worden om het 

vaartuig weder vlot te brengen, is de schipper 

verplicht onmiddellijk tot het lossen over te gaon. 

22. Het is verboden gèdeelteo der lading of 

ballust in het water te werpen, beha) ve met ver

gunning van .den havenmeester, oC in geviLllen, 

waarbij het behoud van het vaartnig van het over 
boord zetten der lading of van den ballast aChaogt. 

23. De schipper van een vuartuig, dut gezonken 

·of aan den grond geraakt ia, geeft voo het onge

val terstond' kennis u110 den h11venmeest.er. 
24. De vaartuigen moeten in cle havens hunne 

VIUlrt zooveel verminderen als noodig ia om nudee

ligto golfslag en zni!{ing te voorkomen. 

25. De 1chippers van stilliggende vaartuigen 

zijn verplicht te verh11leo naar de ligplaatsen die hun 
door den havenmeester worden aangewezen, en die 
zoo noodig door dezen kannen worden vet'aoderd. 

26. Behalve i11 gev11l van eenig onheil en in de 

gevallen, wnarvoor dit verplicht i11 gesteld, meg 

aun boord van een vaartuig des ol\ch,s geen klok 

geluid worden. 

27. De achipper op wiene vurtu'ig brand is 

ontstaan, moet terslond de klok doen luiden of 

een daarmede overeenkomstig g,:lnid doen booren 

en het vB&rtniit nit de nabijheid von andere v11ar

toigeo verb&len. 

28. Het is verboden aan boord van een in de 

huven vertoevend vaartuig licht ontvlnmbnre of 

bij ontvlamming fel 'brandende stoffen te smelten, 

te koken of te warmen, tenzij met vergnnoing 

vuo den havenmeester. 

Het is verboden, tenzij dit door het bevoegd 

gezog voor een bepuald doel is voor!(t&ehr~veo of 

toqi:estann, aan boor.l v110 vaartuigen te achieten, 
buskruit te ontbruoden of eenig voorwerk 11f te 

steken. 

29. De schip1ier v,1n een niet tot de uitoefening 

der veerdiensten bestemd vaartuig, die de haven 

wil verlaten, geeft hiervan kennis oao den huven• 

meester, die zoo noodig de orde bepaalt, wuarin 

de vaartni11:en moeten verhalen. 

30. De voartuijlllo, bedoe)J. in artikel 3 onder/, 

en d tot en met l mogen niet aanleggen, geladen 

en gelost worden luogs de uan de Rolterdumsche 

Tramwegmaatscb11ppij in gebruik afgestane hnven

terreiuen . 

Het 'aan leggen, luden en lossen mag alleen ge

schieden · op de daartoe bestemde resp. door den 

havenmeester aangewe1.en pl11&t1en. 

De havenmeester wijst de plRaU van opelag IIBD 

en bepaalt den lijd, l(l!dnrende welken de voor

werpen mogen blijven liggen. 

Het is verboden eenig voorwerp op de boorden 

van de haven te brengen of te ontl11deo, zonder 

vergunning vuo den havenmeester. 

31 . De schippers der nuast elkander liggende 

vaartnigeo zijn verplicht ten gerieve van elkander . 

de noodige ruimte t.e mukeo tot het verh11Jeo. 
32. De schipper van een vaartnig, liKgeode in 

de huven, moet gedoogen dat een ander vaartuig 

ter zijde vuu het zijne komc en daarover gemeen

schap met den wal hebbe, mits niet om te laden 

of te loB&en . 

33. De schipper moet zijn vnartuig zoodra het 

geladen of gelost is, terstond doen verhalen, wan- · 

neer een uoder voartuip; terzelfd~r pluatse moet 

geladen of !_(eloat worden. 
34. Het is verboden : 
1°. het gebrnik van de werken te bdeiumeren 

of te belet ten ; 
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2°. in de hoven vaste stoffen te werpen of te 
laten vallen ; 

3°. op en bij de los- en loadplaatseo, behoo
reode bij de niet aan de Rotterdamsche Tramweg
maatsobarpij in gebruik afgeetaoe haventerreinen, 

andere ~edereo of voorwerpen neder te leg!(en , 

dan welke moeten worden ingeischeept of zijn 

ontladen, of go'ederen te laten liggen na verloop 
van den door den havenmeester voor de inladiog 
of wegvoering bepaalden termijn; 

4°. 1:ich anders dan met goedvinden van den 

rechthebbende op eenig deel van de haventerreinen 

te begeven, waartoe de toegang op een voor ieder 

blijkbare wijze verboden is; 
ó0

• over die gedeelten van de h1\\'enterreinen, 

welke geen openbare wegen zijn, met paarden of 

V'Jertnîgen te rijden, of daarover paarden of andere 

dieren te drijven of te leiden, tenzij met ver~nn• 
oio~ van den bovenmeester. 

35. De _gebruikers van de vnste bijschkranen 

dragen zorg, dat deze bij den afloop, alsmede bij een 
tijdelijke onderbreking van het l!'lbrnik, ook inge• 

val het bedienend personeel ter plaatse blijft, in 

zoodaniizen stand worden geplutat en bevestigd, 
dat de kraanboom boven het emplacement stoat, 
zoodanig dat het uiteinde van den kraanboom 
zich ten minste 3 M. achter den voorkant van 

de remmin!(werken bevindt. 

36. Tot het opsporen van de overtredingen van 
dit reglement zijn bevoegd de bij artikel 8 v,m 

het Wetboek von Strafvordering genoemde per

eonen, de beambten der Rijke- en f!'CtDeentepolitie, 
de ambtenaren von den Watel'!ltoat en de haven 
meester. 

De ambtenaren en beambten, in het eerste lid 

bedoeld, zijn bev~d tot de hondeling~n in ar• 
tikel 6 der wet van 28 Februari 1891 (Staa/1-
bfad n°. 69) omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal wor
den p:ezonden aan den ambtenAar von het Open• 

baar Ministerie hij het Kantongerer.ht dien de 
zaak aangaat, en in afschrift medegedeeld nnn den 
betrokken Hoofdingenieur van den Wateratont. 

37. De havenmeester en de ambtenaren van den 
Waterstaat zijn bevoegd tot de handelingen in 
artikel 8 der wet van 28 Febrnari 1891 (Staat.r
b/t,tl n°. 69) omschreven. 

38. De schippers zijn verplicht te gehoorzamen 
nan alle bevelen, welke hnn door den havenmeester 
of de beheervoerende ambtenaren vnn den Wat.erstaat 
in het beloog vun de vanrt of van de werken 
worden p:egeveu. 

V no die bevelen is on vermiuderd de verplich. 

tiog om daaraan onmiddellijk te voldoen, boogel' 
beroep op Onzen Commissaris in de provincie. 

39. Overtreding vnn de bepalingen vnn dit 
reglement wordt, voor zoo ver daartegen niet bij 

de wet ia voorzien, gestraft els volgt: 
a. met hechtenis van ten hoo~te zeltig dage• 

of geldboete van ten hoogste driehonderd guldett, 

de overtredio~ van de artikelen 11, lste lid, 15, 
lste liJ, 16 en 17; 

6. met hechtenis vnn ten hoogste dertig dage• 

of geldboete van ten hoogste ho!Ukrdoijftig gt1lden, 

de overtreding van de artikelen 19, 21, 25 en 27 ; 

c. met geldboete van ten hoogste lwtuierd gutde11,, 

de overtreding van de artikelen 8, !natste lid, 

4, 15, 2de lid, 24, 84, onder 1, en 38, lste lid; 
d. met geldboete van ten hoogst.e r,ij/ im 11eo,11tig 

gulden, de overtredi11g van de artikelen 8, 10 
11, 12, 18, 23 en 33 ; 

e. met geldboete van ten hoo_1!8te t1ijftig guldm, 

de overtreding van de artikelen 5, 6, 7, 14, 20, 
22, 28, late lid, 31, 82, 34, ondtr 2, en 35; 

/. met geldboete van ten hool(llte t1fj/ ,m twintig 
911.lden, de overirediog van de artikelen 2, 2de 

en 8de lid, 18, 26, 28, 2e lid, 29, 80 en 84 
onder 3, 4 en 5. 

Onze Minister van Wuteutaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de nitvoerin~ van dit 
beslnit, dat in het Staat.r6lad geplaatst en aan 

den Rand vun State in afschrift mede~deeld .zal 
worden. 

Het Loo, den 9den October 1902. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

1 De Alin. t·an W'aterataat, Handel e,i Nijoerhei.d, 

(gel.) ~E MAlUIIZ 0YENS. 

{ U.f.geg. 29 Oct. 1902.) 

10 Ocfo/Jer 1902. BESLUIT, hondende beslissing 
dat voor eene gemeente, zoo duarvoor geen 
zeer bijzondere redenen beatano, geen nitgoaf 
behoort te worden gedaan, die de strekking 
heeft buide te brengen oao d~ verdiensten 
van een dienaar eeoer kerkelijke gemeente. 

V'!I~ WILHELMINA. ENZ. 

Beschikkende op het beroep, iogeateld door den 
raad der gemeente Deurne e. n. tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten ,•no Noordbrnbnnt d.d. 
19 Juni 1902, G. n°. 48, waarbij goedkeuring 

is oothonden aan het besluit van dien rand d.d. 
10 Juni 1902; 
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Den Raad van State enz.; 

0 verwegende dot de gemeenternod de goed

kenring van Gedepnteerde Staten heeft ,gevmagd 
op zijn besluit von 10 Juni 1002, om oan W. D. 
K11:1188EMAKERS, pastoor te Helcnareen, een 11:e• 
schenk te p;even von / 600 bij !(fll~genheià von 
zijn 25-jarig priesterfeest; ' 

dot Gedepnteerde Staten deze goedkenring heb
ben geweigerd, op grond dat bij bedoelde feest

viering het gemeentebelang niet is betrokken, 
zoodat de gemeentegelden dnarvoor niet mogen 

worden besteed ; 
dat de raad der gemeente Denrne c. a. van 

dat beslnH tijdig bij Ons in beroep ia gekomen, 

aanvoerende dat het geschenk van / 500 niet 
wordt gep;even ten behoeve von den jnbilaris of 

om fetst te vieren, moor voor een Hnrmoninm 
in de hulpbehoevende kerk von den jnbiloris, 
waarbij het gemeentebelang wel degelijk be· 
trokken is; 

dot het toch den minder bevoorrechte goed 
doet, wanneer hij !(flVoelt dat de overheden hem 
gedenken en steunen ; 

dot zulks tot tevredenheid stemt en zoowel de 

gemeenten nis de somenleving en de Staat belang 
hebben ~ij eene ordelievende bevolking ; · 

0 ., dot hier buiten aanmerking moet blijven 

de bestemming die - zooala appellant aanvoert 
- de jubilaris zonde willen geven aan het ge-
11ehenk, maar enkel moet worden besliat, of goed. 

gekeurd mog worden een post die de raad der 
gemeente op de gemeentebegrooting voor 1902 
verlangt te brengen en welke strekt om eon den 

tegeowoordigeo pastoor te Helenaveen ter gelegen
heid van zijn 26-jarig priesterfeest een geschenk 

te geven von / 500; 
dat het geven van dit ge11Chenk izeen andere 

strekking kan hebben dan daardoor aan dien 
geestelijke hulde te brengen voor zijne jarenlange 
werkzo.nmheid in zijne kerk ; 

dat echter de burgerlijke en de kerkelijke ge
meente ieder een geheel van elktinder ofgesoheiden 
terrein hebben ·w1111roJJ zij zich bewegen; 

dat ieder 1,ijoe eigen bestuurders en dienaren 

heeft en dus ook eene erkenning van tro11we 
-dieostbetrachtiog van den pastoor, p;elijk in dezen 
bedoeld wordt, niet door de burgerlijke gemeente 
moet worden gedaan, ten minste niet wanneer 
-daarvoor niet zeer bijzondere redenen knnnen 
worden aaoge rnerd : 

dat zulks in dezen niet is geschied; 
dut daarom Gedeputeerde StRlen ·te re~ht hebben 

geoordeeld, dat het nitt wenschelijk ia, dat de 
gelden der burgerlijke gemeente daarvoor worden 

besteed; 
Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

het in~steld beroep ongegrond te verklaren. 
(Ge10·.stcm.) 

10 Oclober 1902. M1ss1v11 voo den Minister 
vnn Weterslnnt, Handel en Nijverheid non 

de Gedeputeerde Staten van de provinciën, be
treffende inzending van adressen van beroep. 

Wur in de wet vnn 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176) oau besturen of belongbeb

bendeu een IM:roep Of> de Kroon ia gegeven, moet 
volgens 11rt. 26, eeTBte lid, dier wet.. het daartoe 
strekkend adres nan den Koning worden gericht, 
maar ingediend bij den CommisBRris der Koningin 

in de provincie. 
Gelijk voorschrift wordt aangetroffen in ort. 6, 

derde lid, van de wet van 13 Jnli 1895 (Staat1-

6/ad n°. 118), in art. 10, eerste lid, van de wet 
van 20 Jnli 1895 (Staat8'Jlad n°. 139) en in 
ort. 4, derde lid, der wet van 28 Mei 1899 

(Staatsblad n•. 129). 
Het blijkt herhaalde! ijk voor te komen, dat 

appellanten met voorbijgnng van een dezer voor
schriften bon adres vnn beroep recMsfrNi8 hij 

de Koninp;in indienen. In Zl>Odanig geval leidde 
de bep;ane informaliteit telkens tot eene niet

ontvankelijk verklaring. 
lp het. belang der rechtzoekenden komt het mij 

wenschelijk voor, dat aan het bierbedoelde voor

schrift zooveel mogelijk bekendheid worde gegeven. 
Sommige waterschnpsreglementen bevatten de 

nnttige bepaling, dat in de bekendmaking van 
de goedkeurinp: eener . kenr of politieverordening, 
voorv;eschreven in •art. 9, derde lid, der wet van 
20 J nli 1895 (Staatsblad n°. 139), nitdrnkkelijk 
melding moet worden gemaakt van de verplich• 
tinp; tot inzending van eventneele adreasen van 
beroep onn den Koning door tusacltenkomst r,an 
den {}()mmissaris der Koningin. 

Verdient dit reeds navolging, nuttiii is het even
zeer, dat, waar ook andere beslissingen of waar 
besohikkingen van Uw College ter openbare kennie• 
worden gebracht, of wanneer van eenige besli1-
1ing of beschikking nnn den belanghebbende mede
deelintt wordt 11edaan, tevens aan de bedoelde 
verplichting worde herinnerd in al die gevallen, 
wnari o duarvan .beroep op de Kroon open stunt. 

Verder zoude het wellicht oanbeveling verdie-
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Den, llat het onderwerpelijke voorschrift met name 

onder de aandacht van de gemeente- en polder
bestnren worde gebracht, met verzoek daaraan 

zoowel bij deze ale bij verder voorkomende ge• 
legenbeden onder de ingezetenen en ingelanden 

de meeste mogelijke bekendheid te j!eVen. 
De Ali•. oa" W'atentaat, Handel en Nijoerheid, 

(get .) Dl!l MARBZ OuNs. 

10 Octokr 1902. MtsstvE van den .Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commia 
sarilllen der Koningin . in de provinciën, be

treffende beschuJ iging d~r iaolatoren van 
tel~f- en telephoonlijnen. 

Blijkens mededee\ing van den Minister vao 

Waterstaat, Handel en Nij verheid worden de iso• 

Ie.toren in de tdegraaf- en telephoonlij nen, waar 

die lijnen niet largs epoor we!(en zijn aangelegd, 

veel vuldig stuk .geworpen, waardoor belangrijke 
maurieelc schade non het Rijk wordt berokkend 

en de gemeensch11p Janp:a de betrokken geleidingen 

dilnrijla nadeelige gevolgen oadervindt. 
Ik heb de eer U H.E G. · te verweken de bnrge

meesters in nw gewest en door bemiddeling van 

dezen ook de hoofden der echolen uit te noodif!en 
om op de door hen het meest dienstig geachte 

wijze bonne medewerking te verleenen, teneinde 
het stnkwerpen van isolatoren, wanraan in hoofd-

1,nak de schooljengd zich schnldig monkt, zooveel 
mogelijk te beperken. 

Ik voeg hierbij, dat, voor 1ooveel uwe provincie 

(Overijssel) betreft, het envel het meest voorkomt in 
de !!'!meenten : Zwollerkerspel, Ambt Vollenhove, 

B)ankenham, Kuinre, Nienwle11sen, Avereest , 
Ambt Harden berg, Ambt Almelo, Vriezenveen, 

Oldenzaal, Denekamp, Ootmarsum en Losser. 
/Je Mir,uter var, B innenlanáscke Zai-e11, 

Voor den Miniater, 

De S4crt1taru-Generaal, (get.) DtJCKMEESTl!lR. 

11 Octo6er 1902. BIIIIILUIT, houdende machtiging 
tot ni~ifte vnn scbatki1tprome88en vo)fl"D& 

de wet van 5 December 1881 (Staat8ólad 
no. ]86). S. 182. 

13 Octoóer 1902. BESLUIT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid , hetrell'o,nde 
vuststelli op: van ho,t goedkenriogsmerk voor 

den ijk en herijk de~ mateo en gewichten 
voor 1908. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, 

Gelet op het Koninklijk beslnit van Il Novem
ber 1869 (Süu1t4ó/ad o0 • 167), houdende vaet
stellin(C van de stempelmerken en het nfkeurings
merk voor de maten en gewichten, zooals het is 
gewijJigd bij Koninklij k besluit van 15 October 

1873 (Staa'86/ad n°. 187) en op art. 9 van het 

re~)emeot betreffende de samenstelling, het onder
zoek en den ijk der gasmeters, vastgesteld bij 

Koninklijk bealnit van 12 September 1874 (Staata-
6/ad o0

• 128) ; 

Heeft 11:oedgevonden : 

1°. te bepalen, dat het 11:oedkeuringemerk ge· 
dnrende het jaar 1903 te bezigen, zal zijn : 

bij den ijk en herijk van maten en gewichten 

· de letter " in den gewonen schrijfvorm ; 
bij den ijk en herijk van gasmeters, de Koniak

lijl:e Kroo11 ; 
2°. · ter algemeene kennis te brengen, dat, in

gevolge art. 1 van de beschikking van den Mi
niAter van Binnenlandsche Zaken, vnn 25 Jann
nri 1873, n°. 174, 12de afdeeling, laatstelijk ge

wijzigd bij beschikking van den Minister van 

Wateratant, Handel en Nijverheid van 12 }Iaart 
1898, lilt. J, aflleeling Handel en Nijverheid, 
(late onderafdeeling) als merk bij eerste stempe

ling aàn de nagenoemde ijkkan toren !18bezigd 
wordt, het cijfer achter den naam vnn elk kan
toor geplaalat , 

's Hertogenbosch 1, Arnhem 3, 'sGraveohage 5, 
Rotterdam 6, Leiden 7, Dordrecht 8, Ameter
dam Il, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 14, 
Leen warden 16, Zwollo, 16, Grooin~o 17, Assen 18, 
Maastricht 19. 

'1 Gmveohnge, den 18llen October 1902. 
De Mini8ter ooornoellid. (get.) DE MABEZ ÛYENS. 

21 Octo/Jer 1902. WET, tot wijziging de~ grens 
tn11Chen de gemeente_n /Jordrec!,t en /Jubbel

dar,, . S. 183. 
Wu WILHELM INA , ENZ . • • doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenacbelijk ia de grenzen der ~eenteu 
/Jordr,cM en Du/Jóelda,11 te wijzigen ; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De gren1 van de itemeente Dord1·echt 

wordt gewijzigd als volgt : 

Be11:innende in de rivier de Oude Mons op de 
samenkomst ~er grenslij nen tn88Chen de gemeenten 
Dordrecht, Dubbeldam en Zwij ndrecht !':ll(lt de 
grens in znid westelijke ~ichting door genoemde 
rivier langs de tegenwoordige grens van de ge
meenten Zwijndrecht en Dubbeldam tot op de 
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samenkomst dezer grens met die tuascben laatst

genoemde· p;emeente en 's Gravendeel ; volgt dan 

de tegenwoordige greu tusschen de gemeenten 

'• Gravendeel en Dubbeldam met inslniting van 
den polder .Klein Koningrijk", eerst in zuide

lijke, dan in westelijke, dan weder in zuidelijke 

en vervolgens in oostelijke richtin!f, om dan van 

het pont, waai· de Dnbbeldamschc grens zich 

weder zuidwaarts richt, dwars de rivier over te 

f'IMln naar het midden van den 'a Gravendeelscben 

dijk in de verlengde richting van het midden 

der aloot langs de zoidzijde van den Réewe,:. 
Dan ~t de grens oostwaarts oYer den dijk en 

door het midden v;n de !(eooemde 1loot en volgt 

dit midden ateeda oostwaarts over den Rijke
straatweg en den Dlf1Lrsweg tot in het midden 

vun de sloot lungs de oostzijde. van laatstgenoemden 

we,c. Von uit dit punt gaat de grens eerst noord

wanrh . door het midden van laatstgenoemde sloot 

tot non de sloot langs de zuidzijde van den Zuid

pol~erschen dijk, vervolgens weder ooatwaarts door 

het midden van deze sloot over de spoorbaan 

tot in het midden van de bermsloot 3ao de oost• 

zijde VftD die baan. Van dit pont f'&8t zij over 

den Zuidpolderschen dijk in noordoostelijke rich

ting door het midden vnn genoemde bermsloot 

en over den Dubbeldamschen dijk stee;ls het 

midden van die spoorsloot vol!fende tot aon de 

tochtsloot van het waterschap .de Vier Polders". 

V,m hier •ol,rt de grens het midden van genoemde 

tochtsloot in verschillende wendiniren tot 3an 

den Dubbeldnmschen weg en van dnar door het 

~ id den van de weet el ijke wegel oot noordwaarts 

tot a3n de Rao.mkil; p:aat dan dwars over den 

Dnbbeldamscheu weg, door het midden vnn de 

R3amkil tot MD de zuidzijde van de berm sloot aan 

den zuidkant van den Krommend ijk; langs de znid

zijde van even~noemde sloot den Krommendijk 

vol!fende tot duar, waar zij de verlengde scheiding 

t1mchen de percee\en kadastraal beken<l gemeente 

Dubbeldum, 1ectie A, n••. 659 en 660 ontmoet. 

Dan loopt zij noordwoa1·ts over den Krommen• 

!lijk lnn!fs de scheiding tusseben de p:enoemde 

perooelen en longs die tuasl'hen de kadaatrale 

perceelen, p:emeent., en sectie als boven, n••. 661, 
2440 en 1686 eenerzijds en de n••. 658 en 667 
nnderzijd• over den Reeweg tot aon den noord
kant ,·on rle sloot nan de noordzijde von dien 

wep:, d&Brna westwaart;, lanp;s den noordkant van 

lant&tp:enoemde sloot tot oon het midden von 

de scheidinp: tu~schen ~e perceelen, Jmd11&traal 

bekeDcl iremeente Dubbeldam, ~tie J, n••. 986 

en 234, en ver.der noordwaarts lnnp;1 die echei

ding en lange die tusschen de perceelen geJDeente 

en sectie als boven n00• 936 en 937 tot aan het 

1nidden van de sloot ten zniden van de 1poor• 
baan Dordrecht-Gorinchem. 

Het midden van deze ,loot l■n!f8 dt spoorbaan 

volgende, gaat de p:rens in 001telijke richting tot 

d1ar, waar zij de verlengde echeiding ontmoet 

tn8-Chen de perceeleu, kadll8traal bekend gemeente 

Dnbbeldom, sectie I, n••. 931 en 1248. 
Van dit pnnt gaat de grena d11mrs over de 

spoorbaan tot den noordkant Tiln de bermsloot 

aan de noordoostzijde van den Noordenàijk en 

volgt dien onordkant in weetelijkc richting tot 

aan het midden van de tochtsloot tu8-Chen de 

perceelen kndaatmal bekend, gemeente Dnbbeldam, 

sectie J, n••. 892 en 898, gaat dan noordoost

waarts door het middeu van geno,mde tochtsloot 

en het verlengde daarvan over de polderhde 

tn1echen den Nieuwen Stads- 1m den Nienwen 

Noord polder tot in het midden der daarlangs 

loopende berwsloot en verder in noord westelijke 

richtin!t door het midden van die sloot tot in 

het midden V3D de echeidinp: tnnchen de per

cee\en, kadastraal bekend gemeente en sectie als 

boven n•'. 846, 845 cenerzijds en de noa. 844 
en 843 anderzijds. 

Yervo\gena het midden dezer perceelscbeidingeo 

en het \"erlenp:de daarvan weder in noord001te

l ijke ricbtin!f volgende over den Middenweg gaat 

de ,crens verder langs het midden van de echei

dingen tnsschen de percee\en, kadB1troal bekend. 

gemeente en sectie als boven n••. 808 en ~07 en 
1 dwars door het Wanty nnar het midden van de 

wa.tering tusschen den Staart• of West-Merwede

polder en den Merwedepolder en volgt dit midden. 

steeda in noordelijke richting tot nan het pnnt, 

wnar zij de tegenwoordige grens tusschen Dord

recht en Dubbeldam ontmoet. 

2. De ove~ng van grondgebied van de !fe· 

meente Dnbbeldam uaar de gemeente Dordrecht, 

die het l(CVOl!f is van deze grensverandering, beeft 

plaats met 1 Januari 1903. 
3. Alle gemeentebezittingen binnen het over

gaand grondgebied gelegen, en alle Ja1ten, daar
mede in verband ,taande, komen ten voor- en 

nadeele der gemeente Dordrecht. 

4. De kosten von verplep:in!f vun krankzinnigen 

in ·.ii:estichten, voor zoover zij, tijdens de opneming

daarin, . woonplal\ts hadden op htt overgaand 

groodp:ebied, komen von l Januari 1903 af ,·oor 

rekening van de ~meente Dordrecht. 
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5. Door de gemeente Dordrech~ wordt aan de 

gemeente Dubbeldam uitgekeerd eene achadeloos

stellin~ van / 14,000. 
6. Het onderwijzend personeel, verbonden a:in 

de school, gelegen op het overgaand grondgebied, 
gant over in dienst der gemeente Dordrecht, alsof 

het zijne aanstelling von het bestnnr dier gemeente 

oot vangen had. 
7. Alle kadastrale en andere atnkken, ui tal uitend 

betrekking hebbende tot de overgaande perceelen, 
worden aan de gemeente Dordrecht uitgekeerd 

Het bestuur dier gemeente heeft te uilen tijde 

het recht koeteloos inzoge te nemen vnn de ar• 

ehieven der gemeente Dubbeldam eu d~rvun 

afachriften of daaruit nittrekaela op zijne kosten 

te vorderen. 
8 . De ingezetenen, gevestigd op het overgaand 

grondgebied, worden voor de verkiesbaarheid lot 

leden van den raad en voor de toepassing vun 

artikel 7 der _Kieswet, van 1 Januari 1903 af 

als ingt,zetenen der gemeente Dordrecht beschouwd. 

Voor zoo ver de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatat sijn op de voor · 

het Joopende jaar vastgestelde kiezeralijst, zendt, 
het beatuur der gemeente Dubbeldam vóór 8 Ja
nuari 1903 een uittreksel nit de kiezerslijst aan · 

het bestuur der gemeente Dordrecht. 

Bij het maken der kiezerslijst wordt in laatst• 

genoemde gemeente voor .de toepassing van urti- ' 

kelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid, der Kieswet 

ten aanzien van de personen, vermeld in dat · 
uittreksel, gehandeld, alsof zij up de voor het 
Joopende jaar vastgestelde kiezerslijst voorkwamen : 

Te beginnen met 1 Januari 1903 worden in 

de tabellen, bedoeld in artikelen 1 en 2 der 

Kieswet, door ,Dordrecht" en .Dubbeldam" ver• 

staan de gemeenten, zoonls zij bij artikel l dezer 

wet zijn gewijzigd. 
9. Op beu, die vuor de lichting der nationale 

mifüie van 1903 in de gemeente Dubbeldam zijn 
ingeschreven en ~evestigd zijn op het overguand 
grondgebied, io artikel 21 der Militiewet 1901 
(Staats/Jlad n°. 212 van lllOl)" van toepassing, ' 

Voor de toepaSBing dier wet en der te hurer uit
voering ~ven voorschriften blijven zij mitsdien'. 
beschouwd worden als militieplichtigen vau dê 

gemeente Dubbeldam. 
Zij, die in de gemeente Dubbeldam voorkomen 

in het register, bedoeld bij artikel 122 van voor• 
melde wet, worden, voor zoover zij gevestigd zijo 
op het overpand grondgebied, ove~schreven 
op het register van· de gemeente Dordrecht. 

• Op hen, die op het overgaand grondgebied zijn 

gevestigd en tot de schutterij behooren, is arti

~el 27, eerste Jid, der wet van 11 April 1827 

(.Staa'8/Jf•d n". 17) van toepassing, met dien 

verstande, dat de daarbij vooriiesohreveu keunis

_geviop; door hen niet· wordt gedaan. 

10. Te b"!fianen met 1 Januari 1903 worden 

in de tabel, bedoeld bij artikel á der wet van 
) 6 April 1896 (Staatsblad n°. 72), !(9WÎjzigd bij 
11,rtikel 2 der wet vnn 2 Juni 1900 (Staat3bfad 

11°. 77), door .Dordrecht" en .Dubbeldam" ver
. Mono de gemeenten, zooals zij bij artikel 1 rlcter 

wet zijn gewijzigd. 

In die tabel vervalt in de 4de klasse : .Dnb
)ieldam (Reeweg en de Mijl)" en in de 7de kl:me 

achter Dubbeldam .(Overip: deel.)" 
11 . Deze wet treedt in werking met den dag 

harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 21sten October 1902. 

(!lel.) W I L H E L M I N A.. 
lJe JfiRuter ,um Bit11U!1tlandsche Zaken, 

(.qet .) KUYna. , 

(!/et.) 
De Minilter tian Financiën, 

HAllTJII VAN TxcKLENBURG. 

(Uitgeg. 8 Nov. 1902.) 

21 Octo/Jer 1902. Wwr, tot wijziging der greolÎ 

to1111Cben de gemeenten HetletJOetslui8 en 

Nieuw-Helvoet. S. 184. 
WrJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten : 

Alzoo -Wij in overweging p:enom·en hebben, dat 

het wenschelijk is, de grens tnsschen de gemeenten 
Hellevoetû,ûs en Nieuw-Helrol!t te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vnn Stnte, enz. 

Art. 1. De grens tuB&chen de gemeenten Hetle-
110etaluu eo Nie"'° Helvoet wordt ~wijzigd als 

volgt : 
Beginnende in het Haringvliet, in het ver

lengde van de scheiding tusscheo de perceelen 

kadnstraal bekend gemeente Hetll!fJoet8luil, n••. 4,02 
eo 848, loopt de grena langs die perceelscheiding, 
noord-oostwaarts tot non de· binnenkruinlij o van 
den Zniddijk, vervolgens oostwaarts Jan~ de imins 
tnSBchen de perceelen, kadastraal bekend gemeente 

· als boven o••. 34.6 en 848 tot aan het weatelijk 
boord der vestin!QÇ8-cht ter plaatse waar de West beer 
in deze gracht is gelegen. 

Van daar eerst noord-ooatwaarta, dan noord

waarttl, vervolgens oostwaarts en dnn z11id-oost
waarts het boord van de vestin~acht volg1mde 
tot de Hellevoetsluissrbe Wetering. Dun volgt 
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zij het midden dezer wetering eerst i o noordelijke, 
daarna in ooetelijke rwhtinit en over de Heul 
door den Rijk1we!( tot ltet midden van de sloot 
lall@:I de westzijie van den Molenweg. • 

Vervolgens het midden van die sloot in zuid• 
oostelijke richting volgende tot bet midden van 
de bermsloot Jan~ de noord westzijde van den 
noord-westelijken dijk vnn het kanaal door YflONle, 

gaat de grel!• verder in noord-westelijke richting 
door h~t midden nn die bermaloot lot het pont 
nabij de Oostdijksche brug, wa11r sij de gemeente 
Nieuwen/wor,a bereil.t. 

2. De uit artikel l voortvloeiende overgang 
van grondgebied heeft phuite op 1 Januari 11103. 

3. De gemeente eigendommen, gebonwen en 
werken, op het ove~a■d grondgebied gelegen, 
gaan met alle daartoe behoorende zaken over tot 
de gemeente, OJ> welk~r gebied zij iD(l:l!Volge arti
kel 1 komen te liggen. 

4. Alle knd11strale en andere stokbn, uihlni• 
tend betreffende hetgeen ingevolf.(8 de artikelen l 
en 3 in den ovel'!l:ang is begrepen, worden uit
gekeerd aan de gemeente, tot welke de overgang 
plaats heeft. 

Het beatonr van die gemeente heeft te allen 
tijde het recht ko1telooe inzage te nemen van de 
archieven der !femeente, van welke een deel tot 
haar j[l'Ondgebied overgaat en dnanan af110hriften 
of daarnit uittreksels op zijne kosten te vorderen. 

5. De ingezetenen gevestigd op het ov,irgaand 
grondgebied worden voor de verkiesbaarheid tot 
leden van den J(emeeoteraad en voor de toepae
sing van artikel 7 der Kieswet van l Jan oari 
1903 af beschouwd ala ingezetenen der gemeente, 
tot welke dat grondgebied overgaat. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaand ~ndgebied, geplaatat zijn op de voor 
het loopende jaar vaRtgestelde kiezerslijst, zendt 
het bestuur der gemeente, van welke het over• 
gaand grondgebied wordt afgescheiden, vóór 8 Ja• 
nnari 1903 een nittrebel uit de kiezerslijst aan 
het · bestuur der gemeente, bij welke dat grond
(l:llbied gevoegd wordt. 

Bij het opmakeo der kiezerslijst wordt in luatst
bedoelde p;eweente voor de toepauiu11: vau arti
kelen 20, 21, 26 en 28, tweede lid, der Kieswet 
ten aanzien van de personen, vermeld in d11t 
nittrekael, 11,ehandeld alof zij op de voor het loo
peode jaar vaslgeat"Jde kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Jannari 1903 worden in 
de t11hellen, bedoeld in artiblen 1 en 2 der 
Kieswet, door .Helletoet1l1ti8'' en .Nie,,,tt>-Hel~oet" 

1go2. 

verstaan de gemeenten zooals zij hij artikel 1 
dezer wet zijn p:ewijzi~. 

6. Op hen, die voor de lichting der Nationale 
Militie van 1903 zijn in~schreveo en gevestigd_ 
zijn op het overgaand groodl(ebied, ia artikel 21 
der Militiewet 1901 (Stt111u/Jlaá n°. 212 van 
11101) toepasselijk. Voor de toep1L111ing dier wet 
en der te hnrer uitvoering gegeven voorschriften 
blijven zij mitsdien beschouwd worden als militie• 
plichtip:en van de gemeente, van welke dat grond
~bied over,nint. Zij, die voorkomen in het re• 
~iater, bedoeld in artikel 122 van voormelde wet, 
worden, voor zoover zij gevestigd zijn op het 
overgaand grondgebied, over[!:t'schreven op het 
register van de gemeente, tot welke dat gro■d
gebied ovel"'9at. 

Op hen, die op ,het overgaand grond~bied zijn 
!l"Veati~ en t.ot de schntterij behooren, ia arti
kel 117, eerste lid, der wet van 11 April 1827 
(Statrtsbfad n°. 17) van toepa88iug, 111et dien ver
stande, dat de daarbij voorgesohreven kennis
geving door llen niet wordt j«ldaan. 

7. Te beginnen met 1 Januari 1903 worden 
in de tabel, bedoeld hij arlikel li der wet van 
16 April 1896 (Slaat,6/ad n°. 72) door .Helle• 
'Doet8111i1" en • Nieuf/J llelfJoef' verstaan de ge
meenten, zooal1 zij bij artikel 1 dt:zer wet zijn 
gewijzigd. 

8. Deze wtt tree.lt in werking op den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 2lsten October lll02. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min . va11 Binnenlandscne Zaken, (get.) Kun&&. 

De .lli.ni.der fJan Fi11ancwn, 

(get .) HART& VAN TKCKLll:NBURG, 

( Ui.tgeg. 8 No11. 1902.) 

21 Octo/Jer 1902. WB"r, tot aaovnllinp: van ar
tikel 5 der Arheidawet. S. 185. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1901/1902, n°. 164, 
1-8; 1902/1903, n°, 10, 1. 

Hand. id. 11102/1903, bladz. 77-101. 
Hand. l• Kamer 11102/1903, bladz. 36~-JII, 48. 
Wll WILHELMJNA, &Nz • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweginp: genomen hebben, dat 

de regeling, vervat in artikel 5 der Arbeidawet 
(wet van 5 Mei 18811, Staal,IJlad n°. 48, lutste• 
lijk gewijzigd door de wet van 31 December 1896, 
Staatablad n°. 259) aonvulling behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
24 
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Benige !Je,palinp. 

Aan "rtikel ó der Arbeidswet wordt toegevoegd 

een vierde lid, luidende: 
.Bij algemeenen maatregel van beetnur kan 

voor een of meer daarin 1111n te wijzen gemeenten 

onder in den maatregel te stellen voorwaarden 
worden vergund,·d&t vrouwen boven den leeftiJd van 

zestien jaren haring apeten ged·urende het tijdvak: 
van 1 October tot ló Maart tot 11iterlijk 12 

nor des nachts, en 
vnn ló Murt tot 1 Jnni tot niterlijk 2 unr 

dea IUICh ts , 
met dien verstande; dat het aantal uren, ge 

dnrende welke die arbeid wordt verricht, niet 

meer dan acht per etmaal bedrage." 
Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 21sten October 1902. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mittuter van BiNneulandache Zaken, 

(g1t.) i'.UYPll:11. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1902.) 

21 Octol>er 1902. WKT, tot verhooging vu11 het 

ze&de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1902. S. 186. 
Bij deze wet wordt, na verhooging vnn eenige 

artikelen, het totaal der 2de Afd. en het eind

~ijfer verhoogd met f 205,000,-. 

21 October 1902. BBSLUIT, tot vernietiging van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht_ van 23 Januari 11102, nv. 2, waarbij 

ongegrond is verklaard het beroep van E. VAN 

GBLDl!:R tegen het besluit van burgemeester 

en wethouders van Utrecllt van 12 Novem• 

ber 1901, tot intrekking der hem verleende 

vergunning voor den verkoop van sterken 

drank in het klein. S. 187. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

011 de vooruracht v11.n Onzen Minister van 
Bin11eul11od.oche Zaken van 20 Septembet· 1902, 
no. 6743, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be 
treffende het besluit van Gedeputeenle Staten van 
Utrecht v,m 23 JanlllLl'i 1902, n°. 2, waarbij 
ongegrond is verklaard het beroep, ingesteld door 

E. VAN GELDE& te Utrecllt, tegen het besluit 

van bnrgemeester en wethouders van UtrecM van 

12 November 1901, wanrbij de hem verleende 
vergnonirig voor · verkoop van &terken drank in 
het klein voor het perceel Nieuwe Gracht 197, 

ia ingétrokken; 

Over~egende, dat het besluit van Gedeputeerde 

Staten bernat op de 't'olgende gronden : 

dat de verleende vergunning aan appellant tot 

verkoop yan sterken drank in het klein door bnrge
meeater en wethouder& van .Utr,cAt ia ingetrokken, 

oit hoofde het uit een ingeateld onderzoek ie ,re

bleken, dat door appellant tna,chen 1 Mei eo 

1 A~toa 1901, alzoo gedurende drie achter-· 

eenvolgende maanden, opzettelijk geen gebmik is 

gemoakt van de hem verleende vergunning; 
dat appellant in zijn adrea heeft aangevoerd• 

dat hij niet verkeert in het geval van art. 9, 
sob ll, der Drankwet en wel: 

1°. in het algemeen, omd&t men niet kan zr~u. 

dat iemand op~ttelijk van zijn verguuning ge,,n 

gebruik maakt, indien hij er geen gebruik vun 

kan maken, zooala in het geval, dat het perceel, 

waarvoor ruen vergnnning heeft, bij een ander in 

hnnr is en de houder weigert den vergunninghouder 

in het perceel toe te laten ; 
2°. in dit bijaonder geval, omdat hij.op,lS Juni 

dea voormiddags ten 11¼ ure door zijn vader 

W. VAN Gl!LDBK in het voornoemd beneden voor

loknal twee glazen jenever heeft doen verkoopeo ; 

ut, voor zooveel het door appellant sob 1°. 
aangehaalde betreft, de beantwoording der vraag 

of in den sin der Drankwet opzettelijk g«n ge• 
brnik Ï1I ([l!IDUkt van eene vergunnw.g tot ver• 

koop van sterken drank in het klein,. moet gelet 

. worden op de beteekeni•, welke dat woord in 
art. 9 sub 2°. dier wet heeft, dat is, met welke 

bedoeling het ter plaalee ia gebezigd; 
dat de bedoeling ia ie voorkomen , dat ver

gnnn ingen zonden kunnen worden ingetrokken, 

ingev11l houden van toodanige • vergunnÎ.ogeu'! 

door overmacht, bijv. bij vernieling door brand 

of wegen• noodige reparatie of verbouwing der 
lokaliteiten, waarvoor de- vergunning werd ver• 

!eend, enz. tijdelijk belet worden het tappersbedrijf 

uit te oefenen; 

dat in casu door opzettelijk geen ~brnik maken 
. van eene vergunning moet verstaan wo..--den, het 

feitelijk daarvun geen gebruik maken, zonder dat 
dit verzuim zijn oorsprong vond in overmacht, 

welke beteekenia ook door appellant wordt ge
voeld, w1111r hij tracht te bewijzen, dat hij 16geii 

aijn 111il niet van de hem verleende vergunning 

heeft kunnen gebruik maken; 
dat het hier dne de vraag geldt, of in verband 

met de omstandigheden, overmacht in de gezonde 
beteekenia van het woord is aanwezig geweest'; 
dat dit niet het ~vol is, danr door overmacht 
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voor appellant onmogdijk kan worden verstaan 
eeu toestand, waarvan niet alleen het ontstaan in 
de toekomst als zeker door hem knn worden aan• 
genomen, maar wnnrvan zelfs de aanwezigheid 

op het oogenblik, dat de aanvrage gtdaan werd, 
voor appellant vnststoou en wannao de zekere 
gevolgen ~heel vrijwillig door hem werden MD· 

vaard ; immers appellant had zich door overeen• 
komst met G. CH. VAN BUBREN het medegebrnik 
van het aan dezen verhnt1rde lokOHI knnnen ver• 

zekeren, Gf, toen dit onmogelijk blet"k, zich knnnen 
ontbonden van het aanvragen eener. vergnnnio~", 
waarvan hij vooruit wist; dnt hij deze niet zoude 
knnnen gebruiken ; 

rlat voorzooveel het enb 2°. door appellant aan
~voerde betreft, de beweerde verkoop vnn sterken 
dronk in het klein niet door appellant, maar 

door zijn vader is verricht en alzoo niet kan 
worden aanireoomen, dat door appellant de klein• 
handel in sterken drank in den zin der wet ie 
uitl(eoefend ; dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht u.lzoo terecht wegens het opzettelijk niet 
gebrnik maken eener verleende vergunninjl', ge• 
d nrende drie maanden aehte~n, de op den 

26 April J 901 \'erleende vergonniog tot verkoop 
van sterken drank in het klein hebben ingetrokken ; 

Overweg1mdt>, dat art. 9, 2°. der wet· van den 
28 Jnni 1881 (Staat3b/ad n°. 97), gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1884, (Staat8bladn•. 54), 

16 April 1885 (Staat8blad n°. 78), 15 April 18S6 

(Staat8blad n°. 64-), en 27 April 1901 (Staàt8• 

blad o0
• 85) , voorschrijft, dat een vergunning 

door burgemeester en wethouders wordt injl'e• 
trokken, wanneer daarvan gedurende drie maan• 
den achtereen opzettelijk niet wordt gebruik 
gemaakt; 

dat een besluit tot intrekking eener vergunning 
ingevolge dit voorschrift dus niet afhankelijk kan 

worden gesteld van de omstandigheid, dat bewezen 

wordt : hetzij door burgeweester en wethouders, 
dat geen overmacht het gebruik maken der ver• 
gunning heeft belet, welk bewijs niet te leveTen 
is ; hetzij door den vergunninghouder, dot zulk 
een overmaçht bestaan heeft (ieta, waardoor in 
atrijd met de wet de· bewij■laat van bnrgemeeater 

en wethouders op den vergnnninghonder zou over
gaan), maar 111leen gegrond mag zijn op het bewijs, 
dat er van de zijde van den Yergnoninihonder 
opzet was om van · de vergunning iceen gebrnik 

te maken; 
dat dit bewija in het onderh11vig gev11l niet kan 

worden geput nit de omstandigheid, dat E. VA~ 

GBLDKR tijdens htt verleenen der vergunning wiet, 

dat de loknliteit vooreerst niet tot zijne ht>scliik• 
kiug zon staan, aangezien niet van te voren vast 
stond, dat hij zich die beschikking niet, in over• 

eeustemming met de daarbij betrokken partijt>n; 
vóór den afloop der drie ruaonden zou kuunen 
nrzekeren ; 

dat bedoeld bewijs alleen zou kunnen worden 
geput uit de omstandigheid, dat E. VAN GBLDBR 

· tijdens or DIL het verleenen der vergunning hetzij 
opzettelijk ongebruikt had gelaten een gelejtenheid 

tot ,RllbruikmaTdng, die openstond of open kw11m, 
hetzij opzettelijk had na.gelaten, ziclt zoodanige 
gelegenheid te nmchalfen, niettegenstnan<le hij dit 
had knunen doen; 

dat dit niet beweerd, noch bewezen is; 
dat derhalve_ niet vaststaat, dat door E. VAN 

GELDBR opzettelijk van de vergnnning ii:ednrende 
drie maanden achtereen niet is llit'bruik gemnakt; 

dat mitsdien bo~envermeld beslnit van Gede-
puteerde Staten van Utrecld in strijd ia met de wet; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord (nd viee van den 

7 Oetober 11102, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 17 October 1902, 
n°. 7567, nfdeelini Binnenland ach Beetnur; 

Hebben goedgevonden en verat1111n : 
bovenvermeld beslnit van Gedep.nteerde Staten 

van Uirecltt vau 28 Januari 1902, n°. 2, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlnodsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk 
in het Staat8btad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2hten October 1902. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minuter van Binnenlandscke Zal:en, 
(get .) KurPER. 

(Uitg1g. 4, Noo. 1902.) 

21 Octob1r 1902. BESLUIT, tot vernietip;ing van 
het lH,s)uit van Gedeputeerde Staten van 
Gro11i•t1"" van 22 Anp;u1tua 1902, u 0

• 109, 

lste afd., WBKrbij vergunning voor den ver• 
koop van •terken drank in het klein is ver• 
!eend aan G. KAKP wtduwe P. J . Doo&N• 
BOS, te Fal'1flnlfl, gemeente Delfzijl. S. 188. 

Wu WILHELMINA, 11Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 
nenlandache Zaken van 22 September 1902, afdeel ing 

24,• · 



372 21 OCTOBE R 1902. 

Binnenlandsch Beat11ur, u•. 68Y2, betreffende het 

beah1it van Gedeputeerde Staten an Grotiingen 
van 22 .\og11atua 1902, u•. 109, late afdeeliog, 

waarbiJ vergunning voor den verkoop van sterken 
draok i11 het klein in het peroeel, geleg,:n te Fanto• 
,ua,, wi;)k 8, n•. 250, i& verleend aan GEl'Jl.11: 

KAMP, weduwe Pn:u:R JANR DooRNDos, wonende 

te FR-••• gemeente l•elf11ijl ; 
O vtr wegende, dat bij besluit van burgemeester 

en wethouders van Delfzil vau 12 Mei 1902 . 
aan G. KAIIP voornoemd bovenbedoelde vergnnniog 
was geweigerd, omdat het bij de wet van 28 Juui 

1881 (Staatsblad n~. 97) gewijzigd bij de wetten 

van 23 April 1884. (Staat1blad n•. 54.), 16. !pril 

1885 (Staatsblad n°. 78), lö April 1886 (Staau

/Jlad n•. 64) en 2i April 1901 (Staaublad n•. 85), 
bepaalde mnimnm Rantal vergunningen in de ge• 
meeute wa& overschreden, er geen bijzondere ~
vallen tot het ve1·leeoen nn ver11:nnniog boven 

het maiimum aanwezip: waren , en de verzoekater 

niet behoorde tot hen , aan wie ingevolge arti

kel 26 dier wet de vergnnnin11: niet mocht worden 

tteweip:erd; 

dat G. KAllP voornoemd van dit bealnit i11 
berot:p ia gekomen bij Gedeputeerde Staten van 

Groninge,., en haar daarop bij boven vermeld 

bealnit van 4at college met •ernietiging Yan het 

beatreden bealnit van bnrgemee&ter en wethondera 

van Delfitb'l alanog de gevraagde vergunning ia 

verleend op ttrond dat die vergunning vroetter 

verleend ia geweest aan baren echtgenoot, die 

22 April IY02 overleden ia, dat zij van Maart 
1901 af en dus ook op 1 Mei 1901 bijna 11it

aluitend alleen het bedrijf daadwerkelijk uitoefende 

tijdena de ziekte van haar man, terwijl voltten• 

het beatreden b« sluit van borttemeeater en wet
houdera op 1 Mei 1881 in de lokaliteit, waarin 
het bedrijf werd uitgeoefend, zonder 1trijd met 

' wet of verordening sterke drank werd nrkocht, 

en dat haar mitadien ingel'olp:,! artikel 26, eente 

lid. letter 6, van voormelde wet tot l Mei 1904 
de vergunning niet mooht worden p:eweigerd ; 

Overwegende, dut laatstgenoemde bepaling onder 
meer "oonchrijlt, dat voor de lokaliteiten, waarh, 
op l Mei 188 l zonder 1trijd met wet of veror
denintt 1terke drank werd verkocht., zoulaog aan 
die lokaliteiteu· de bestemming om ,oor den ver• 

koop van sterken draok in het klein te ..-orden 
gebrnikt 11iet door een daad van den e~aar of 
gebruiker is ontnome11, de veritmruing tenzij in 

de l"Ylllen , bedoeld bij artikel 3, u••. 2, 3, 4., 
6, 6, 7, 9 en 10, tot l Mei 11104 niet kno wor• 

den geweigerd aan hem die op 1 Mei 1901 daarin 

het bedrijf ui toefende; 
dat ainda het in werkintt treden dier wet blijiceus 

de artikelen 1 en 16, 1°., rechtene g.:en verkoop 
van sterken - drunk in het klein mogelijk ia dan 

krachtens eene vergunning; 

dat die vergunning ingevolge artikel 8 dier wet 

uitsluitend geldt voor den persoon des verwekers, 

houdena de ui tzonderingen, vermeld in het tweede 

lid van dat arLikel ; 

dat d11a ook, behoudens die uitzonderingen, alleen 

van .hem. op wieos na!lm een vergunniog ia ge• 
steld, rechten1 kan worden gezegd, dut hij sterken 
drank in het klein verkoopt; 

dat die wet met de woorden • uitoefenen van 

heÎ bedrijf" beoogt verkoopen van sterken drank 
in het klein ; 

dat mitadien onder nitoefe11eu van het bedrijf, 
hetwelk geachiedt na het in werking t1·eden dier 

wet, rechtens 111oet woràcn verstaan uitoefenen 
krachtens een vergunning; 

dat hierdoor niet wordt uitgesloten, dat een 

derde den vergnnning honder bij de uitoefening van 

het bedrijf in meerdere of miadere mate behu.lp
zaaw ia; 

dat evenwel zoodanige derde nimmer in den zin 

der wet kan worden gezegd het lledrijf uit te 

oefenen, zoolaog niet te 1ij1H111 name eene ver• 
gunning ia verleend; 

dat op 1 Mei 1901 ten name van G. KAXP 

voornoemd geen verg unning was verleend, en op 

dien dag te haren ,umzien geen der gevallen, be

doeld Ï-ll artikel 8 , tweede lid, der wet bestond; 

dat zij dua op voormelden d111t rechtens niet het 

bedrijf nitoefende en haar geen verguning op 

grond van artikel 26, eerste lid, let.ter b, der 
wet mocht worden verle,md ; 

dat mitadien bovenvermeld bt-sluit van Gede

puteerlle Staten vnn Gronittgen in mijd is met 
laatstgenoemd voorachrift; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet ; 
De11 Raad van State gehoord (ad,iea van den 

7 October 1902, n°. 12); 
Gezien het nader rappori van Onzen Minister 

van Binnenlundache Zuen van 17 October 1902, 
a•. 7668., a"leeliott Hi.nnenlandsch Bestuur; 

Heltben goed(tevonden en ventaan : 
bovenfremeld bealnit nn Gedeputeerde Staten 

van Grom,agn te vernietigen wegens atrijd met 
de wet. 

Oase Minister van Binnen landache Zaken ia 
belast met de uitvoer.i og van dit bealnit, hetwelk 



2-1 OCTOBF.R 1UO~. 373 

in hel Staau614d geplaatat en waarvan afschrift 

aàn den RRBd van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 21ateo October lll0i. 

(get.) WILHELMINA. 

De _Miniater van Binnenl. Zaken, (f;e#.) KUYPBII, 

( Uitgeg. 4 No". 11102.) 

21 Octo/Jer 11102. R11SLl!tT, tot nadere wijziging 
van de Reglementen voor de Cadettenscbool, 
den lfoofdcam,s en de Kooinllijke Militaire 
Academie. S. 1811. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorloir en van Koloniën van 31 Joli 11102, IJ• 
Afd., o•. l, en van 7 Angustas lll0i, litt•. C, 
n°. 23 ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies vun den 
23 September 11102, n°. 7) ; 

Gezien het n~der rapport van voornoemde Mi
niiters van 3 October 1902, n• Afd., n•. 1, en 
van 13 Oetober 11102, L-. C. n°. 52; 

Hebben l{()edg"vonJen en versblan te bepalen : 

l!enig artil&el. 

A.. Het Reglement voor de Cadettenschool, vast
geateld bij het Koninklijk besluit van 5 April 
18113 (Staat8blad n°. li8), laatstelijk gew~zigd bij 
het Koninklijk besluit van 11 Februari 18116 
i Staat8blad n•. 26), wordt nader gewijzigd als 
vol~ : 

1 °. Het slot van het 4de lid. van artikel 6 
wordt e:elezen : · 

• heeft dat nader examen zoo veel mogelijk plaah 
• vóór den aanvang van het nieuwe leerjaar". 

2°. J n d.e eerste alinea van artikel 23 wordt 
in plash van de woord.en: .ingeval de cadet op 

,_ .. verzoek wordt ontslagen of om andere redenen 

, afhankelijk van eigen wil of van eigen toedoen 
.zijne bestemming niet volgt." gelezen : 

• ingeval de cadet wordt ontslagen, hetzij op ver
.zoek, hetzij wegen~ gemis aan aanleg of ij ver, 
.dan wel om andere redenen afhankelijk van 
.eigen wil of v~n eigen toedoen zijne bestemming 
.niet votgt.11 

Ann het artikel wordt als nieuw Jid toegevoegd: 
• Van de cadetten, die naar de Koninklijke 

• Militaire Academie overgaan, worden de autheo-
• tieke akten door den Directeur der Cadettenschool 
. gezonden aan den Gouverneur dier Academie." 

3°. In het 2de lid van artikel 26 wordt het 
woord .kleeding" V<'rvungeo door .bovenkleeding". 

4°, Het geateldè in artikel: 29 sub d wordt 
geltzen als volgt: 

.d. ouders of voogden langer don zes 1oaanden 
.in gebreke blijven de bepaalde bijdnige te voldoen". 

5°. Het gestelde sub b van artikel 30 wordt 
gelezen als ,olgt : 

.ll. wanneer blijkt, dat hij wegens ,remis aan 
.aanlfg of ijver de studiën niet kan volgen". 

6°. Het gestelde in artikel 39 sub d wordt 
vervangen door: 

.d. arreat in een der leerzaleo op Zon- en feest
.dagen of op andere dagen ;" 

7°. Het ge■telde sub 1°. van artikel 61 wordt 
gelezen: 

• I O à 12 d"l(en, waaronder de Kerstdugeo én 
.de Nieuwjaarsdag;" 

8°. ln f 4 Program111a artikel 611 worden de 
navolgende_ wijzigingen en aanvullingen gebracht : 

a. in a. RKKENKUNDR wordt vóór .oplOllling 
van vraagstokken" ingelascht: .de tweede- en 
.de dtrdemachtaworteltreHing uit rekenkundige 
.getallen". 

b. io 6. STKLKUNBT vervallen: 

1 °. de woorden .de tweede- en de derdemacht&
• worteltrekking nit rekenkundige getallen" en 

2°. de woorden .VRn onbepaalde vergelijkingen 
• van den eersten graad". 

c. het gestelde onder A. FRANSCBII: TAAL en i. 
HoooDUITSCHE en ENGXLSCHK TA.LBN, wordt ver• 
vangen door: 

A. FRANSCHE, HoOODUITSCHE en EN0JllLSCHX 
TA.LICN . 

• Lezen met beschaafJe uitspraak, vertalen van 

.een niet te moeielijk stok uit het Fransch, het 
• Hoogd uitsch en het Eogelach in !{OOd Neder-
0landsr.h en van een gemakkelijk stok uit het 
.Nederlandscb in elk van die talen, zonder grove 

• fouten ; de voornaamste taalregels, waarvan de 
.kennis moet blijken bij de mondelinge verklaring 

• van eenvoudige stukken in die talen." 
9°. Jn de Tabel, behoorende bij voormeld Re

gle.:Uent, wordt het gea_telde onder :- . Va8t militair 
per10111Jel beneden den rang 11an officier. (4)" in 
de late, 2de en 3de kolom van af: 

.Ser1teant in ile bibliotheek 
teven• aebrijver op het bu-
reel van den directeur • • Sergeant. l" 

vervangen door: 
.Schrijver op hei bureel van 

den directeur, tevens werk-
zaam in de bibliotheek . • Sergeant (5) l 
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,Schrijver op het bureel 
van den Ji1itenant-kwarlier
meeater, te eens administra
teur van kleedinp: en wa
peninit .•.••••••• . 

• Personeel ·tot het verrichten l 
van huisbondelijke, inwen
dig~ en Andere dien&ten • 

.Schoenmaker • . 
• Kh-ermnker , • 
,Timmermau .• 
,Koks ••... 

.Bijkoks, stokers en oppas- ! 
sers . .... ..... .. . \ 

,Ziekenopzichter .....• · 1 
,Ziekenoppasser ...•..• 

Sergeant. (5) 
Se,geant . 

Korporaal. 
Tamboers of 
hoorn blazers. 

(6) 
(6) 

(6) 
Korporaal. 
Soldaten of 
bur(erwerk• 
lieden. (7) 
Sergeant. 
Soldaat. 

1 
6 

3 

3 

1 
1 
1 
2 

38 
1 

l'' 

10°. In de anb 9° bedoelde T•bel wordt onder: 
• Bijzondere bepalingen" noot (ó) vervaniten door: 
.(Il) Valt in de termen van het Koninklijk 

besluit vun 4 Maart 1892, n°. 36 (R. M. 1892, 
blz. 78). ' 

.(6) Is - ook wat het pensioen betreft -
gelijk gesteld aan den graad van korporaal of 
van sergeant . 

• (7) , Bij !febrek aan vrijwillig dienende mili
tairen lrnnnen bu~rwerklieden worden aan,te• 
nomrn tot het verrichten van dieMten, welke 
door oppassers worden vervnld". 

B. Het Re!!;lement voor den Hoofdcursus, vast• 
gesteld bij het Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 18112 (Staatablad n°. 221) en laatstelijk 
g•wijzip:d bij het Koninklijk besluit van 4 Fe
bruari 1898 (,Staatablad 11°. 49), wordt nader 
ge..-ijzigd als volin; : 

1°. H~t bepaalde in artikel 34 wordt v.ervan
gen door: 

• De leerlinR11n worden geheel, of ~eeltel ijk, 
• voor rekeninit van het Rijk van de door den 
.directeur te bepalen boeken, atla111en, achiijf
.en teekenbehoeften V(!orzien". 

2•. Het gestelde in het V1J:11D11: Hool'DSTUK, 

Ei11derame11, j 2, Programma, artikel 59, bij C 
onder ··e. Maleische taal, wordt vervangen door : 

• Kennis van de hoofdzaken nit de Maleische 
.spraakkunst ; vertalen uit het Maleisch in het 
.Nederlandsch en omgekeerd, overbrenp:en van 
.een niet te moeielijk Maleisch handschrift io 
.Latijosche karnktera en omgekeerd", 

3°. In de Tabel behoorende bij het Reglement 

voor den Hoofdcursits wordt in den laatsten 1·ep:el 
van de tweede kolom : Rangen, ltfflden, betrek
kingen of beatemmiop;en, het woord .Soldaten" 
vervanR11D door: .Soldaten ofbnrgerwerklieden (6)". 

4°. In de sub 3°. bedoelde Tabel wordt in de 
kolom· . Bijzondere bepalinii;eu" eene nieuwe noot 
(6) opgenomen, luidende: 

.(6) Bij gebrek nan vrijwillig dientende mili · 
.tairen kunnen burp:erwerklieden worden aange
.nomen tot het verrichten van diensten, welke 
.door oppassers worden vervuld". 

C. Het R.eitlement voor de Koninklijke Mili
taire Academie, V88t~teld bij het Koninklijk 
besluit van 6 April 1895 (Staat1blad n°. 40}, 
lnatstblijk gewijzi1td bij het l(:oninklijk beslnit 
van 26 }<'ebrnari 1902 (Staata6lad n°. 89), wordt 
nader gew ijzi,td als voljtt : 

1°. In artikel 36 wordt io de eerste aliM&, 
in plaats van de woorden: • ingeval de .eadet op 
• verzoek wordt ontslagen, of om nndere redenen 
.afhankelijk van eigen wil of van eil(tln toedoen 
.zijne bestemming nio,t volitt", 

gelezen : 
.ingeval de cadet wordt ontslagen, hetzij op 

• verzoek, hetzij wep:ens ~emis aan aanleiit of ijver, 
.dan wel om andere redenen, afbankelijk van 
.eigen wil of van eigen toedoen zijne beatemming 

.niet voljtt". 
2°. In artikel 70 wordt het tnsschen h88kjes 

geplaatste achter elk der letters A tot en met E 
respectievelijk vervan,ten door: 

.de vakken a tot en met e van art. 66" 

.de vakken / tot en met A nn 11rt, 66" 

.de vakken i tot en met m van art. 6.11" 

.de vakken n en o van art. 66" 
• vak p van art. 66". 
3°. In de Tabel behoorende bij voornoemd 

Reglement wordt het ~stelde in de tweede kolom 
achter Paardenarts: .2de of 3de kl88se (l)" ver
vau,ten door : .late of 2de klasse (l)". 

4°. Tn de sub 8°. bedoelde Tabel worden io de 
tweede kolom achter Oppassers de woorden .en 
itenietroepen" vervanf'en door: .genietroepen en 
bnrirerwer.klieden (9)"_. 

5°. In de sub 3°. bedoelde Tabel wordt in de 
kolom .Bijzondere bepalingen" eene nieuwe noot, 
(9) opgenomen, luidende: 

.(Il) Bij gebrek aan vrijwillig dienende mili· 
tairen kunnen burgerwerklie3en worden aange
nomen tot het verricbten van diensten, wtlke 
.door oppusers worden vervuld". 

Onze Ministers van Oorlog eo van Koloniëa 
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zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de -uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staats6lad zal worden geplaatst, en in af11ehrift 
aan den Raad van State zal worden medep;edeeld. 

Het Loo, den 2 lsten October 1902 . 
. (get.) W l L H E L MI N A. 

JJe Mi11. van Oorlog, (pet.) J. W. BBRGANSIUS. 

De Mi11ister van Kolo11iëM, (get.). lDKNBURG. 

(Uitgeg. Hl Nov. 1902) 

·24 OctolJer 11102. B&sLUIT, hondende bepalingen 
omtrent het ·onderzoek van meelaftreksels in 
bierbronwerij'en en van bier. S. 190. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van 4 October 1902, n•. 80, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien nrtikel 54 der wet van 25 Juli 1871 
(Staatsblad n°. 92); 

Herzien de Koninklijke besluiten van 8 Decem
ber 1876 (Staatsblad n°. 237) en 30 April 1877 
(Staatsblad n°. 95); 

Den RBlld van State geboord (ad vies van den 
14 October 1902, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 191)2, n°, 47, 
J n voerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en beslniten: 
Art. I. De dichtheid van meelaftreksels, bedoeld 

liij artikel 23 , eerste zi nenede ,' der wet van 
25 Jnli 1871 (StaatalJlad n°. 112), wordt bepBllld 
met behnlp van een vochtweger, welke tot het 
nan'fBngspunt der schaal (het nulpunt) zinkt in 
eene vloeistof, eene warmte hebbende van 15° 
Celsius en, bij _diezelfde warmte, eene dichtheid 
gelijk aan die van zuiver water van 4° Celeia;, en 
·welke voorts in !l'1'8den en tienden van p;raden is 
verdeeld, in dier voe111e dat bij mindere inzinking 
i~dere graad overeenkomt met een honderdste 
!O'<iotere dichtheid dan die der voormelde vloeistof. 

Heeft de vloeistof een anderen warmtegraad dan 
17.5° Celsins, dan wordt volgens de bij dit besluit 
~voegde tafel A bepaald of de dfohtheid bij 17.5° . 
Celsina al don niet 1.03 te . boven gaat. 

De fabrikaat kan echter verlan11:en dat de dicht
heid w9rdt opgenomen bij 17 .5° Celsius, in welk 
geval ~e te onderzoeken proef op dien warmte- · 
11:road ,oordt gebracht. 

Art. IL De hoeveelh 0 id extract, vóór de wijn
gisting in bier bevat geweest, wordt nfgeleid uit 
de dichtheid bij 15~ Celsius van twee vloeistoffen, 
,oanrvan de eeue in extract-gehalte, de andere in 
al kohol-gehalte met het te . onderzoeken bier 111e• 
lijk stnRt. 

Deze vloeistoff,m worden verkregen door een 
zeker volumen van het te onderzoeken bier in 
een distilhtietoeatel af te stoken, en zoowe) het 
afgestookte- ale het. overgehaalde vocht elk afzon
derlijk met water te vermengen tot het oorspron
kelijke van het bier afgemeten volumen. 

Van beide deze vloeistoffen wordt vervolgens 
met behulp van een pycnometer de dichtheid van 
15° Celsius bepanld. 

De tafel B bij dit besluit gevoegd, wijs_t aan 
welk e:i:tractgehalte overeenkomt met de dichtheid 
van het afgestookte vermengde vocht; de tafel C 
het extrnctgebalte dat beantwoordt aan de dicht~ 
heid van beÏ oveTfli8baalde vermengde vocht. 

Door deze beide extract-gehalten tezamen te tellen 
verkrijt,tt men het aantal kilogrammen extract, 
v6ór de wijngisting in een hectoliter van het 
onderzochte bier bevat geweest. 

Art. III. De opneming, bedoeld bij het vorig 
11rtikel, gesrhiedt in het laboratorium van het 
Depnrtement van Financiën, door de daartoe door 
Onzen Minister van Financiën aangewezen ambte
naren. 

Art.. IV. Onze Minister van Financiën geeft 
de noodi~ voorschriften omtrent het nemen en 
opzenden van de voor het onderzoek vereischte 

. monsters van bier. 
Art. V. Bij het in werking kom~n van dit be

sluit vervallen de Koninklijke besluiten van 8 De
cember 1876 (Staatablad n•. 287) en 30 April l !177 
(Staatsblad n•. 95), alsmede artikel 4 van het 
Koninklijk besluit van 17 April 1901 (StaatalJlad 

n°. 78). 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,blad 
zal worden geplaatst en wnnrvan afschrift zal 
,oorden gezonden aen den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten October 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

/Je Mini.rter van Fitlllnciën, 
{get.) HAllTJ: VAN TECKLBNBUBG. 

(Uitgeg. 11 NOtJ. 1902.) 
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T AFEL A , aanw ijzeude de dicht hdd; bij 

de daarnaast opgegeven warmtepaden, voor 
e<in medaftreksel, waBTvan de dichtheid 

1.08 ia bij 17 .ó0 Celsius. 

., ., 
Dicht 

.... 
Dicht- 5~ Dicht-""" - " :~ hétd. .... beid. ~ f beid. = .. 

:j::"" ~ 111) 

0 1.0320 11 l.0311 21 1.0298 
1 1.0819 12 1.0309 22 1.0290 
2 1.0319 18 J.0308 28 1.0287 
3 1.0318 14 1.0306 24, 1.0284 
4 1.0817 ló 1.0806 2ó 1 0281 
ó 1.0817 16 1.03-03 26 1.0278 
6 1.0816 17 1.0301 27 l.027ó 
7 1.0315 18 1.0299 28 1.0272 
8 1.0314 111 1.02117 211 1.02611 
9 1.0819 20 1.0295 80 1.0267 

10 1.0312 

Behoort bij Koninklijk beslllit van 24 October 

1D02 (Staat1blad n°. 190). 
Mij beleend , 

De Mi,aister fla1' Fi11a1tcië1' , 

(get.) HARTE VAN Tll:CKLENBUBG • . 

FA 1<' EL B , uunw ijzeode het extractgebalte 

overeenkomende met de ~vonden dfobtheid 

van het afiz:cstookte vermeniz:de vocht . 

1 .:.. .; ~ ti 1 ~ Q.Î 

Dicht- á! ~ Dicht- ë~ Dicht- 1 "-' .. heid. beid. 1 
E ei 

heid. 1 
;. Î -.... -.c .. .. " .. ;.:i i:-l"" iä:l 1'() 

---- -----

1.0000 0.00 1.0024 0.62 1.0048 1.24 
1 0.03 5 0.64 9 1.26 
2 0.05 6 0.67 1.0050 1.211 
8 0.08 7 0.69 1 1.32 
4 0.10 8 0.72 2 1.34 
5 0.13 9 0.75 3 1.37 
6 0.15 1.0030 0.77 4 1.89 
7 0.18 1 0.80 ó 1.42 
8 0.21 2 0.82 6 1.45 
9 0.28 3 0 .8ó 7 1.47 

l.0010 0.26 4 0.87 8 1.1>0 
1 0.28 6 0.90 9 1.62 
2 0.31 6 1 0.98 1.0060 1.65 
8 0.34 7 0.95 1 1.67 
4 0.36 8 0.98 2 1.60 
5 0.89 9 1.00 8 1.63 
6 0.41 1.0040 1.03 4 l.65 
7 0.44 I 1.0ó 5 1.68 
8 0.46 2 1.08 6 1.70 
9 0 .49 s 1.11 7 1.7:1 

1.0020 0.62 4 1.18 8 1.76 
1 0.64 6 1.16 9 1.78 
2 0.57 6 1.18 1.0070 1.81 
3 0.59 7 1.21 1 1.88 

o· h 1 -il.; IC t- c !:! 1 ,_ .. 

beid. 1 t: Î 
i ~ 

1.0072 1.86 
s 1.88 
4 1.91 
5 1.114 
6 1.96 
7 1.119 
8 2.01 
9 2.04. 

1.0080 2.07 
l 2.011 
2 2.12 
s 2 14 
4 2.17 
5 2.111 
6 2.22 
7 2.25 
8 l!.27 
9 2.80 

1.0090 2.311 
1 2 .35 
2 2.38 
s 2.40 
4 2.43 
5 2.45 
6 2.48 
7 2.50 
8 2.58 
9 2 .116 

1.0100 2.58 
1 2.61 
2 2.63 
)\ 2.66 
4 1 2.611 
5 2.71 
6 2.74 
7 2.76 
8 /Uli 
9 2.82 

l.OllO /t.84 
1 i.87 
2 2.89 
3 2.112 
4, 2 94 
5 2.97 
6 8.00 
7 8.02 
8 8.05 
9 a.o7 

l.0120 8.10 
1 S.12 
2 8.15 
s 8 .18 
4, S.20 
ó US 
6 a.26 
7 8.28 
e 3.31 
9 8.83 

1.0130 3.36 

1 
~ cü ~ cü 

Dicht• 

1 

" ... Dielit- ~-= .. -
beid. .. " heid . 

,_ = ....... ... -= .... ~~ lä:l O(; 

1.0181 3.38 l.0190 
1 

4.111 
il S..1.1 1 4.94 
8 3.48 2 4 96 
4 3.46 3 4.119 
ó S.49 4 5.01 
6 3.51 5 6.04 
7 S.54 6 5.06 
8 3.56 7 5.09 
Il 3.59 8 11.11 

1.0140 3.62 9 5.14 
1 S.64 1.0200 5.17 
2 3.67 1 5.19 
8 3.6\! 2 5.22 
4 8.72 s 5.25 
5 3.76 4 5.27 
6 S.77 5 ó.30 
7 S.80 6 6.82 
8 S.82 7 5.35 
Il 3.85 8 5.38 

1.0160 3.87 9 6.40 
l S.90 1.0210 5.48 
2 S.98 1 ó.45 
8 S.115 2 ó.48 
4 3.98 3 6.51 
5 4..00 4 ó .58 
6 4..08 6 6.56 
7 4,.06 6 6.58 
8 4.08 7 5.61 
Il 4..11 8 1Ul4 

1.0160 US 9 5.66 
l 4.16 1.0220 5.69 
2 4,.19 1 5.71 
3« 4.21 2 5.74 
4 4.24 s 5 77 
ö 4.26 4 5.79 
6 4..29 5 5.82 
7 4.31 6 5.84, 
8 4.34 7 5 87 
Il 4..:n 8 5.811 

l.0l'i0 4.39 9 5.112 
l 4.42 1.0230 ó .94, 
2 4.44, l 5.97 
a 4.4.7 2 6 .00 
4, 4,.50 s 6 .02 
5 4.52 4 6 Or; 
6 .j,.5fi 6 11.07 
7 4.57 6 6.10 
8 4.60 7 6.12 
y 4.63 8 6.111 

1.0180 4,.65 9 6.18 
l 4 68 1.0240 6.20 
2 4.70 l 6.28 
8 4.73 2 6.25 
4, 4,.75 s 6 28 
5 4.78 4 Il.SI 
6 4.81 5 11.3B 
7 4,.83 6 6.36 
8 4.86 7 6.88 
9 4.88 8 6.4.1 



ii 1 -;;j 
Diebt- Dicbt• 1 

.,_ f-;; 
beid. 

..... 
heid. -..:1 -..= .. ., .. ., 

~ .., ~.., 
---

1.0249 6.U 1.0808 7.97 
1.0250 11.46 9 7.911 

1 6.411 1.0810 8.02 
2 6.51 1 8.04 
a 6.64 2 8.07 
4 6.56 3 8.0\J 
5 8.511 4 8.12 
6 6.62 5 8.14 
7 6.64 6 8.17 
8 6,67 7 8.20 
9 6.70 8 8.22 

1.0260 6.72 9 8.26 
l 6.75 1.0320 8.27 
2 6.77 l 8.30 
3 6.80 2 8.33 
4 6.82 3 8.35 
5 6.85 4 8.38 
6 6.88 5 8.40 
7 6.110 6 8.43 
8 6.113 7 8.46 
9 6.95 8 8.48 

1.0270 6.118 9 8.51 
1 7.01 l.0330 8.5a 
2 7.03 l !1.56 
3 7.06 2 8.59 
4 7,08 3 8.61 
5 7,11 4 8.64 
6 7.13 5 8.66 
7 7.16 6 8.611 
8 7.111 7 8.72 
9 7-21 8 8.74 

1.0280 7-24 IJ s.77 
1 7-26 1.0340 8.79 
2 7.211 1 8.82 
3 7,32 2 8.85 
4 7.34 3 8.87 
s 7-.37 4 8.IJ0 
6 7.39 ó 8.02 
7 7.42 6 8.lló 
8 7.45 7 8.117 
Il 7-47 8 9.00 

1.0290 7.50 Il 9.03 
1 7.52 1.0360 9.05 
2 7.55 l 9.08 
.a 7.~8 2 11 .10 
4 7.60 3 9.13 
5 7,63 4 11.16 
Il 7.65 5 11.18 
7 7.68 6 11.21 
8 7 .70 7 11-23 
Il 7.78 8 1).26 

1.0300 7.76 !J 9.29 
l 7.78 1.0360 \1.31 
2 7.81 1 9.84 
3 7-88 2 \1.36 
4 7.86 3 9_39 
5 7.811 4 Y.42 
6 7.111 5 \1.44 
7 7.\14 6 !J.47 

24 OCTOBE R I H02. 3i7 

Dicht• 
.. .. ., 
" -.,_ 

heid. 
.. ., 
-..= 
~~ 

1.0387 IJ.411 
8 9.112 
Il 11.115 

1.0370 11.57 
1 9.60 
2 IJ.62 
3 \1.65 
4 \1.68 
5 9.70 
6 9.73 
7 9.75 
8 9.78 
Il 9.80 

1.0380 9.83 
l 11.86 
2 9.88 
3 9.111 
4 11.113 
5 9.116 
Il 11.1111 
7 10.0) 
8 10.04 
Il 10.06 

1.0390 10.0" 
l 10.11 
2 10.14 
3 10.17 
4 10.19 
5 10.22 
6 10.20 
7 10.27 
8 10.30 
\) 10.32 

1.0400 10.36 
1 10.37 
2 10.40 
3 10_43 
4 10.45 
5 10 48 
6 10.51 
7 10.1\3 
8 10.56 
Il 10.58 

1.0410 10.61 
1 10_63 
2 10.66 
3 10.69 
4 10.71 
5 10.74 
6 10.76 
7 10.711 
8 10.82 
Il 10.84 

1.0420 10.87 
1 10.110 
2 10.92 
s 10.115 
4 10.97 
5 11.00 

1 -.:..~ ~ iÛ ' . 
Dicht ., .. Dicht- "- Dicht- .; ~ 

f"i f.; f.; 
beid. 

1 

-..= heid. .. .c: beid. -..:1 .. " ~ ~ ~~ lz!O<, 

1.0426 11.03 1.0454 11.75 1.0482 12.48 
7 11.05 5 11.78 3 12.51 
8 11.08 6 1 11.81 4 12.58 
Il 11.10 7 11-83 5 12.56 

l.0430 11.13 8 ll.86 6 12.58 
1 11.15 9 1188 7 12.61 
2 11.18 l.0460 Il.IJl 8 12.64 
3 11.21 1 11. \14 Il 12.66 
4 11.28 2 11.116 1.04110 12.611 
5 11.26 3 11.1111 1 12.71 
6 11.28 4 12.01 2 12.74 
7 11.31 5 12.04 3 12.77 
8 11.34 6 12.06 4 li!.711 
9 11.36 7 12.011 ó 12.82 

1.0440 11.311 8 12.12 6 12.84 
1 11.42 Il 12-14 7 12.87 
2 l l.44 1.0470 12.17 8 12.110 
s 11.47 1 12.19 Il 12.112 
4 11.411 2 12.22 1.0500 12.115 
5 11.52 3 12.25 l 12.97 
6 l l.5ó 4 12.27 2 13.00 
7 111.57 5 12 30 3 13.03 
8 11.60 6 12.32 4 13.05 

Il 111.62 7 12.35 5 1s.05-
l.04ö0 ll.65 8 12.38 6 13.10 

1 111.68 Il 12.40 7 13.13 
2 l l.70 1.0i80 112.43 8 18.ló 
3 11.78 1 12.45 \1 18.18 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 October 
11102 (Staaf.&!Jiad n•. 190). 

Mij bekend, 
lJe lrliui8ter van Financiën, 

(9et.) Huu VAN TECKLENB UBO. 

TAFEL C, aanwijzende b~t extrnctgeba.lte, 
overeenkomende met de j!eVonden dichtheid 
van het ovcrgebnalole vermengd~ vocht, • 

.. ~ Go) ..:. ~ 
Dicht- ä! Dicht- " - Dicht• ~~ 
heid. b,ä beid. 

~ ... 
beid. 

... .. 
~ ~ .. ... 

~~ ll<I !,() ~~ 

0.9880 13.4-12 0.9892 11.677 0.91104 l0.ló2 
1 13.266 3 ll.546 5 10.037 
2 13.120 4 11.414 6 9.922 
s 12.1174 5 11.283 7 11.807 
4 12.828 6 11.152 8 11.6112 
5 12.683 7 11.021 Il 11.578 
6 12.537 8 10.8110 0.91110 9.463 
7 12.391 Il 10.758 1 11.348 
8 12.245 0.111100 10.627 2 11.233 
Il 12.0119 l 10.41111 3 9.118 

0.11890 l l.9S4 2 10.381 4 11.004 
l 11.808 3 10.266 5 8.8811 
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, IT -t j o· h 1 ~,; Dicht- 11 ~ Dicht- .,_ IC t- c,;:: 
heid. -e ~ heid. .. " · heid. ~~ ....,c:l 

r"'1"' ~ ~ ~P:i.: 

0.9916 8.774 0.9941 5.625 0.11966 2.755 
7 8.659 2 5.510 7 2.640 
8 8.544 3 5,396 8 2,526 
9 8.430 4 5.281 9 2.411 

0.9920 8.815 5 5,166 0.9970 2.296 
1 8.200 6 3.061 1 2.181 
2 8.069 7 4.986 2 2.066 
3 7.938 8 4.822 3 1.952 
4 7.806 9 4.707 4 1.837 
ó 7.675 0.0950 4.592 5 1.722 
6 7.544 1 4.477 6 1.607 
7 7.413 2 4.862 7 1.492 
8 7.282 s 4.248 8 1.378 
9 7.150 4 US3 9 1.263 

0.\1930 7.019 5 4.018 0.9980 1.148 
l 6.888 6 3.903 1 1.033 
2 6.761 7 3,788 2 0.918 
3 6 633 8 3.674 3 0.804 
4 6.506 9 3.659 4 0.689 
5 6.878 0.9960 3.444 5 0,674 
6 6 251 1 3.329 6 0.459 
7 6.123 2 8.214 7 0.M4 
8 5.996 3 3.100 s 0.280 
9 5.868 4 2.986 9 0.115 

0.9940 ä.740 5 2.870 0.9990 0.000 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 24 October 
1902 (Staatablad n°, 190). 

Mij bekend, 

De Afinuter •an Fi11anciën , 
(get.) BAllTJ: VAN TJCCKLENBUBO. 

2A Oclo/Jer 1902. Mrss1v11 van den Minister 
van Binnenlandscbé Zaken aan de Commissa 
ris1en der Konin,:in in de provinciën, be
treffende ontheffing van den werkelijken dienst 
in art. 118, al. 1, dei- Militiewet 1901. 

Z~ de nci81ioe t1an 29 Noun,./Jer 1902. 

Volgens de eerste zinsnede van art. 113 der 
Militiewet 1901 (Staat8'>fad n°. 212 vo.o 1901) 

lènn 1\0n de daar bedoelde dienstplil'htigen oot- . 
heffin,: van den werkelijken dieelt bij ' de militie 
telkens voor niet langer of korter dan één jaar 
worden verleend, tenzij, wat het l1111tate betreft, 
het onvervnld gedeelte van den diensttijd minder 
dan een jaar is. 

Ter voorkoming van twijfel 1111ngaande het tijd 
stip van ingang en dat van het eindil(en eener 
voor één jaar toegeatane ontbeffinit, heb ik de . 
èer U H.E.G. het volgende mede te deelen. 

\l' ordt aan een lotelinit voor één jaar ontheftinp; 
"van dienst verleend vóór zijne inlijving bij de 
· militie, dan betzint. dat jaar met den dait, waarop 
· zijne inlijving heeft ploats ,:ehad, d. i. de dog , 
iwaarop andere de werkelijke dienat zon zijn ann • 

'.gevangen. 
Wordt de ontbeffin11= op nienw verleend voor 

'dat bedoeld jaar afgeloopen ia, dan sluit het tijd
iatip van aanvang van het jaar der nieuwe ont• 
,heffing :rich aan dat, waarop de ·tijd, waarvoor 

de voorgaande ontlieffing werd toegekend , ver
' strijkt onmiddellijk aan. 
, Wordt echter ontheffing op nieuw toep;estaan 
nadat de tijd, waarvoor de laatst verleende ont• 

1 heffing werd toegekend, verstreken i,, dnn vangt 
de tijd der nieuwe ontheffing eerst aan met de 
daitleekening van het Koninklijk beslnit, waarbij 

zij ia ~tuan. 
Wordt ontheffing verleend aon etn dienstplich

tige nadat hij bij de militie werd in,:elijfd, dan 
begint het jaar, waarvoor de ontheffing ia toege• 
kend, evenzeer met de dagteekeninJ!! van het des
betreffend Koninklijk beslnit. Verder geldt hetgeen 
in de vierde en in de vijfde alinea van dit _achrijven 
ie gezegd, 

Ik verzoek U H.E.G. op een en ander te doen 
letten bij het onderzoek van de stokken, welke 
in~volge nrt. 87, in verband met 3°. en het 
lnatate lid van art. 86 van het Koninklijk besluit 
van 2 December 1901 (Staat11Jlad na. 230), nan 

U worden fogezquden en, zoo noodig, overlegginp; 
te bevorderen van een nienw bewijsstnk, wnar• 
van de dagteekening in overeenstemming ia met 
het laatete lid in verband met 3°. van art. 8!1 

van genoemd Kouinklijk besluit. 
Vo],:ene art. 90 van dat besluit moet o. a. hij 

wien tijdelijke ontheffing van den werkclijken 
dienst ia verleend, zich op den dnJ!!, volitende op 
dien, waarop de tijd van de ontheffin!I: is ver-" 
streken, bij het korps of aan boord, naor gelang 
hij bij de militie te land of bij de zeetRilitic is 
îngelijrd, aanmelden. Het kan, . ter bevordering 
van inacbtnemin11: van den suh 3°. vnn art. 86 
van genoemd Koninklijk beslnit bepaalden tijd unt 
hebben, dat, zoo op nien• ontheffing wordt ver• 
langd, de bdonghebbende, ter gelegenheid vnn de 
inlevering der nan vrage en , van het vereiechte 
bewijssta k op het bepnalde hij art. 90 van het 
besluit opmerkZD11w worde gemaakt .door den bur
gemeester, bij wien de inlevering van de bedoelde 
stukken geacbiedt. 

Ik geef U H.E.G. in overweging de burgemeesters 
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der gemeenten in Uwe pro,incie daartoe nit te 

noodiiien. 
Dt Mi,iister 11an Bi..ntnilandac!te Zaken , 

Voor den Minister, 
De Secrelaru-Get111raal, (get.) DilCKKEESTEB. 

25 Ootober 1902. BESLUIT, houdende afächafling 
van de straf von rietslJl!lien bij het straf
detnchement in Nederltmdscl,-lwlië. S. 191. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ko
loniën van 22 Juli 1902, litt. A•, n°. 41; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Augustns 1902, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 
Minister van 21 Ociober 1902, Jitt. A•, n°.48; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 6 Oc
tober 1878, n°. 24 (l,ulucl, Staatsblad n°. 287) 
e_n van 13 October 1882, n°. 27 (lwlucA Staats

blad 1883, n°. 55); 
Hebben ~edgevonden en ve~taan: 

Art. 1. Ten aanzien van de ingelijfden bij een . 
strafdetachement in Nederlantûch-lndië worden 
de straf van rietslagen en de overige straffen v&n · 
het Reglement van Krijptuoht of Discipline, voor 
het krijgsvolk te lande vervangen door, 

a. opsluiting voor den tijd van ten minste 
twee en ten hoogste acht dagen; 

6. opslnitinp; voor den tijd van ten minste twee 
en ten hoogste acht dagen , met verstrekking om 
den anderen dag van water en rijst in plaats 
van het gewone voedsel; 

c. eenzame opsluiting voor den tijd van ten 
minste acht en ten hoogste aoht en twintig dagen, 
met bepaling, dat den gearresteerde, die zich 
schuldig maakt aan on~regeldhedeo, op bevel 
van den eommandant van het strafdetachement 
om den anderen dag water en rijst in piaats van 
het gewone voedsel kan worden verstrekt. 

2. Dit beslnit treedt in werking op een_ door 
den Gonvernenr-Generaal te bepnleo tijdati p. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
· uitvoering van dit beshiit, hetwelk in het Staata

blad r,al worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden ano Onze Ministers van 
J nstitie en van Oorlog en aun den Road van State. 

Het Loo, den 25sten October 1902. 

!get.) W IL H EL M r NA. 

Dfl Jfi,iisfer van Kol01tië11, (get.) . lDENBURG. 

( Uil.geg. 6 Nov. 1902.) 

27 October 1902. ARREST van dcu Hoogen RDtld 
der Nederh10den, houdende · besliB11ing dat 
11it het bij de hesohikking vàn den Minister 
van Binnenlandsohe Zaken van 30 April 
1901 ter uitvoering vun art. 4 der Boter
wet onder n°. 8 bepaalde en nit het ver• 
band met hetg.ien in die beechikkin~ aan 
n". 8 voorafgaat, duidelijk blijkt dat geens
.i:ins wordt beoogd opheffinp: te verleeJlen van 
ilen in art. 2 der wet gestelden eisoh, dat, 
wanneer de waar verpakt is, het woord 
.margarine" op alk verpakkingen voorlroQle. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op het middel van caa,atie, namen.s den 

reqnirant voorgesteld bij pleidooi: 
Schen,ling of verkeerde toepassing der 11rtt. 2, 

4 en 11 der Boterwet en van de beschikking 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
30 April 1901 (Staatscoun,nt n°, 101); 

O'1er,oegende dat reqnirant heeft terechtgeataan 
ter zake, dat hij op"25 September 1901 des voor
midda~ omstreeks 11 nur ann boord rnn het 
stoomschip • Wilhelmina" der maatschappij Neder
lanrl, liggende aan de Handelskade te Amsterdam, 
margarine, verpakt in metalen lmajes, ten uitvoer 
in opslag heeft gehad, zonder dat op die ,erpak
kinp: het woord , margarine" in duidelijke letters 
voorkwam;_ 

dat deze telastelegging in het bestreden vonnis 
als bewezen is aangenomen en req uirant is ver
oordeeld zooals in het hoofd van dit arrest ia 
vermeld; 

dat de Rechtbank daarbij heeft verworpen 
beroep van regniraot op de in het middel ge

noemde beschikking, bepaaldelijk van hetgeen 
daarin voorkomt onder n°. 8; 

dat reqnirnnt zich door deze beslissing bezwaard 
acht en daartegenover stelt dat 1 °. onder n•. 8 
dier beschikking wel vrijheid wordt gelaten om, 
waar het geldt . een zending van margarine,- be
stemd naar eene d1!r aldaar bedoelde rijken of 
koloniën en bestaande uit i11 één kist verpakte 
bn•jes mar~a.rine, . slecht-s op die kist en niet ook 
op ieder dier busjes het woord ,margarine" aan 
te brengen; en 2°. onder -het terzelfder plaatse 
voorkomende woord .koloniën" ook Nederlandsche 
koloniën zijn te verstaan; op w_elke beide stel
lingen reqnirnnt het v;oorgestelde middel baseert ; 

0. hieromtrent, dat art. 2, lste lid, der Hoter
wet o. m. inhoudt het verbod margnrine t'en 
uitvoer in opaiaii; te hebben, indien niet op alle 
verpakkingen, of, is de wnar qnverpakt, op deze 
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zelf het woord ;margarine" voorkomt irt dnm• 

lijke lellen vim zood1mige afmeting en zoodanig 
n~n,rebracht als door den Minister van Binnen
landsche Zaken zal worden bepaald en in de 
Nederlandsche Staatscourant anngekondig.J; 

dat nrt. 4 dierzelfde wet onder omstandigheden 
dienzelfden Minister veroorlooft afwijking toe te 
staan: 

a. van het in datzelfde artikel nrvatte verbod 
·van andere toev~in11;en, dan de uitdrukkelijk 
daarbij veroorloofde, op de waar en de verpak
kin,:, en 

IJ. van het in het eerste lid van art. 2 •oor• 
,:eschrevene ; 

dat n 11 i ngevolire het bepaalde bij art. 2 bij 
besluit van ~noemden Minister van 22 Febru
ari lllOl, opgenomen in n°. öO der Nederlandsche • 
Staa_tsconrant jaar lllOI, o. m. ia bepaald, dat 
het opschrift margnrine op alle zijden .der ver
pakkin,r'', of, zoo waar en verpakking minder don 
3 K.G. wegèn, op minstens 2 zijden moet zijn 
aangebracht; 

dat hierop is gevolgd de beschikking von 30 April 
11101 van dienzelfden Ministtr, waubij ten aan
zien van ma~rine bestemd voor veracbillende 
met name genoemde landep en koloniën zekere 
ufwijkingen worden toegeitoan van het in art. 4 
der wet opgenomen verbod, en verder ~rijheid 
wordt gelaten 1vat betreft het aantnl malen dat 
rle aandnidiug vun mall{llrine is aan te brengen, 
behelzeóde dit- laatste alzoo eene afwijking vnn 
het bij beschikking vnn 22 Februari 11101 be
paalde; dat aan bet slot der béachikking van 
30 April onlla, n°. !:! voorkomt : .dat · ,·oor zen• 
dingen van margarine, bestemd noar rijken of 

koloniën die geene bepalingen hebben aangaande 
het merken der betrokken ' verpakking, vrijheid 
wordt gelaten wat betreft het aantal malen dat 

die aanduiding .mar~rine" is ann te brengen"; 
dat hieruit en uit het verbond met hetgeen 

in die beschikking aan n•. 8 voorafgaat duidelijk 
blijkt, dat ook hier alleen afwijking wordt toe
gestaan van hetgeen hierbo•en • uit de beschikking 
vDn 22 Februari 1901 ia aangehaald, en geens
siu wordt beoogd opheffing te verleenen van den 
in art. 2 der wet ~stelden eisch dat, wanneer 
de wnar verpakt is, het woord . margarine" op 
alle verpakkingen voorkome; 

dat ten betooge vgo het tegendeel wel bij plei
d:X,i i& beweerd dat, in teitenstelling van de 
n"'. 1-7, in n•. 8 van . zecdingen" en niet 
van • verpakkingen" gesproken wordt, als zoude 

hieruit m~n dat vrijheid wordt gelaten omtrent 
het aantal malen dat de aanduiding ~margol'Ïne" 
wordt aangebracht niet op de v11rpaltlting doch 
op de u,uJi,,g ; 

dat evenwel deze bewering ia onjni,t, daar 
toch in de n••. 1- 7, waar het betreft de vrij
heid ten aanzien van het aantal mnlen der aan 

· te brengen aandnidin11: evenmin sprake is van 
verpakkiugen en de beweerdt tegenstelling dos 
niet bestaat, terwijl bovendien in het zinverband 
van n°. 8 het woord • verpakkingen" in de plaats 
vun .zendingen" minder zou passen; 

dat mitsdien reqnirants eer•te stelling is onjuist; 
dot nn, waar thans vaststaat, dot reqnirant 

zich op den inhond van n°. 8 van meergemelde 
beschikking niet beroepen kan om te betoogen, 
dat hij in strijd met art. 2 der Boterwet niet 
verplicht zou zijn de aanduiding ,margarine" op 
alle verp,kkiogen oan te brengen, een onderzoek 
naar de juistheid van het tweede onderdeel van 

reqnirants beweren venalt, d~ar het voor het 
onderhavige geval niels ter zake doet of de vrij

stelling dit daar ter plaatse verleend wordt ook 
· geldt voor zendingen naar de Nederlaodsche ko

loniën, waarheen, volgens reqnirant-s beweren, de 
ten processe bedoelde margarine bestemd zou zijn ; 

O. dat het voorgestelde middel mitsdien niet 
tot c•ssatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(W. v. 'T R. 7824.) 

27 Octo/Jer 1902. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
eene bepaling in eene plaatselijke verorde
ning, waarbij wordt verboden op de open• 
bare straat .het koopen of de kennisneming 
van ~nkte of geschreven stukken lnid
keela aan te bevelen", niet is in strijd met 
art. 7 der Grond wet of met eenige bepaling 
van het Wetboek van Koophandd. 

De Hooge Road enz.; · 
Gelet op eene door ~en reqnirant ingediende 

memorie; . 

OoeNDegende dat bij het bevestigde vonnis be
wezen ia verklaard, dnt de reqnirant in den na
middag vnn 12 October 1901, te Arnhem op de 
open bare straat, bij het te koop ann bieden van 
gedrukte stokken, e:a:emploren van het blad • Voor
waa ris" 1 nidkeels heeft geroepen : .Lees de Voor
waurts, drie· cent" ; 

dat de kantonrechter daardoor overtreden heeft 
geacht art. 20 a, 2°. der Verordening von politie 
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op de openbare straten enz. te Arohem, waarbij 

nrbocleo wordt .het koopen of de kennisneming 
van gedrukte of geschreven stt1kkea luidkeele 

aan te bevelen"; 
dat bij de memorie wordt beweerd, dat dit 

nrbod in 1trijd ia met art. 7 der Grondwet, 

doch ten on ree b te ; 

dat toch dit grondwettelijk voorschrift wel ia 
waar, niet toel1111t, het verspreiden - waartoe 

behoort het venten von gedrokte ~schriften in 
het openbaa.r, onvoorwaardelijk Ie verbieden of 
wel nfbonkelijk te stellen vno een voorafgaand 

verlof der overlu,id, docb onu1rngetll8t loat de be· 
voegdheid van den ttemeentelijktn wetgever om 

de verspreiding van ~rokte stukken op den 

openbnren weg te onderwerpen 1100 voorschriften 

in het belang der openbare orde, bepaaldelijk ter 
beve i I i!(i ng van het openbur verkeer; 

O. datt in de tweede pluta aog Îll Wlnge.-oerd, 

dat hettteen de reqnirant deed hem ~waarhor,Kd 
werd door het Wetboek van Koophandel, daar 
het venten op de openba.re straat noodwendig ge• 
paard moet gaan met het lnidkeela aankondigen 
no de WHr; 

dat echter deze bewerio,: ,:ttn ateun vindt in 

eenige bepaline; van dat Wetboek, terwijl de vraag, 
of eene plaataelijke verordening atrijdt met het 

algemeen belang door de artt. 160 en I 68 der 

gemeentewet aan de beoordeeling van den rechter 
ia onttrokken; 

dat dns ook deze grief is onp;egrond; 

Verwerpt het beroep. 
(W. v. 'T R. 78211.) 

28 Octo"'1r l\J02. M1ss1n van den Mini1ter 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commis

aarisaen der Koningin in de proviooiën , be
treffende het tijd,tip van inzending der na•m• 
lijaten, model n°. 22 (zeemilitie). 

Volgens de laatste zinsnede van art. 138 der 
Militiewet 11101 (Staatablad n°. 202 van 11101➔ 

moelen de naamlijsten, w,1&rvan aprake ia in de 
tweede zinanede ve.o dot artikel , door de Oom• 
eansaeo der Koningin in de provinciën, no vol• 
doeniaic aan het voorschrift, vervat in art. 105 
van het Koninklijk besluit van 2 December lllOl 
(Staat,blad n°. 280) oan den Minister van Marine 
worden gezonden vóór lli Febrnari van het jaar. 

We1t9n1 de vele werkzaamheden die 11110 de 
verdeelinl'( voo het voor de zeemilitie bestemd 
gw,deelte eener lichtiop: over de verschillende pro• 
vinciën · en 'fat daarmede in verband staat on• 

vermijdelijk moeten vooraf~oo, zou de Miniater 

van Mnrine het op prijs stellen, indien het tijd

atip van inzending van bovenbedoelde nunmlij1ten 

róó kon worden ~ozen, dat die stokken elk 
jur niet Mer dnn op 12 Februari bij zijn de

partement inkomen. 
Ik heb de eer U H.E.G. uit te nooditten , iu. 

dien zin te handelen. 
In verband hiermede p:ee( ik U in overwe,:io,:, 

burgemeester en wethondera der gemeenten ia 
Uwe provincie te vt,noeken, de door hen in11&
volge de tweede zinanede v110 art. 138 der wet 
vóór 8 Februari in te zenden oumlijat, model 
n°. 22, jaarlijks vóór, althans niet later dan @p 
Il Februari aan U te doen too,komen. 

De .lli11i1ter van Bi11nenlandacke Zaltn,, 
Voor den Mi nieter, 

De Secref.ari1-Generaal, (get .) DrlCKMHSTKR. 

S l October 11102. M1SB1v11 van den l\finiater 

van Binneolandsche Zaken aan de Commis• 

aariaaen deT Koningin in de provinciën, .be
tn-ffende inschrijving voor de militie, art. l!4, 

alineo 1 en 4 der Miiitiewet 1901. 
Ik heb de eer hiernevens ann U H.E.G. te 

Uwer informatie te doen toekomen afschrift van 
den brief, dien ik onder dngteekP.nin~ en nummer 

dezes aan u" ambtgenoot in ttn der provinciën 
heb gericht. •, 

De .tlini8ter van Binnenlandacke Zaken, 
Voor den Minister, 

De &crefarû-Gneraul, (96'.) 0110KMHSTlliR. 

*) Deze brief lnidt: 
• Voor de mededeeliog, vervat in nevens vermeld 

schrijven, betn~ ik U H.E.G. dank. 
Naar oonleid in~ van 1le laatate zinsnede van 

dat eehrijven veroorloof ik mij het voll'llnde non 
U ..-e nadere overweging te onder-werpen. 

De Militiewet 1001 (Staauólad n°. 212 van 

l\lOI) bepaalt in art. 16, dat de aangifte ter 
inschrijving voor de militie moet Wot"deo gedaall: 

l". bij bnrgemeestu en ,..,thouden der ~
meente, waar volge111 art. 14 de inscbrij~mi 
moet geschieden , en 

2°. taS1Chen den laten en den S hten J 111tuari 
Yan het jaar, vol11tnde op dat, wBarin de inachrij
viogaplichtige het J Sde levensjaar volbracht; -
behoudens de bij art. 20 ,:egevoo bevoegdheid en 
de in art. 111 vermelde 1111vallen. 

Blijkt, dat overeenkomstig de !f:enoemde wet■-
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artikelen aangifte is ged1111n, doch dat ioschrij- · besluit van 8 Januari 1866, o0
• 51 (•. M.u.Nll:!i, 

ving vóór de sluiting voo~oed van het register j~. 1866, blz. lil), de aan de Commissarissen 
yerznimd is, dan kan, voor zooveel het eeoe der Koningin in de provinciën opgedragen rechts• 
inschrijving betreft, die vóór 31 Aognstus v,m macht oier bezwaren, die tegen de registers van 

het jaar had moeten plaats hebben, dat verzuim, inschrijvin,: en dnarnit opgemaakte alphubetische 
wordt het ontdekt of bij bezwaarschrift kenbaar ne.umlijslen mocht.en rijzen, in elk geval ophondt 
gemaakt vóór den u:ftoop van den tijd, in de - zoodra de registers en nuamlijsten door het ver• 
laatste zinsnede v11n art. 24 der wet bedoeld, strijken van den termijn om d111rtegen op te 

· worden verholpen door aanvnlling (verbetering) komen zijn vastgesteld, schijnt niet voor we• 
van het register of krachten& eene uitepraak van sLemmende beantwoordinl( van deze vraag te pleiten. 
den Commissaris der Koningin in de provincie; Bovendien is ten aanzien van de gemeente, 
een en ander onderscheidenlijk op grond van de waar de inschrijving moest zijn l(edaao en die 
eerste en van de laat.te zinsnede van evengenoemd tot eeoe andere provincie kan behooreo, twijfel 

wetsartikel. niet buitengesloten, of, al is <láár de tijd, in de 
Wor,lt het door bnrgemeester en wethouders laatste zinsnede van art. 24 der wet bedoeld, 

begaun verzuim van inschrijving ontdekt op een oog niet verstreken en al zou inschrijvin,: geen 
tijdstip, dat één der even bedoelde middelen van bezwaar ontmoeten bij hen, die _ haar zonden 
voorziening niet meer toelaat, dan is overeen
komsti!( art. as, in verband met art. 37, 1°. 
der wet naloting te bevelen , aangezien bij de 
tweede zinsnede van art. 23 is bepaald, d3t na 
de sluiting · YOOrgoed van het register geen per
sonen meer worden in~schreven, dan de in art, 18 
bedoelde. 

F.en en ander ~ldt mede ten aanzien van 
miliLieplichtigen, die hetzij door verzuim van 
opgave, begaan door de in art. 22 der W'lt ver
melde personen, of 'door autoritejteo, bij of krach• 
tens art. 12 van het Kf)ninklijk beslnit van 
2 December 1901 (Staatsblad n°. 230) met het 

doen van opg11ve ter inschrijving belast, _ hetzij 
door verzuim van inschrijving van dt: zijde ven 
bnrgemeester en wethonders ondanks gedane op
gave, niet in het inschrijvingsregister voorkomen. 

Of de tweede zinsnede van art. 23 der wet 
toelaat, dat iemand , wiens aangifte of opgave 
ter inschrijving wel binnen den wettelijken tijd, 
muar niet in de bij de wet aangewezen gemeente 
heeft plaat& gehad eu om deze laatste reden na 
de sluiting voorgoed is afgevoerd van het register 
der gemeente, waar de inschrijving ten onrechte 
geschiedde, op nitnoodiginp; of krachtens nitspraak 
van den Commissaris der Koningin oog gebracht 
kan worden op het register der gemeente, waar 
volgens de wet de aangifte of opgave en de in• 
schrijving hadden moeten geschieden, ie eene 
vraag, welke ter besliaeiog staat van den Com
missaris der Koningin in de provincie, waartoe 
laatstbedoelde ~meente behoort. Het feit, dat 
de tweede zinsnede van art. 23 der w~t alleen 
uitzonderio,: maakt voor de in art. 18 aangt
d uide personen en dat, volitena het Koninklijk 

moeten doen , het alsnog op het register brengen 
v11n een militiepliobtige, die ten onrechte eider& 
werd ingeschreven en hier van het rey;ister i1 
afgevoerd , gezegd kunne worden te zijn eene 
• verbetering" van het register. De persoon, wien 
het geldt, immrn, is in eerstbedoelde gemeente 
niet binnen den wettelijktn tijd ter insehrij ving 
aan- of opgegeven; o.rt. 19 der wet ie er vóór 
de si uiting voorgoed van het register niet op 
hem toegepast , en na die sluiting kan iuchrij• 
ving niet meer ambtsbal ve plaats hebben (cf. 
brief van 18 Febrnari 1863, o•. 1611, 4• 11fd. M.; 
v. MAANIN, jg. 1863, blz. 28). Van • verbeteren" 
van het regiater schijnt ten deze alleen dan sprake 
tti kunnen zijn, indien binnen den wettelijkeu 
tijd in de hier bedoelde gemeente wèl aangifte 
of opgave Wllre gedaan , maar deze dáár niet tot 
inschrijvibg had ~leid tengevolge van misvatting 
van de sijde van bnrgemee11ter en wethouders of 
van onvoldoende inlichting, aan deze verstrekt. 

De vraag, of, ingeval vóór den_ afloop van den 
tijd , io de laatste zinsnede van art. 24 der wet 
bedoeld, blijkt, dat iemand na aangifte, opgave of 
ambtshalve voor de militie ie ingeschreven in 
eene itemeente, waar de inschrijving niet had moeten 
geschieden , krachtens art. 38 , in verband met 
art. 37, l•. naloting is te bevelen, dan wel · of 
te zijnen aanzien met het oog op art. 147 eene 
nitspraak van Gedepoteerde Staten der provinc-ie, 
waar de illBChrijving had moeten plaats hebben, 
ie in te roepen, staat ter beantwoording van den 
Commissaris der Koningin in die provincie, of, 
iudien deze in een gegeven ge,·al bezwaar heeft 
tegen het bevelen van naloting, iu de euste plaats 
van Gedeputeerde Staten (a:ie brief van fO Octo• 



3 NOVEMllÈ.R HJ02. 383 

ber _l81111, afd. M.S;, n•. 15112 M.; v. M.uNB!I", 

jg. 18119, blz. ] 82). Meent de Commi,saris der 
Koningin - in overeenstemming met de brieven 
van mijn Departe111ent van 21 April 1864,, n°. 160, 
12 Juni 1864, n°. 6, 2ii Febrnari 1871, n". 145, 
17 Mei 18711, L-. H., en 22 September 1892, 
n°. 1368 (v. MAANBN jg. 1864, blz. 49, 61; 
1871, blz. 25; 1879, blz. 489; 1892, blz. 761) -
ilat er termen zijn tot n&loting, dan kan m. i. 
die met den uankleve van dien wettiglijk niet 
worden vermeden, door den mililieplich1ige nog 
te doen deelnemen aan de gewone loting, vermits 
deze, volgens art. 25 der wet, beperkt is tot .ae 1 

voor den lsten September van het jaar voor de 
lichting van het volgend jaar voor de militie 
ingeaclirevenen". Onder deze knnnen, naar het 
mij voorkomt, behalve .zij, die vóór de sluiting 
voorgoed van het register zijn ingeschreven, alleen 
worden begrepen zij, die alsnog op het reitiater 
zijn gebracht, hetzij krachten, de eerste zinenede 
vnn art. 24, hetzij ter uitv~riog van eene uit
spraak, ols bedoeld in de · lantste ziusnede van 
dat wetsnrtikel. 

Door de mededeelinf:( vun het bovenstaande 
wensch ik intnsschen niet~chtte worden eenigen 
invloed te hebben willen uitoefenen 1>p de zelf. 
standigheid van wien ook, waar de wet de be, 
sliaeing nitslnitend of in de eerste plaat& aan ander 
gezag overlaat." 

3 Novembei· 1902. H&8LUIT, tot . wijziging en 
aanvulling van artikel 4 van het Koninklijk 
beslnit van den 16den Febrnari 18111 (SftllZU• 
blad n°. 30), hondende bepalingen nopens 
het afgeven van attestatiën de vitL S. 1112. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht vnn Onze Ministers van Fi
.nanciël! d.d. 20 SeptelJlber 1902, n°. 48, Gene
rale Thesaurie ; van Binnenlandsche Zaken n.d. 
11 October 11102, n°. 7427, afdeeling Binnen• 
landsch Bestuur; en van Koloniën d.d. 15 Oc
tober 11102, L•. E 2, u0

• 16 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk ia artikel 4 

van de bestaande bepaling~n nopens het afgeven 
van atteetatiën de vita aan te vollen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. Art. 1. Aan artikel 4 van het Koninklijk besluit 

van den 16den Vebrnari 1891 (Staat8bladn°. 80), 
worden toege voesd_ de na volgende zinsneden : 

Aan gegageerden wordt geene attestatiën de 
vita afgegeven dan nà vertoon der gagement&acte, 
of der door het Departement van Koloniën in 

de plaat& van eene -dnsdanige okte Rfgegeven 111/1'· 

l:laring. 

Aan gegageerden die nit het buitenland in 
Nederland terugkeeren, wordt door het bestuur der 
gemeente waar zij zich vestigen geen attest,atie de 
vita _afgegeven over het kwutaul waurin zij ierup;
keen:n d11n nà bekomen machtiging van Onzen 
Minister van Koloniën. 

Art. IL Dit beslnit treedt in werking op den 
]sten Januari 1903. 

Onze Ministers vnn Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Koloniën, zijn belBBt met 
de nitvoering van dit beelnit, hetwelk in het 
Staat8blad zal worden geplaatst., en waarvan af. 
echrift Zlll worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Ruben-Steinfeld, den 3den November 1902 
(get.) W 1 L HEL ?tl I NA. 

JJe Miniller can Financiil&, 

(get.) HARTJ: VAN TKCKLENBURG , 

De Min. can Bianenl. Zal:en, (get.) Kura&. 
JJe Hinilfer van Kolo11iiJ#, IDKNBURG. 

( Uiig~. ló Nov. 11102.) 

8 November 1902. BJCSLUIT; houdende aanwijzing 
van de gemeente Meppel als lo1plaals van 
goederen, ingevoerd met spoortreinen. S. 199. 

Wu WILHELMINA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van den 29sten October 1902, n•. 8, 
Invoerrechten en Aticijnzen; 

Gezien de artikelen 42 en 63 der Algemeene 
wet van 26 Älljl:nsto, 1822 (Sta11ublad n°. 88), 
artikel 2, t S, der wet van 1 Mei 1863 (Staat,. 
blad 11°. 4'7) en de artikelen 1, 48 en óS van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Stflatl• 
b/,ad n°. lil) , gewijzigd bij dat van 12 Maart 1876-
(Staat,blad n°. 5S); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De

cember 1822 (Staatsblad n°. liO) en 13 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 59) en op de artikelen 4 en 5 

van het Koninklijk be&lnit van 15 April 1872 
(Staatsblad n°. 47); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De gemeente Meppel wordt aangewezen 

voor de loYinp; van goederen , ingevoerd met 
spoortreinen op den voet van voormeld gewijzigd 
Konink'!ijk besluit van 26 _Maart 1872, ook van 
vernissen en andere alcoholhoudende vloeistoffen, 
waarvan de invoerder krachtens artikel 2, § 3, 
der aangehaalde wet van 1 Mei 1863 het opnemen 
van de jniste sterkte vorde,-t. 
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2. Dit bealuit treedt in werking den lateu De• 
cember 1902. 

Onze Minister van Financiën ia belast met de 
uitvoering van dit beah1it, dat in het St11a'8/J/ad 
zal worden t(eplaatst. 

Raben-Steinfeld, den 3den November 1902. 
(9-et.) W I L H E L M I N A, 

De JJ,Ji,iuter oan Fi11ancië,1, 
(get) HARTE VAN TECKLRNBURG. 

( Uitgeg. ló Noo. I 902 ) 

5 Nofemóer 1902. M1ss1vs v"n den Minister 
van Biunenlandsche Zaken un de Commis• 
&ariBBen der Koningin in de provinciën, be
treffende inschrijving enz. voor de militie 
van ingezetenen niet Nederlanders. 

Art. 21 van het sedert 1 Jannari jl. buiten 
werking ~treden Koninklijk besluit van 17 De• 
cember 1861 (Staat,/Jlad n°. 127) schreef de door
haling op het inschrijvingsregister voor van den 
naam van een ingeschrevene voor de militie, die 
voor de elniti11g voor goed v~n dat register op• 
gebonden had in!(ezeteoe te zijn . 

Zulk voorschrift wordt noch in de Militiewet 
1901 1Staat11Jlad n°. 212 van 1901), noch in 
het Koninklijk besluit van 2 December 1901 
(Staat1/Jlad n°. 230) aaogetroifen ten aanzien ,an 
niet-Nederlanders, die voor de militie w.rden inge
schreven op grond van hun ingezetenechap. Met 
betrekkinit tot dezen bepaalt de laahte iinsnede van 
art. 23 van bovenvermelde wet, dat hij, die bewijst 
na zijne inschrijving vóór de sluiting voor goed van 
het register opgehouden te hebben ingezetene te zijn, 
van het ~•ter wordt afgevoerd zoo laij /,et waagt 

vóór den afloop van den tijd, bij de laatste zin• 
snede van art. 24 der wet bepaald. Hiermede 
staan in verband het tweede lid van art . 16 en 
artt. 18, 19 eu 20 vau het Koninklijk besluit 
van 2 December 1901 (Staat86lad n°. 230). 

Voor de toepassing van de eerste zinsnede vut 

art. 13, 4°. der wet wordt voor het ingezetenacha 
gevorderd : 

met betrekking tot den minderj11rigen niet, 
Nederlander: verblijf binnen het Rijk' e,i - voor 
ioover bij de t ... eede zinsnede sab IJ en c van A. 
van genoemd wetsartikel geen uitzondering< ia . 
gemaakt - woonplaats binnen het Rijk van vader, 
moeder of vongJ; 

met betrekking tot den meerderj11ri11:P-n niet
Nederlunder : woonplaats binnen h"t Rijk. 

Indien nu door of ten behoeve van een inge
schreven niet-Nederluider het bewijs wordt hijg&-

liracht wat een minderjarige betreft, dat vóór tie 
1loiting voor goed van bet inachrijvingsregister, 
de beide vereischten voor het ingezetenschap of 
~u er van hebben opgebonden aa11weaig te ziju 
én wat een meerderjarige aanitaat, dat hij vóór 
evenbedoeld tijdstip opgehouden beeft binnen het 
Rijk woonplaats te hebben, dan moet zijn naom 
van het inschrijvingnegiater worden afgevoerd, 
mits dit, woar behoort, worde gevl'WljCd vóór den 
afloop van den tijd, bedoeld in de laatste 1insnede 

~ un art. 24 der wet. 
Vermits volgens de wet zoowel inp;evol van 

verliea van ingezeknscbap - waurtoe vnnzelf 
behoort het geval, vermeld in ort. ló, 2°. der 
wet - nis in het geval, 1nb 1°. van d11t artikel 
genoemd, de afvoeriapr door of vun wege den in1111-
11ehreven niet-Nederlander moet worden 96oraagd 
en het fl!it, dat het ingezetenscha11 deed ophouden, 
lichtelijk, bij mindere bekendheid met de hier in 
ttl\nmerkiog komende w'etabepalingen oorzauk kon 
zijn, dat het tijdiir, waar behoort, vrngen van de 
nfvoering acbterwe,re blijft, verdient het, naar 

mijn oordeel, oanbeveliop: ter inlichtinp; vau be
laoichebbenden aan den ioet of op de achterzijde 
vnn het bewijs van inscbrij•inp; mode!) n°. 2 (66Nle 
gn.l), voorgeschreven bij art. 11 von het Koninklijk 
besluit von 2 December 1901 (StaataUadn°. 280), 
de aondocht van den inge11chreveo niet-Ne,lerlan• 

· der er op te vestigen dat, zoo hij v6ór de alniting 
voor goed van het inschrij vio~r•p;ister OJl!lehooden 

heeft ingezetene des Rijlls te zijn in den zin van 
art. 18 der wet, zijn belang medehren11t, hiervan 
onverwijld in ieder iceval ,óór den afloop van den 

tijd, bedoeld in de laatste zinanéde von art. 24 
der wet, aan wien behoort te doen blijken en 
zijne afvoerinp; van het inschrij,inflSrey:ister te 

v~en . 
Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de bur-

11:emeesters der gemeenten in Uwe provincie in 
overweiting te l{even in bovenbedoelden zin 1e 
handelen, doch sleehts ten aanzien van niet-Neder• 
!anders die op ,rrond vao buo ingezetenschap voor 
d.e militie worden inp;escbreveo. A fvoPrÏDlf van 
terecht ingeschreven Nederlanden van het ioacbrij 
vinf,(sregister, 1ocb, kan nlleen gesnhiedeo zoo zij 
bewijzen, v6ór de sluiting voor 9:oed van dat 
register te zijn ~eraakt in een der p;evallen, ver• 
meld in art. l ó der wet en tie af•oerinit tijdiit 
nan wien behoort wordt p;evrl!Bgti. 

De Jfi11iater i,a# Bin,u,11/a,uuclle Zal:en, 

Voor den Minister, 
De &!er6taril·0ner11al, <1ei.) Dm:KMEESTER, 
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11 No11em.6e1· 1902. BBSLUIT, houdende beslis
sing dat Ged.epnteerde· Staten niet bevoegd 
zijn tot intrekking van een vroeger genomen 
hea\11i1., houdentle goedkeuring vau een bel!luit 
van den gemeenteraad, daar die bevoegdheid 
niet alleen nergens aan Gedeputeerde Staten 
ie gegeven, maar ook in strijd is met den 
aard en de beteekenis van een goedkenrings• 
besluit. 

W11 WILHELMINA, Er<z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Ooatówrg, tegen bet beslnit 
van Gedepntcerde Staten van Zeela11dd.tl. 1/6 Maart 
1902, n°. 1282/50, lste afdeelinir, waarbij is 
ingetrokken het l.eeluit van Gedeputeerde Staten 
van · Zeeland d.d. 4 April 1890, n°. -1274/30, 
lste afdeeling, voor zoover daarbij is goedgekeurd 
art. 4 der • Verordening regelende het openbaar 
lager onderwijs in de gemeente Ooatliurg ," vast• 
~steld in de vergadering van den raad dier ge
meente op 28 Maart 1890; 

Den Road van State afdeeling voor de ireschil
len van bEBtunr, gehoord, advin van 9 Jn\i 
1902, n•. 143; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binneulandsche Zaken van 7 November 1902, 
n°. 5 882, afdeelin~ Onderwijs; 

0 verwegende dat de gerueen ternad van Ooltliurg 
- nadat Gedeputeerde Staten van Zee/a11dh11nne 
goedkeuring onthouden hadden aan de door hem 
gemaakte verordening tot reirelinir van het open
baar lager onderwijs en hij îu zijn beroep tegen 
het besluit van Gedeputeerde St&len niet ontvan
kelijk was ,·erklnard - besloten heeft alle door 
hem in 1901 betreffende de verordening tot re
geling van het l~r onderwijs genomen besluiten 
iu te trekken, en van kracht te loten blijven, 
dos te handhaven, de be&taande verordenh1g, 
vaetguteld op 28 Maart 1890 en door Gedepn
teerde Staten goedgekenrd bij besluit van 4 April 
1890·, n°. 30, lste · afdeeling in welke verorde
ning bepnald was (art. 4) dat op de dagschool 
als leerling worden toegelaten zij die op het tijd
stip van de tOêlating hno vijfde jaar hebben 
volbracht en hno zestiende nog niet hebben 
bereikt; 

dat hierop Gedeputeerde Staten wegens hun 
bezwaar tegen den vijfjarigen leeftijd hun ver
meld besluit van 4 April 1890, voor zooveel 
de goedkeuring van genoemd art. 4 betreft, op 
1 Maart 1902 hebben ingetrokken; . 

1902. 

dat de gemeenteraad van het besluit van. Ge
deputeerde Stoten bij Ons in beroep ia gekomen 
en aanvoerende dat te recht de vijfjarige leeftijd 
bepaald ia, Ons heeft verzocht de bealisaing van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen; 

Overwfgende, dat in de eerste plnata de vraag 
i1 te beantwoorden, of Gedeputeerde Staten bevoegd 
waren hno in beroep bestreden beslnit, waarbij 
ia ingetrokken een vroeger beslnit van het college 
van GedepntePrde Staten, voor zooveel daarbij is 
goedgekeurd art. 4 der iremelde verordening van 
den gemeenttraad, te nemen ; 

dat deze vraag ontkennend moet worden be
antwoord ; 

dat bedoelde bevoegdheid nergens aan Gede
pnteerde Staten ia gegeven en ook niet voortvloeit 
nit mnar daarentejl:en in strijd is met den aard 
en de beteekenis van een goedkenringsbeslnit; . 

dat toch, waar de wet ten raadsbesluit aan de . 
goedkeuring van Gedepnteerde Staten onderwerpt 
en mitsdien de rechtskracht van het raadsbesluit 
afhankelijk ia van de goedkeurioir, eene eenmaal 
verleende goedkeuring een voor de gemeente 
overeenkomstig de wet vastgesteltlen rechta
toestand achept, waarop zonder uitdrukkelijke 
bepaling van de wet geen inbreuk mag worden 
gemaakt; 

dat het teiienovergestelde atelsel - daargelaten 
de rechtsonzekerheid waartoe het zou knnnen 
leiden - de goedgekenrde itlzoo rechtsgeldige 
besluiten der gemeentebestul'eD afhankelijk zonde 
maken van de wijziging der inzichten van het 
colleire van Gedepnteerde Staten ; 

dat een goedgekeurd ruadsbeslnit is en blijft 
een besluit van den gemeenteraad ·en deze alleen 
bevoegd is dit in te trekken; 

dat eene intrekking van het besluit tot goed
kenrÎD[l, waardoor de rechtsgeldigheid aan 'e Randa 
healnit wordt ontnomen, ie een buiten werkin~ 
stellen van dit besluit en dus in hare gevolgen 

· gelijk staat met eene vernietiging daarvan, waartoe 
het recht niet aan Gedepnteerde Staten ie ge
geven, maar in de bij de wet bepaalde genllen 
aan Ons is voorbehouden; · . 

dat mitsdien op voorschreven gronden. het door 
appellant bi:Btreden besluit niet kan gehandhaafd 
worden en aboo een onderzoek omtrent de al of 
niet gegrundheid vnn het bezwaar van Gedepu
teerde Staten, dat tot intrekking van hnn besluit 
geleid heeft, in dezen-stand derznakoverbodigis; 

Gezien de gemeentewet en de wet tot regeling 
van het lager on.lerwij1 ; 

26 
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. Heb beo goedgevonden eo verataao : 
het be.l.uit von Gedeputeerde State11 van :zeeland 

d.d. 1/6 Munrt 1902 te veroietigeu. 
Onze Mioi~ter van Biooeolaodsche Zaken ia 

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

16 Nooember 1902. BRBLUIT, tot intrekking vao 
het Koninklijk besluit van 25 September 
1900 (Staatsblad n°. 166), waarbij aan 

Dr. W. C. MENSONIDllS, te Ede, vergunning 
wordt verleend het perceel kadaatraal bekend 
aectie K, n°. 16811, te Ede, te bezigen 11.ls 
geaticht voor kraokzionigeo. S. 194. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht von Onzen Minister van 
Bioneolaodsche Zaken van 13 November 1902, 
n°. 8282, afdeelio!( Binneoloodscb Beetuor, be· 
treffende een verzoek vao Dr. W. C. MENSONIDES, 

·te Ede, om intrekking met 31 December 1902 · 
van de bij Ons besluit van 25 September 1900 
(StoatslJlad o0

• 166) verleende vergunning tot 
het bezigen van het perceel kadastraal bekend 
aectie K, n°. 1686, te Ede, als een geetich~ voor 
krankzinnigen; 

G~let op de wet van 27 April 1884 (Staatablad 
n°. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64,), van 7 December 1896 
(Staat,blad n°. 191) en van 21 Jnni 1901 (Staat1-
blad n°. 167); 

Hebben goedgevonden en ventaao: 
Met io~og van 1 Januari 1903 in te trekken 

Ons besluit van 25 September 1900 (Staatiblad 
n°. 166), waarbij ·aan Dr. W. C. MllNSONIDES, 
te Ede, vergonniog wordt verleend het perc,iel 

kadastraal bekend sectie K, o0
• 1686, te Ede, te 

bezigen als gesticht voor krankziooigeo. 
Onze Minister vao Biooeolaodsche Zaken is 

belast met de uitvoering ~ao dit lieelnit, dat io 
het Staaufllad zal_ worden geplaatst. 

Raben-Steiofeld, den 15deo November 1902. 
($et.) W IL H E L MI N A. 

De Mi•i.tter nan Bi11nenlawcl,e Zalte11, 
(get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 28 Nov. 1902.) 

15 Nope1111Jer 190~. BllSLUIT, tot vaststelling 
van een algemeeoeo maatregel van beatonr, 
als be.loeld io artikel 3,1 der Ongevallen• 
wet 1901. S. 195. 

W11 WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken van 30 September 1902, 
n°. 4447, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 81 der Oogev11llenwet 1901 (wet 

van 2 Januari 1901, (Staatsblad n°. l l; 
Den Raad v11n State gehoord (ad viea van den 

28 October 11102, n°. 15); 
Gelet op het nader rapport vnn Onzen voor

noemden Minister van 12 November 1902,11•. 5171, 
afd.eeling Arbeid ; 

Hebben ~_gevonden en verataan, te bepalen : 
Art. 1. De bedrijven, bedoeld in artikel 10 der 

Ongevallenwet 1901, worden ingedeeld in 14 ge
varenklassen. 

De venehilleode gevarenklassen worden in dezen 
algemeeoen maatre,,;el van bestuur door hun num• 
mera, in Romeiosche cijfen, aaog,dnid. 

2. Gevarenklassen: 
I bent de gevaren percenten 1 tot en met S. 

Il 3 5. 

III 4 • . 8. 

IV . . 7 . . . 11. 

V 10 . H . 

vr 13 . . 19 • 

vrr 16 . 24. 

VIII 20 30. 

IX 25 . . 37. 

X 31 . 47 • 

XI 39 . 57 • 

xrr 48 70. 

XIII 59 . . . 87. 

XIV 73 • 100. 

3. De in artikel 10 der Ongevallenwet 1901 
bedoelde bedrij~en zijn als volgt ingedeeld in 
gevnreoklaasen : 



OMSCHRIJVI~G VAN DE 
BEDRIJVEN. 

GROEP 1. 

A.orderoerk, 91M, kalk, eiu. 

15 

1. Aardewerk (bet bedrijf van vervaar-
digen vän fija). • 

2. Aardewerk (het bedrijf van vervaar
digen van grof) met krachtwerktuig. 

8. Aardewerk 1het bedrijf van vervaar• 
dig,,n van grof) zonder kracht• 
~erktuig • 

,. Cement (het bedrijf van vervaar• 
digen van), het vervaardi~n van 
emballage d1111ronJ.er niet begrepen. 

5. Cementwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kTI!chtwerktnig. 

6. Cementwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht• 
werktuig 

7. Chamotte waren (het bedrijf van 
vervaardigen v1111) 

8. Draineerbuizen of pothuizen (het 
b.,drijf van vervaardigen v&n) met 
kruchtwerktnig 

9. Draineerbuizen of potbnizen (het 
bedrijf van venaardigen van) zon• 
der krachtwerktuig • 

l 0. Gipsbrandersbedrijf (het). 
ll. Glusblazersbedrijf (het) 
12. Glasslijpersbedrijf (het) 
18. Grind (het bedrijf van het baggeren 

V&n) • 

H. Grind, keien, klei of zand (het be
drijf van delven va.n) 

15. Kalkblll.88Cherabedrij_f 1het) met 
krnchtwerktnig • 

16. Kalkblnsscherabedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

17. Kalkbrandersbedrijf (het). 
18. Kleimalersbedrijf thet) 
19. Krijtmalersbedrijf (het) 
20. Kunststeenmakersbedrijf (het) 
21. Leemde! versbe,lrijf (het) • 
22. Loodertsmnlersbedrijf (het) • 
23. Mergelblokbrekersbedrijf (het) 
24.. Mortelmakersbedrijf (het) met 

hachtwerktuig 
26. Mortelmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig 
26. Pannenbakkers- of tegelmakenbe

drijf (het) met krachtwerktuig 
27. Pannenbakkers- of tegelmakerabe

drijf (het) zonder krachtwerktuig. 
28. Papyristiet (het bedrijf van ver

vaardigen van) 
29. Plateelmakers- of mnnrtegelmakers

bedrijf (het) met krnchtwerktnig. 
80. Plateelmnlters• ofmnurtegelmakers• 

bedrijf(het) zonder krachtwerktuig. 
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III 

V 

III 

VII 

V 

III 

V 

V 

IlI 
VII 
IV 
III 

IX 

vu 

V 

III 
V 
V 
VII 
V 
IX 
V 
VII 

V 

III 

VII 

V 

VIT 

V 

III 

OM CHRIJVING VAN DE 
BEDRIJVEN. 

31. Pleisterbeelden (het bedrijf van nr• 
voardil(en van) 

32. Porseleinmakersbedrijr (het) • 
33. Smeltkroezen (het bedrijf van ver-

vaordigen van graphiete) 
34. Spiegelmakersbedrijf (het) 
SIS. Spiegel11:lasslijpersbeclrijf (het) 
:!6. Steenbakkers bedrijf (het) met kracht• 

werktuig 
37. Steen bakketsbedrijf (liet) zonder 

krachtwerlttuig . • • • • • 
38. Tabakspijpèn (het bedrijf van ver • 

vaardigen van) , 
89. Tafelglas (het bedrijf van vervaar

.ligen vr.n) 1 daaronder het gieten 
begrepen 

40. Terracottawaren thei bedrijf van 
vervllll?digen van) • 

41. "Trasmalersbedrijf (het) • • • , 
42. Verelithe (het bedrijf van vervaar-

cligen van). ·• 
48. Vitriet (het bedrijf van vervaar• 

digen nn) . 
U. Vnnrvaate steen (het bedrijf van 

Yervaardig,m van) 

GROEP Il. 

J>ia1'UltJt tm arulere edel.rtu11e11, tmz. 

46. Diamant of andere edelateenen (het 
bedrijf van klooven of ■nijden van) 

46. Diamant of andere edelateenen (het 
bedrijf van slijpen van) • • • 

47. Schijvenschuurdersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig 

48. Sohijvenschnnrdersbedrijf (hetj zon
der knichtwerktnig 

GROEP III. 
Bod-, stee,u;/rvkkerij, enz. 

49. Drukkersbedrijf, metaaldrnkkers• 
bedrijf en steendrnkkersbedrijf 
(het) met krachtwerktnig 

60. Drukkersbedrijf, metaaldrnkkers
bedrijf en steendrnkkersbedrijf 
(het) zonder knichtwerktnig 

61. Linieerdersbedrijf (het) met hacht
werktnig 

62. Linieerdel'l!bedrijf (het) sonder 
krach twerktnig 

GROEP IV. 

BotnDIJedrijven, daa,o,,der lJt1g~ ni,. 
11igi•g f/411 9novtot11t' nu. 

ISS. Aardwerkersbedrijf(h.et) metkncht
werktnig 
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III 
IlI 

V 
V 
V 

VIII 

V 

III 

VIII 

III 
VII 

Vl 

V 

VIII 

V 

V 

III 

111 

II 

III 

I 

X 
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54. Àardwerkersbcdrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

55. A.sphnltvilt of nsphnltpapier thet 
bedrijf van beleitgeo vao dakeo met) 

56. Asphaltt.eerdersbedrijf (hetJ • 
1,7. Baggerbrorijf (het) met kracht

werktuig 
58. Baggerbedrijf (het) zonder kracht-

werktuig 
59. Behangersbedrijf (het) 
60. Betonwerkersbedrijf (het) 
61. Cementijzer (het bedrijf vnn ver• 

vaardigen van) 
62. Cementijzer (het bedrijf van ver-
• vaar,lip:en van) op bouwwerken 
63. Centrale verwarming (het beJrijf van 

1..,n van leidingen voor) 
64. Deooratietehildersbedrijf (het) 
65. Droogbaggerbêdrijf (het) met exca-

vatenn • ; 
66. Duikersbedrijf (het) 
67. Electri,che geleidinp:en of blikaem

afteidera (het bedrijf van plaataen, 
leggen, herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) 

68. Gas of .water (het bedrijf van plaat
sen, leggen, herstellen, onderzoeken 
of wegnemen van leidingen voor). 

69. Glazenwl!sschersbedrijf (het), het 
bedrijf vnn schoonmaken van ge
bonwen en het beJrijf van ver
richten van werkzaamheden aan 
p:evels met toebebooren. 

70. Heierabedrijf (het) met krachtwerk
tnig • 

71. Heiersbedrijf (het) zonder lrracht
werktnig 

72. Houtcementdakl~rsbedrijf (het) • 
73. Hnisschildersbedrijf (het) en het 

glazenmakersbedrijf, nitslnitend bij 
bonwwerken 

74. Huiuchildersbedrijf (het) en het 
glazenm11kersbedrijf 

75. Kanalen, sluizen, havens, dokken, 
brllj(gen , dijken of andere water- · 
werken (het bedrijf van maken, her
stellen, opbreken of afbreken van). 

76. Leidekkersbedrijf (het) 
77. Loodgietersbedrijf (het) en het zink

werkersbedrijf 
78. Loodgietersbedrijf (het) en het aink• 

werkersbedrijf , uitsluitend bij 
bouwwerken • • • • . 

79. Marmerwareo (het bedrijf vnn ver
vaardi~n van)met krachtwerktuip:. 

80. Marmerwaren \het bedrijf yan ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig 

81. Metaelaarsbedrijf (het) 
82. Molenmakersbedrijf (het) 
83. Oveobouwersbedrijf (het) 

· 84. Panneodekkersbedrijf (het), het 
rietdekkersbedrijf en het stroodek
kersbedrij f • 

IX 

XI 
VIII 

XI 

X 
V 
XI 

VIII 

X 

VIII 
IX 

X 
Xl 

X 

IX 

XII 

XII 

XI 
X 

XI 

X 

XI 
XIV 

X 

XIV 

VI 

IV 
X 
XII 
IX 

XIV · 

815. Pompeomnkersbedrijf (het). • . 
86. Riolen (het bed1·ijf van reinigen 1 

van) of secreten 
87. Riolen (het bedrijf van plaatsen, 

leggen, hetstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) ofbnisleidiop:eo. 

88. RijswerlmsbeJrijf (het) en het 
si eeozettersbedrijf 

80. Schoorsteenve~rsbc•lrijf (hetl . • 
90. Sloopers v.gebonwen (het bedrijf v.) 
91. SteenhonwmbeJrijf(bet) bij bouw

werken en tevens in werkplantsen. 
92. SteeohonweniwerkplantsPo (het be-

drijf, uitgeoefend in) . 
98. Steen kloppersbedrijf (het) 
94. Streozugenibedrijf (het) • 
915. Steigermakersbedrijf (het) • 
96. Stoffeerdersbedrijf (het kamer- of 

hllis-) . 
97. Strnntmakersbedrijf (het) 
98. Straatreiniging (het bedrijf van 

openbare), met vervoer met dieren 
of sch11iten 

99. Straatreiniging (het bedrijf van 
openbare) , zonder vervoer met 
dieren of achnilen . 

100. Stneadoonibedrijf (het) en het 
wittersbedrijf. 

101. Timmerliedenbedrijf \het) 
102. Timmerliedeobedrijf (het), nitalni

tend bij bouwwerken • 
JOS. Wegen, spoor- of t.ramwegen (het 

bedrijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) met 
krachtworktnig . 

104. Wegen, spoor- of tramw~n (het 
bedrijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) zon
der lrrachtwerktnig 

l0ó. Welpntteomakersbedrijf (het). 

GROEP V. 

CAe111.ucAe nijcerAeid, ontplofbare 
ztojfn, nz. 

106. Aether (het bedrijf van vervaar• 
dip:en van) 

107. Ammoniak of zwavelzure ammo
niak (het bedrijf van •ervaar
digen van) . . . . 

108. Apothekersbedrijf (het) • 
109. Aaphalt (het bedrijf van vernnr

dil{eo van) met lrrachtwerktnip;. 
110. Aaphalt (het bedrijf van vervaar

digen van) zonder krachtwerktnip; . 
111. Azoverfstoffen (het bedrijf van ver

vaardigen van) . • • • , • 
ll2. Beenderontvetten (het bedrijf van) 

met benzine . 
US. Beenderprodncteo (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracbt
werktnig • . • . • • • • 

114. Beenderprodncteo (het bedrijf van 

VI 

XII 

X 

XI 
VII 
xm 
IX 

V[ 
X 
V[ 
XIII 

V 
VIII 

VUT 

IV 

X 
XI 

XII 

X 

IX 
XIV 

IX 

VII 
II 

IX 

vu 
VII 

VIII 

VII 
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vervaardigen van) zonder kracht-
werktnip: . VI 

116. Beenzwart (het bedrijf van vervanr• 
digeu van) met krachtwerktnil(. VII 

116. Beenzwart (het bedrijf 'fan vervaar-
digen van) zonder krnchtwerktniic. VI 

117. Bekleedinp:satof (het bedrijf van 
vervnardigen van) met krncht-
werktnig . VI 

ll8. Blauwsel (het bedrijfvan vervaar-
digen van) met kracbtwerktnil(. VII 

1 Hl. Blanwsel (het bedrijfvan vervaar-
digen van) zonder kraehtwerktni11:. l V 

120. Bloedloogzout (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracbt-
werktuiir . . VII 

121. Bloedloogzout (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder kracht-
werlctuig . . . . . . IV 

122. Bnskrnit (het bedrijf van vervaar-
digen van) X 

128. Chemicaliën (het bedrijf van ver-
vaardigen van) . VII 

124. Chinine (het bedrijf van vervaar-
digen van). VII 

lllli. Compost of mest 1het bedrijf van 
bereiden van)metkrachtwerktnil(. IIV 

126. Compoetof mest(het bedrijf van be-
reiden vnn)zonder krnchtwerktnig. V 

127. Drukinkt (het bedrijf van ver• 
vaardil(en van) • IV 

128. Eau-de-Col<>gne, parfumerie of 
haarwater- (het bedrijf van ver
voardigen van) met krachtwerktuig IV 

129. Ean-de-Colop:ne, parfumerie of 
haarwater (het bedrijf van ver
vaardi(teD van) zonder kracht• 
werktuig . III 

130. Gasgloeikonsjes (het bedrijf vnu 
vervnardiiten van harde) . VI · 

181. Inkt (het bedrijf van vervaardi-
gen van) . III 

132. Insectenpoeder (het bedrijf vnn 
vervuardigeu van) IV 

183. Knarsenmakerabedrijf (het) met 
krachtwerktuig . VI 

184-. Kaarsenmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . IV 

136. Koolzuur (het bedrijf van vervaar• 
digen van) VII 

136. Kunstmest (het bedrijf van ver
vaardigen van} met krachtwerk-
tuig. VII 

187. Kunotmeot \het bedriiif vnn ver
vaardigen van) zonder kraoht-
werktnig • VI 

188. Kunstvuurwerk (het bedrijf van 
vervu3rdigtn van) XIV 

189. Laboratoria voor wetenschappelijk 
en technisch onderzoek, ook ten 
dienate van het onderwij1 (het 
bedrijf, uit~oefend in) VI 

140. Labtokersbedrijf (het) en htt ver• 
nisstol.ersbedrijf. VI 

141. ~wit (het bedrijf von vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. VII 

14'2. Lood wit (het bedrijf van vervaar-
digen van) zonder krnchhrerktuig. IV 

US. Lucifers (het bedrijf van vervaar• 
digen van), het bewerken van 
hout daaronder niet begrepen, 
met krachtwerktnig • • . . V 

144. Lucifer■ (het bedrijf van vervaar
digen vao), het bewerken van 
hout daaronder niet begrepen, 
zonder kraehtwerktnig. IV 

14-6. Lijmmakerebedrijf (het) en het 
gelati nemakerabedrijf, met kraoht-
werktuig • VIII 

146. Lijmmakersbedrijf (het) en hei 
gelatinemakers bedrijf, zonder 

. krnchtwerktnig . V 
147. MRchioeolie (het bedrijf van ver• 

vanrdiJ!lln van) met krachtwerk
tuig. 

148. Machinepoeder (het bedrijf van VII 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . 1 V 

149. Meekrap · (het bedrijf van bewerken 
van) met krachtwerktuig . VII 

U0. Meekrap (het bedrijfvan bewerken 
van) zonder krachtwerktuig . IV 

1111. Oliemolens (het bedrijf, nitireoe-
fend in) VIII 

î 62. Patentolie (het bedrijf, van 'ver-
vaardigen van) • VII 

163. Patronen (het bedrijf van vervnar-
dige_n van); het vollen daaronder 
btgrepen X 

164. Peksmeltersbedrijf (het). VI 
166. Ph:mnaceutisohe preparaten (het 

bedrijf van vervoardigen nu) Vl 
166. Photographische preparaten (het 

bedrijf van vervaardigen van) IV 
167. Politoer (het bedrijf van vervaar-

digen nn) met kracbtwerktnig. IV 
158. Politoer (het bedrijf van vervaardi-

gen van) zonder krachtwerktuig. III 
1119. Pyrotechnische i"nrichtingeo (het 

bedrijf, uit.geoefend in) XHI 
160. Schoensmeer of poetspommade (het 

bedrijf vnn vervaardigen van) IV 
161. Soda (het bedrijf van vervaardi-

gen van) VII 
162. Teerprodncten (het bedrijf van 

vervaardigen van) . IX 
163. Trann ofolie (het bedrijf van koken 

nn) met krnchtwérktuig. Vil 
164. Traan of olie (het bedrijf van koken 

vnn \ zonder krachtwerktuig . Vl 
166. Verf (het bedrijf van vervaardigen 

van), het malen dnaronder be-
grepen, met krachtwerktuig . vn-

166. Verf (het bedrij.f van vervaardigen 
van), het m.i. daaronder be-
grepen, mnder lrrachtwerktnig . IV 

167. Vetemelterabedrijf (het) met kracht-
werktnig • VII 
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l 68. Vetsmelterabedrijf (het) zonder 
krachtwerktoiit • VI 

169. Vnnrmak~s (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) zonder kracht-
werktuig • IV 

710. Wagensmeer (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met krachtwerktnig V 

171. We.gensmeef (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) zonder kracht-
Wlll'ktnig . IV 

172. Waahleekenbedrijf (het) met 
krachtwerktu ip; . IV 

178. Zeep {het bedrijf van vervaard.i-
gen. van} met krachtwerktuig VI 

17-'. Zeep (het bedrijf van vervaardi-
gen van) zonder krachtwerktuig. lV 

176. Zeeppoeder(het bedrijf van vervanr-
digen ,van) met krachtwerktuig. VI 

176. Zeeppoeder (het bedrijf van venaar-
digen van) zonder krachtwerktuig. IV 

177. Zegellak (het bedrijf van vervaar, 
digen van) • VI 

178. Zinkwit (het bedrijf vun vervaar-
digen van) met krachtwerktnijl:. Vil 

179. Zinkwit (het bedrijf van vervaar• 
digen van)zonderkrachtwerktnig. IV 

180: Zuurstof (het bedrijf van vervaar• 
4igen van) met krnehtwerktnig. VII 

181. Zwavelznnr (het bedrijf van ver-
vaardigen van) VII 

GROEP VI. 

Hovt-, ml•, 3froobewer!ring, enz. 

182. Bezems, boenders, borstels, kwa1ten 
of penseelen (het bedrijf van ver
vaardigen va11-), het verva&l'digen 
van bontelhout daaronder niet 
begrepen Ill 

188. Biljilrtmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig Xl 

184. Biljartmakersbedrijf (het) zonder 
' krachiwerktuig . . . • • • V 

186. Borstelhoutmakersbedrijf (het} met 
Jrraohtwerktuig XI 

186. Boratelhoutmnkenbedrijf (het)zon• 
der krachtwerktuig. • • • • V 

187. Brandhout (het bedrijf van zaiten 
van) met cirkelzaag, met kracht• 

. werktuig . . . . • . • . XIV 
188. Brandhout (het bedrijf van zagt!n 

nn) zonder cirkelzaatr, met 
krachtwerktuifl' . XI 

189. Brandhout (het bedrijf van zagen 
van} zonder kTaohtwcrktnig • • V 

190. Dnigenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . • • • . . XII 

191. Duigenmakersbedrijf (het) zonder 
kmchtwerktnill' • • • •. • . Vl 

192. Hanrkammen (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met krachtwerktnig. V 

193. Haarkammen (het bedrijf van ver. 
Vllard.Îjlell nnj zonder kracht. 
werktnig • • • Il 

194. Handboogmakenbedrijf (het) met 
krachtwerktnig · • V 

196. Handboogmakersbedrijf (het) zon• 
der .krachtwerlrtuip; . • II 

196. Hoepelmakersbedrijf (het) zoo·der 
krachtwerktnip; III 

197. Hout (het hedrijf van bereiden 
nn), de hontcreosoteering VIII 

198. Hout der I ncifers (het bedrijf van 
bewerken vao)metkrnchtwerktuip:. IX 

199. Hout der lucifers (het bedrijf van 
bewerken van) zonder krachtwerk· 
tni11:. V 

200. Hootdrnaiersbedrijf (het) met cir-
kelzaag. X 

201. Hontdraaierabedrijf (het) zonder 
cirkelmitfl', met kracbtwerktnig. VIII 

202. Houtdraaierahedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • IV 

208. Houtschillersbedrijf (het) en het 
teeoschillersbedrijf III 

204-. Hontworen (het bedrijf vau ver• 
vaardigen van) met kracbtwerk-
toig . . . . . . . . · 1 IX 

206. Houtwaren (het bedrijf van ver• 
vaardi!(en van l zonder kr-Jcht
werktnig . . . . . . . , . IV 

206. Hootwolmakersbedrijf (het) met 
houtbcwerkingmachines XII 

207. Houtwolmakersbedrijf (het) zonder 
houtbewerkingmachines VII 

208. Houtzagersbedrijf (het) met een 
krachtwerktuig, dat niet is een 
wind• of waterkrachtweriltuig XII 

209. Hontzagersbedrijf (het} met wind-
of waterkrachtwerktuig, met cir-
kell8flg Xlll 

no. Hootzagersbedrijf (het) met wind. 
of waterkrachtwerlrlnitr, zonder 
eirkelzaog XI 

211. Hontzagershedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • V 

212. l alonsieën (het bedrijf van ver• 
nsrdigen van) VIII 

218. Kistenmakersbedrijf 1bet) met 
krachtwerktuill' . XII 

214. Kistenmakersbedrijf (het) zonder 
krochtwerktuig V 

215. Klompenmakersbedrijf (b.èt} met 
krnchtwerktui_e; . IX 

216. Klompenmakersbedrijf (het) zonder 
krncb.twerktuig • • . • IV 

217. Knoopen (het bedrijf van het ver
. vaurdigen van gedraaide} met 

krachtwerktnig IV 
218. Knoopen (het bedrijf van het ver

vnardigen van gedraaide) '.lOnder 
kml'htwerktnig • II 

219. Koffermakersbedrijf (het} met 
krachtwerktuig . V 

220. Koffermakenhedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • III 

221. Kuipenibedrijf (het) met kracht-
werktuig IX 
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222. Kuipmbed.rijf (het) zorlder kracht-
werktuig . VI 

22S. Kuostbaleiomakersbedrijf (het) VI 
224. Koostdrnaietsbedrijf (het) met 

krachtwerktoiit • V 
225. Kuostdr1111iersbedrijf (het) zonder 
• kracht1Verktuig . . II 
226. Korkeomakersbedrijf (het) . III 
227. Lakwerkeu (het bedrijf van ver-

vaardigen van) . • • . • IV 
228. Landbouwgereedschappen (het be-

drijf van vervaardiii:eu van houten) 
met krachtwerktuig. • . • • IX 

2211. Landbouwgereedschappen (het be-
drijf van vervaardigen van houten) 
zonder krachtwerktuig. VI 

230. Leestenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig X 

231. Iieestenmakersbedrijf (het) wnder 
krachtwerktuig V 

232. Lijstenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktui11: • VIII 

233. Lijstenmakersbedrijf (het) zónder 
kr:ichtwerktui11: ~ V 

234. Maodeumakersbedrijf (het) • III 
235. Matteumakersbedrijf (het) • lil 
236. Meubelbekleedersbedrijf (het) • l V 
237. Meubelmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktui1t • XI 
238. Meubelmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktniit • l' 
2311. Modelmakenbedrijf (het) met 

krachtwerktuig , . IX 
240. Modelmakenbedrijf (het) zonder 

krachtwerktui1t V 
241. Parketvloeren (het bedrijf v11n ver-

vanrdigen v.) met krachtwerktuig. XII 
242. Rietmatteomakersbedrijf (het) . Hl 
243. Rietmeubelmakersbedrijf (het) zon-

der krnchtwerktuiit. III 
244. Rottio@:Schillersbedrijf (het). IV 
245. Rottingv)echtersbedrijf (het) III 
246. Run- en schorsmolens (de bedr~-

veu, uitgeoefend io) . • • • IX 
247. Sehoenklompeomakersbedrijf (het). IV 
248. StoelenlDJ\kersbedrijf \het) met 

krachtwerktniit . XI 
2411. Stoelenmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktniit • V 
250. Stoeleomattersbedrijf (het) • III 
251. Stroohaksel (het bedrijf van vervaar-

digen van) met krachtwerktui11:. XII 
252. Stroohulzeumakersbedrijf (het) met 

krachtwe,·ktuig . . . V 
253. Strooholzeomakersbedrijf (het) met 

werktuigen, zonder krachtwerk-
tuig. III 

254. Stroovlechtersbedrijf (het) met 
werktuigen V 

255. Timmerfabrieken (het bedrijf, nit-
K(!Oefêbd in) • XII 

256. Verfhoutmalersbedrijf (het). VII 
257. Witwerkerabedrijf (het) met kraoht-

werktnig XI 

258. Witwerkersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig V 

GROEP Vil. 

Kleeditlfl en rei1tiging. 

2511. Badinrichtingen met krachtwerk
tnig of stoomtoestel (het bedrijf, 
uitgeoefend in) • IV 

260. Bedden of mntraseeo (het bedrijf, 
vnu vervaardigen van)mctkracht-
werktuil( . VI 

261. Bedveereu (het bedrijf van berei-
den vao1 met krachtwerktuig. VI 

262. Bootwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktui!','. . III 

26S. Chemische wass«:"herijen (het be-
drijf, nitgeoerend in) VI 

264. Confectiebedrijf (het) met kr:icht-
werktni.!lt . 111 

265. Dekens (het bedrijf van vervaar• 
digen •nn gestikte) met kracht-
werktni1t . III 

266. Dekens en watten (het bedrijf 
van vervaardiii:ell van gestikte) 
met krachtwerktuig VUI 

267. Equipementen (het bedrijf van ver
vaardigen van militaire) met 
krt1chtwerktni11: • • • IV 

268. Galon- of bord~urwerkeo (het be-
drijf van vervaardigen nn) met 
krachtwerktni1t . • • • • III 

2611. Goed (het bedrijf van vervaardigen 
van geolied) met krachtwerktuig. VIII 

270. Goederen (het bedrijf van vervaar-
di,:en van witte) met kracht-
werktuig . V 

271. Handschoenen (het bedrijf van wes-
schen vao) met benzine VI 

272. Ontsmettinii:ainrichtingeo met 
krachtwerktuig of stoomtoestel 
(het bedrijf, uitgeoefend in). . Il 

27 3. Parupl u iemo.kersbedrijf (het) en het 
parasolmo.kersbedrijf, met kracht-
werktuig . V 

274. Puraplniemakersbedrijf (het) eo 
het paraaolmake1·sbedrijf, zonder 
krachtwerktniit . II 

27 5. Petten (het bedrijf van vervaar-
digen ván) met krachtwerktuig III 

276. Strijkiorichtiogen (het bedrijf, uit-
geoefend io) met krachtwerktuig. VI 

277. T11pijtreini1áo11:9iorichting'én (het 
bedrijf, uitgeoefend io) métkracht-
werktuig . IV 

278. Wasschersbedrijf (het) en het 
bleekersbedrijf VI 

GROEP VIII. 

Kuiut,,jj11erlieid. 

279. Beeldhouwersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . IV · 

280. Glasinloodzettersbedrijf (het} . III 
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281. Glasschildersbedrijf (het) 
282. Hontsnijders-, caohetsnijders en 

graveerdersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktnig . 

288. Knnstbeelden (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk
tnig. 

284. Kunstbeelden (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht 
werktnig . • • • • 

285. Ornamenten (het bedrijf van ver
vaardigen van kerkelijke) met 
krachtwerktnig . 

286. Ornamenten \het bedrijf van ver
vaardigen van kerkelijke) zonder 
krachtwerktnig . 

287. Plateelaehildersbedrijf (het) 
288. Pbneleinschildersbedrijf (het)., 

GROEP IX. 

Leder, 'IDtUdoek en caoutclwue. 

289. Blaasbalgen (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

290. Caontehoocwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktnig • 

291. Caontehoncwareu (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder kracht-
werktnig . • . 

292. Drijfriemen (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerktnig. 

293. Drijfriemen(hetbt!drijfvan vervaar
dii,,n van) zonder krachtwerktnig. 

294. Hnidenzoutersbedrijf (het) en het 
vellenblootersbedrijF, met lrracht
werktnig . . . . 

296. H nidenzoutersbedrijf (het) en het 
vellen blootenbedrijf , zonder 
krachtwerktuig . • . 

S96. K~ns~obitten (het bedrijf van ver
yaardigen van) met krachtwerk• 
tuig. 

297. Knnstgebitten (het bedrijf van 
vervu~digen van) zonder kracht -
1~erktnig . · 

298. Leder~lanteriewo.ren (het bedrijf 
van vervaardigen vun)metkro.cht
wer!rtnig • 

299. Leder11alantniewaren (het bedrijf 
van vervaardigen v11n) zonder 
krachtwerktnig . 

800. Lederwaren (het bedrijfvan vervaar
digen v1H1) met krncbtwerklnig. 

801. Lederwaren (het bedrijr van vervaar
digen vnn) zonder krachtwerktuig. 

802. Leerlooiers •, perkamenlmakers- en 
zeemledermakersbedrijf (het) met 
kracht.werktuig . . . . . . 

808. Leeilooiers-, perkamentmakers- en 
zeemledermakersbedrijf (het) zon
iler krachtwerktuig. • • . • 

804·. Linoleum (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. 

III 

V 

III 

V 

III 
I 
I 

V 

VI 

lil 

VI 

V· 

V 

IIl 

VI 

III 

IV 

II 

V 

III 

VI 

V 

IX 

805. Scboenmakursbedrijf (het) met 
krschtwerktnig . 

806. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werhnigen, zonder krachtwerk
tnig. 

807. WMdoek (het bedrijf van ver-
vaardigen van) ~ 

SOS. Zadelmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . 

809. Zadelmak:ersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • 

GROEP X. 

Oer, 1tunkolen, t.w-f. 

810. Briqnetten (hetbedrijfvan vervaar
digen ,·an) 

S ll. Kolenbrandersbedrijf (het) • 
312. Steenkolenmijnen (het bedrijf van 

exploiteeren van) 
Sl8 . . Tnrfbnggersbedrijf (het). 
814. Tnrfstrooisel (het bedrijf van ver

vaardigen van) • . 
816. Vervènersbedrijf (het) 
816. IJzeroergraversbedrijf (het). 

GROEP XI. 

Be,oerting t1an metale,,. 

817. Appendages (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk
tnig. 

818. Blikwaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het blikslagers
bedrijf, met krachtwerktuig • 

819. Blikwaren (het bedrijf van ~ervaar
digen van) en het blikslagers• 
bedrijf, zonder kracb.twerktuig. 

820. Bonten, moeren of klinknagels 
(het bedrijf van vervaardigen 
vao) met krachtwerk:tnig . 

821. Brandkasten of kachels (het be
. drijf van vervaardigen van) met 

krachtwerktnig • 
822. Brandkasten of kachels (het be

drijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig. 

828. Boizen van compositie of lood 
{het bedrijf van peroen van) met 
krachtwerktoig • 

324. Buizen van oompositie or lood 
(het bed rijf van persen van) 
zonder krachtwerktnig. 

826. Capsnlen (het bedrijf van vervaar• 
digen van) met krachtwerktnig. 

326. Capsulen (het bedrijf van vervaar
digen van) zonder krachtwerktuig. 

827. Draadnagels (het bedrijf van ver• 
v1111rdigen van) • • . • • 

828. Draadtrekkerijen (het bedrijf, uit• 
geoefend in) • 

329. Draad.voorwerpen (het bedrijf van 
vervaardigen van) 

V 

II 

VIII 

V 

III 

XI 
VII 

xr 
VI 

VIII 
V 
VII 

VIII 

VIII 

IV 

VIII 

VII 

V 

VII 

VI 

VIII 

V 

VI 

V 

VI 
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880. Gnl vnnoplllá1iache inrichtingen (het 
bedrijf uitgeoefend in) VI 

881. Gereedschap (het bedrijf van ver-
. vaardigen van) . . . . . . VIII 

382. Goudsmederijen eu j11welienwerk
plaatsen (de bedrijven, uitgeoefend 
in) met krachtwerktuig . . . III 

888. Goudsmederijen en jowelierswerk• 
pllllltsen(de bedrijven, nitR6(>Cfeod 
in) zonder krachtwerktuig Il 

884. Grofsmederijen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktnig. IX 

885. Hagelgieterijen (het bedrijf, ai~-
oefend in) met kl'llChtwerktuig. VII 

886. Ha{l:elgieterijen (het bedrijf, uitge-
oefend in) zonder krachtwerktnig. VI 

887. Kettingen (het bedrijf van smeden 
van) VI 

388. Knoopeo (het bedrijf van verVllar-
digeo van metalen) met kraoht-
werktnig . IV 

889. Knoopeo (het bedrijf v&o vervaar-
digen van metalen) zonder kmeht-
werktnig . 111 

840. Koperdrn.aiershedrijf (het) IV 
841. Koperplettersbedrijf (het) · IX 
842. Koperelagerdbedrijf (het) VI 
848. Lettergietersbedrijf (het) lil 
844. Loodplettersbedrijf {het) en het 

zinkplettersbedrijf • VI 
84ö. Messenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . VI 
846. Messenmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuip: . IV 
847. Metaalgieterebedrijf (het) met 

krachtwerktuip: . VII 
848. Metoalgieterebedrijf \het) zonder 

krachtwerktnip: . VI 
849. Metaalwaren (het bedrijf van ver

vaardigen vaoJ met krachtwerk-
tuig vm 

850. Metaal waren (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) zonder kraoht-
werlitoi,; . V 

8ö 1. )folfelnrijeo (het bedrijf, oi~ -
oefend in). . . • • IV 

852. Munten (het bedrijf van vervaar• 
digen van) met krachtwerktnig. VIII 

858. Naaldèn {het bedrijf van vervaar 
digen vnn) V 

854. Patroonhulzen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . VI 

355. Schaataen {het bedrijf van ver 
vaardigen van) . . ., . · VII 

856. Scharenslijpers bedrijf (het) en het 
messenslijperebedrijf, met kracht• 
werktui11: . V 

35'1'. Scharenslijpersbedrijf \het) en het 
messchcoslij pers bedrijf , zonder 
krnchtwerkt.uip: • IV 

858. Smederij {de huis ·, hoef-en kachel-) 
met kraohtwerktnig VII 

859. Smederij (de hnis•, hoef-en kachel-) 
zonder kraohtwerktuig. V 

HO. Staniolmakerebedrijf {het) VI 
861. Tingietenbedrijf (het) en het loocl

gietenbedrijf, met krachtwerktuig. VI 
862. Tingietersbedrijf {het) en he\ lood

~ctenbedrijf, zonder kracht-
werktni11: . V 

863. Vijleomakerebedrijf (het) met 
.krachtwerktuig . VI 

864,. Vijlenmakersbedrijf lhet) zonder 
kmchtwerktnig . IV 

865. Weverskammen of rieten (het 
bedrijf van verv11&1digen van) VJI 

366. IJzerdraaiersbedrijf (het) V 
367. IJzerp:ieterabedrijf(het) metkracht-

werktni11: . IX 
868. IJzergieterebedrijf {het) zonder 

krachtwerktui11: . •· VII 
869. IJzer of metaal (het bedrijf van 

slijpen of polijsten nn) met 
krachtwerktuig . • • • . • VI 

870. IJzer of ruetoal (het bedrijf van 
slijpen of polijsten van) zonder 
krach\werktnig . . . • . IV 

371. IJzer of staal (het bedrijf "van 
vervaardigen van) XII 

872. IJzerwaren (het bedrijf van ver• 
vaardigen van geëmailleerde). VI 

878 Zil verwerken {het bedrijf van ver• 
• vaardigen van) en de zil vereme-

derij, met krachtwerktuig VI 
374. Zilverwerken {het bedrijfvan ver• 

vaardigen van) en de 11.il versme-
derij, zonder krachtwerktuig. Il 

875. Zink (het bedrijf van verv11ur-
di11:eo van) VII 

876. Zinkwerkeu (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) . VI 

GROEP XII. 

Yltrflaardiging 11an stoom• en andere 
to6rkt1'igen, inatNlmeteten, enz. 

877. Automobielen {het bedrijfvan ver• 
vaardigen of herstellen van). X 

878. Basculen. {het bedrijf vun vervaar• 
digen of herstellen van) met 
kraohtwerktni{l: . VI 

879. Basculen {het bed.rijf van ve"aar• 
digen of herstellen vau) zonder 
krachtwerktuig . 1 V 

880. Brandspuiten (het bedrijf v,m ver• 
vaardigen van) met krachtwerk-
tuig. • . . . VI 

881. Brandspuiten (het bedrijfvao ver• 
vanrd igen van) zonder kracht• 
werktuip: • V 

882. Breukbanden (het bedrijf vun ver• 
vaardigen van) met krachtwerk• 
tnig. IV 

883. Breukbanden {het bedrijf van ver• 
vaardigen van) zonder ~ht-
werktuig 111 

384. Brup:genbouor- en ijzerconstructie-
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werkplaatsen \de bedrijven, uit• 
geoefend in) • XI 

38ó. Gasmeters (het bedrijf van vervaar• 
digen van) met krachtwerktuig. VIII 

386. Gasmeters (het bedrijf van ver• 
vaardigen Yon) zonder kracht• 
werktui~ • IV 

387. GMOrna~1enten (het bedrijf van 
vervrumligen van) • VI 

388. Geschut (het bedrijf von vervaar• 
digen van) XI 

389. Geweermakerabedrijf (het) met 
krachtwerktniit , VI 

390. Geweermakersbcdrijf (het) sonder 
krachtwerktuig . VI 

391. Geweermakersbedrijf (het), het 
vollen van patronen dan.ronder 
begrepen, met krachtwerktuiit VIII 

392. Geweermakersbedrijf (het), het 
vnllen van patronen dan.ronder 
bep-epen, zonder krachtwerktnig. VJ 

393. Gloeilampen (het bedrijf van ver• 
va~rdigen van electrische) met 
krachtwerktn ig • VII 

:rn4. Gloeilamprn (het bedrijf van ver• 
va&rdigen van electrische) zonder 
krachtwerktnig . V 

395. Horlogemakenbedrijf (het) en 
het nnl'werkmakersbedrijf, met 
kracht.werktuig . V 

396. Horlogemakerabedrijf (het) en het 
unrwerkmnlterabedrijf, zonder 
krachtwerhuig . II 

397. Instrumenten (het bedrijf van ver
vaardigrn of herstellen van fijne) 
met krachtwerktuig IV 

398. Instrumenten (het h<,drijf van ver• 
vaardigen of herstellen van fijne) 
zonder kracht..-erktnig. 111 

399. Instrumenten (het bedrijf van ver
vaard.igeu of herstellen van grove) 
en de werktuigmakerij, met 
krachtwerktniit . VIII 

400. Instrumenten (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van grove) 
en de werktuigmakerij , zonder 
krachtwerktuii;t : IV 

401. Ketelmakersbedrijf (het). XI 
4,02. Lampeumakersbedrijf thet). V 
408. Landbouwwerktuigen (het bedrijf 

van vervaardi~n of herstellen van) V Il 
404. Machines (het bedrijf van ver

vaardigen nu), du Ji:etelmakerij 
dnaronder niet begrepen • X 

405. Machioea(hrt bedrijf van herstellen 
van) met krnchtwerktuig . Vlll 

406. Mathines(het bedrijf van herstelltn 
van) zonder krachtwerktoi,: . VI 

407. Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardigen of heratellen 
van) met krachtwerkluig. IV 

408. Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardi!(Cn of herstellen 
vall) zonder kr:ichtwerktnig . 11 L 

409, Naaimachines (het bedrijf vnn 
vervaardigen of herstellen van). V 

410. Orgels (het bedrijf van vervaar-
digen of herstellen van) • 1 V 

411. Piano's of harmoniums (het bedrijf 
van vervaardigen of hèrstelleo 
van) met krachtwerlrtnig. • • VJ 

412. Piano's of harmoniums (het bedrijf 
van vervaard igeu of herstellen 
V•n) zonder krachtwerktuig . 111 

413. Rijwielen (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) met 
krachtwerktnig . . . • V 1 

414. Rijwielen (het bedrijf van vervaar• 
digen of herstellen van) zonder 
krachtwerktnig . V 

416. Spoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . • • • . . VIII 

416. Spoeleomakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • • • • . . 1 V 

417. Telegraafwerkplantseo (het bedrijf, 
oifgeoefond io), het installeeren 
daaronder begrepen, met kracht· 
werktuig . . . . . . . . 1 Vil 

418. Telegraafwerkplaatserl (het bedrijf, 
'uit~fend in), het installeèreo 
daaronder beg-repen, zonder 
krachtwerktuig . V 1 

419. Toestellen (het bedrijf van ver• 
vaardigen en installeeren van 
electriache), ar.cnmulatoren hier

. onder begrepen, met kracht-
werktuig . VII 

420. Toeatellen (het bedrijf van ver
vaardigen en installeeren van 
electrische), accumulatoren hier
onder befrrepen, zonder kracht-
werktuig . . . . VI 

421. Toeatellen (het bedrijf van ver
vaardigen en installeeren van 
verwanninga- en waterleiding&•} 
met krachtwerktnig • VIII 

422. Toestellen (het bedrijf van ver: 
vaardigen en iostalleeren van 
verwnrmiogs- en waterleidiogs-) 
zonder krachtwerktuig. V i 

423. Wapensmederij (de) • V 

GROEP XIII. 
&lleepsbou,o, fHlroaardiging van 

rift'"fln, 

424. Blokmakerabedrijf (het) en het 
niasteomakersbedrijf, met kraoht• 
werktuig . . V 11 I 

426. Blokmakersbedrijf (het.) en b11t 
mnsteomakersbedrijf, zonder 
krachtwerktui,: • 1 V 

426. Droogdokken (het bedrijf van 
exploitèeren van) IX 

427. Kinderwagens (he, bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktoig . VI 

428. Kinderwagens thet IM!drijf vnn 



15 NOVEMBER i 902, 395 

vervanrdigen van) zonder kracht-· 
werktuig • 

429. Rijtuigbekleedersbedrijf (liet) . • 
480. Rijtnigmakers of wugenmnkers

bedrijf (het) met kruchtwt!rktuig. 
481. Rijtuip;makerB• en wagcomr.kersbe

,lrijf (het) zonder hachtwerktuig. 
482. Rijtni!l(scbildersbedrijf (hd) 
483. Schee11sbeschietersbedrijf 1het) met 

kl'8chtwerk1 uig . • • • 
434. Scheepsbescbietersbedrijf (het) zon

der krnchtwerktui)l:. 
486. Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuip; • • • , . • 
486. Scheepsmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig • 
437. Scheepsrnhildersbedrijf (het) 
488. Scheepssloopersbedrij f (het) 
489. Scheepstnip;ers- eo acheepstake

laarsbedrijf (het) 
440. Sloepeomakersbedrijf (het) • 
441. Spoorwegrijtnigeo eo wo~os (het 

bedrijf vao vervaardip;en no) 
442. Wieleomakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . 
448. Wielenmakersbedrijf (het) zouder 

krachtwerktuig • 

GROEP XIV. 

Papier en.i. 

44,4,. Bel:nogselpnpicr (het bedrijf vao 
vervnardigeo van) 

445. Boekbiodersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

446. · Boekbiodersbedrijf (het) zooder 
krirchtwerkt oig • 

-447. Cartoo nagea (het bed.rijf vao ver
vaardigen van) met krachtwerk
tuig 

448. Cartonnap;es (het bedrijf vnn ver
va&rdip;en van) zonder kracht
werktuig • • • • . 

449. Cellulose (het bedrijf vno vervaar
digen van) met krachtwerktuig. 

460. Dakpapier (het bedrijf van ver-
vaardigen van) • , . 

461. Enveloppen (!tet bedrijf van ver
vaotd.igen van) met· krachtwerk• 
tnig 

452. Enveloppen (het bedrijf van ver• 
vaarcligen van) zoncler kracht
werUni11 . 

453. Lompensorteerolerabeclrijf (het) . 
464. P11pier(het bed rij fvan vervaardip;en 

vun geschept) met hachtwerktn ig. 
465; Papier of cnrton (het ooclrijf varn 

verv1M1rdi~ van) met kracht 
·werktnig • • • • . • 

456. P11pieratück (het bedrijf voo ver
vaardigen van) . 

457. Pllpierwnreo (het bedrijf vnn ver• 
v1M1rdigen vao) met krachtwerk
tuig 

V 
IV 

VJ 

V · 
IV 

XI 

V 

X 

Vlll 
IX 
XI 

XI 
Vlll 

IX 

VI 

V 

VI 

IV 

V 

Il[ 

Vll l 

vu 

V 

Il 
Il I 

vf 

VIII 

V 

V 

458. Papierwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zoncler kracht-
werktuig • . • • . . , • Il l 

459. Schuurpapier (het bedrijf van ver-
vaardip;en vM) • . . l V 

460. Stroostof (het bedrijf van vemwr 
digeo vun) met krochtwerktoig._ V 111 

461. Vitrophaoié (het bedrijf van ver-
va&rdigen van) . 11[ 

462. Zakken (het bedrijf van vervaar• 
digen van papieren) met kracht-
werktuig • . • Il I 

468. Zakken (het bedrijf van vervanr-
digen van papieren) zoncler kracht-
werktuig . Il 

GROEP XV. 

Te.rtiele nij11erl,eid. 

464. Band (het bed.rijf van 'Vervaar
digeo van) met krar.htwerktnig. 

465. Breen wwerk (het bedrijf van 
pluizen van) . 

466. Dekens (het bedrijf ven verv!Mlr• 
digen van wollen) met kracht
werktuig . 

467, Dekkleedeomalcersbed.rijf (het). 
468. GarentlYijn_derabedrijf (het), het 

apinnen daaronder niet begrepen, 
met kracbtwerktnig 

469. J utespinnersbeclrijf (het) met 
krBChtwerktilig . 

470. J uteweversbedrijf (het) met kracht• 
werktuig . 

471. Kalanderij (de) met krnchtwerktoig. 
472. Ko.pok (het bedrijf van bereiden 

van) met krachtwerktuig-. 
473. Katoendrnkkersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . 
474. Katoenspinoersbedrijf (het) met 

krachlwerUnig . 
475. Katoenvlechtersbedrijf (het) met 

krachtwerktni1t • 
476. Katoen weversbedrijf (het), de ster

kerij daaronder niet begrepen, 
met krachtwerktoig 

477. Kunstbleekerij van htoeo (de) 
met krachtwerktuig 

478. Knnstbleekerij van lianen garens 
(de) met krachtwerktuig • 

i79. Kunstwol (het beclrijfvon vervaar
digen van\ met krochtwerktnig. 

480. Lo.ken (het badrijf vno vervaar
di~n van) met krachtwerktnig, 

481. Lampekoosen (het bedrijf van 
vervaardi11eo van) met kracht
werktui,: . 

482. Linnenweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig 

1 I 

IJl 

V 
Vll 

IV 

VI 

VI 
IV 

VII 

lII 

VI 

lil 

Il 

VII 

VI 

VI 

IV 

lil 

Il 1 

lil 
483. Netteu, (h..t bedrijf van vervaar- \ 

clil{lln .-anY- -111et .krachtwerktuig. 
-1.84. Pokkiu,: (h"t bedrij.f van vervaar - l 

digen van) met krachtwerktuig . V 1 
-lo8ö. P•ssementwerk (het bedrijf van 
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vervaarJigen van) met kracht 
werktnig • 11 1 

486. Poetskatoen (het hedrij( van ver 
vaardigen van) en het bedrijf 
van plnizen van katoennfval, met 
krachtwerktuig • X ll 

487. Sterkerijen en appreteerderijen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktnig . , l V 

-1,88. Stoffen (het bedrijfvan vervaardigen 
van wollen) met krachtwerktuig. IV 

-1,8\1. Stoffen (het bedrijf van weven van 
wollen), de spinnerij en appreteer
derij daaronde1· niet begrepen, 
met krnchtwerktnig Hl 

490. Tapijten (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. IV 

4111. Touwelagershedrijf (het) met 
krachtwerktuig . VIII 

492. Tonwslngerebedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • IV 

4113. Tricotgooderen (het bedrijf van 
ver.vaardigen van) en het breien 
daarvan, met hacht,.·erktnig • Il 

4114. Trij11 (het bedrijf VRD vervaar• 
digen van) met krachtwerktuig. 1 V 

4\ló. rbaodstoffen (het bedrijf nn 
vervaardigen van) met kracbt-
werktnig . V 

4116. Verven van stoffen (het bedrijf 
van) met krachtwerktnig • V 

4117. Vlas- of hennep~ren (het bedrijf 
vnn vervaardigen van) met kracht-
~erktniit • .. VI IJ 

498. ~la&· of hennepgaren (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig • IV 

4911. VJ■a- of hennepbenkerij (de) • V 
500. Vlas of hennep (de bedrijven van 

braken, hekelen en zwingelen 
van) met krncbtwerktuig. VI 

501. Vlas of hennep 1de bedrijven van 
braken, hekelen en zwingelen 
van) zonder krachtwerktuig . 11 I 

502. Vollerij (de) met krachtwerktuig. VI 
503. Watten (het bedrijf van vervaar 

digen van) met krachtwerktuig. VUi 
504. Watten (het bedrijf van vervaar• 

digen van) met duivel werktuigen, 
met krachtwerktuig X Il 

605. Wolspinnerebedrij( (het) en het 
eujetspinnenbedrijf, met krncht-
werktnig . VI 

606. Wol herij (de) met kracbt -
werktnip; . VI 

~07. Zeilmakenbedrijt' (het) . l V 
508. Zei'l en tonwtanndenbedrijf(het). V 

GROEP XVI. 

Vervaardiging van ga, m electriciteÜ 

5011. Centralen (het bedrijf, niq,;eoefend 
in electrische), het installeereo 
daaronder be,trepen. 1 V 111 

510. Ceotralen (het bedrijf, uitgeoefend 
in electrische), het iostalleeren 
daaronder niet begrepen . V Il 

611. Gasfabrieken (het bedrijf VBO 

exploiteeren van) . . VI 
512. Koolspitsen (het bedrijf van ver• 

.. vaardigen van) met krachtwerk• 
tuig. VIC 

518. Laotaarnopstekenbed~f (het). l V 

GROEP XVI[. 

Bereiding t>an Poedi"!J&· en geMt• 
middekn. 

514. Aardappelmeel, dextrine of sago 
(het bedrijf van v.ervaardigen 

· van) met krachtwerktuig . VI 11 
515. Aardappelstroop of dextroae (het 

bedrijf van vervaardigen von) 
kracbtwerktoip; . VIII 

516. Abattoirs (het bedrijf VBO exploi-
teeren van) met krachtwerktuig. IX 

517. Abattoirs (het bedrijf v110 ex11loi-
teereo van) zonder krachtwerktuig. V 

ó 18. Alcohol (het bedrijf van vervaar-
digen van) . . . . VIII 

519. Appelstroop (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) met hacbtwetk-
tuig VIII 

520. Appelstroop (het bedrijf van ver
vaardigen van) woder kracht• 
werktuig • V 

521. Azijomakersbedrijf (het) met 
kracbtwerktni,c • VII 

522. Azijnmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • • VI 

523 . Beetwortelsuiker (het bedrijf van · 
· vervaardigen van) met kracbt-

werktoig VII 
524. Bierbronwersbedrijf (het) • . • IX 

. 525 .. Biscuits (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. VI 

526. Boter (het bedrijf van vervaar-
digen van) met behulp van een• 
trifoges. . • . Il 1 

. 527. Rraodersbedrijf (het) en het diatil• 
leerdersbedrijf V 111 

528. Broodbakkerabedrijf (het) met 
krachtwerktuig ; · • . . . . VIII 

529. Cucao (het bedrijf van vervaar-
dig,m van) met krachtwerktuig. V 

530. Cbocoladewaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht• 
werktuig . IV 

581. Cichorei of koffiestroop (het be-
drijf van vervaardigen van) met 
krachtwt1Pktnig'. • . . . • V · 

532. Cichorei of koffiestroop (het be• 
drijf van vervaardigen van) zon• 
der krachtwerktoig. • • . • II[ 

588. Drinkwaterleidingen (het bedrijf 
van exploiteereo von), het instal
Jeereo niet tluaronder begrepen) 
met kracbtwerktnig VII 
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684. Exportslachtersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig • X 

636. ExportslQohtersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktnig , V 

636. Gist en spiritus (het bedrijf van 
vervaurdigen nn) . VII 

637. Gistpakkersbedrijf (het). Vl 
638. Gortpellersbedrijf (het) met kracht· 

werktuig • IX 
639. Graandrogersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . V 111 
640. Groenten, kruiden, vruchten enz. 

(het bedrijf van drogen van) met 
krQchtwerktuig . VIII 

MI: Groenten, kruiden, vruchten enz. 
(het bedrijf van drogen van),IIOD• 
der krachtwerktnig. 11 I 

642. Gruttersbedrrjf (het) met kracht· 
werktnig . IX 

648. Haringpakkers- of vischpakkers• 
bedrijf (het) • VI 

644. Koffiebrnndersbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . V 

646. Koffiepellersbedrijf (het) en het 
koffiesorteerdersbedrijf, met 
krachtwerktuig • • • • V l 

646. Kunstboter (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk-
tuig Vil 

647. Kunstmineraal water of gazeuse 
dranken (het bedrijf van ver-
vaardigen van) 1 X 

648. Kunstijs (het bedrijf van vervaar-
digen van} met krachtwerktuig. IX 

649. Levensmiddelen (het ·bedrijf van 
vervanrdigeo van verduurznQrode), 
de bossen makerij niet d1u1rooder • 
begrepen, met kracht..-erktnig. V 

660. Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigell van verdnnrznamde), 
de bnssenmakerij niet daaroncler 
begrepen, zonder krachtwerktuig. ll l 

661. Likeurstokersbedrijf (bet) en de 
vervaardiging van elixer, met 
krachtwerktnip: • Vi 

6112. Likeurstokersbedrijf (het) en de 
vervaardiging van elixer, zonder 
kruchtwerktnig . V 

563. Lijnkoek~n (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktnig. V Il 

664. Melk (het bedrijf vnn vervaar
digen van ~condenseerde), de 
buaseomnkerij niet daaronder be-
~epen, met krachtwerktuig . V 

556. Mee\fnbrieken (het bedrijf, uit~-
oefend in l met krachtwerktoig. 1 X 

656. Mosterd (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktnig. IV 

llli7. Moutersbedrijf (het). V . 
558. Poeliersbedrij f (het) . IV 
559. Rijstpellenbedrijf (het) met kracht-

werktuig • IX 
660. Sigareomakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig • II 

661. Slagenbedrijf (het) toet kracht, 
werktuig . X 

562. Slagersbedrijf (het) zonder kracht-
werktnig . V 

~63. Stokviachbenkersbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . . VII 

564. Stokvii!cllbenkenbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuip:. V 

665. Stroopersersbedrijf (het) . • • • VI 
566: ·Stijfsel (het bedrijf van vervnar-

dip:eo van) met krnchtwerktui::i:. VIII 
567. Snikerraffinnderij (de), de ver

vaardiging van hnd ij daaronder 
bep:repen, met krQchtwerktnig. V 11 I 

568. Suikerwerk(het bedrijfvatt vervnar-
Ji~n van) met kruchtwerktuip:. 1 V 

569. Tnbakskerversbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . VI 

670. Tabakskerrersbedrijf (het) zonder 
kruchtwerktnip; • IV 

671. Vermicelli of macaroni (het be-
drijf van vervaardigen van) met 
krachtwerktoig • V llI 

572. Visch (het bedrijf van drogen, 
Î'ookeo of zouten van). IV 

673. Vleesch of spek (het bedrijf van 
zouten of rooken van). V 

57 4. Vleesch waren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werkt-oig • X 

575. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder kracht-
werktuig • V 

576. Vrnehteosappeo (het bedrijf van 
vervaardip:en van) • V 

577, Zontziedersbedrijf ( het) . V [[ 
578. Zuivel (het bedrijf VBL vervaar-

digen van) en het bedrijf, nit-
. geoefend in mclkiorichtiogeo , 

met krachtwerktnig V 

GROEP XVIII. 

Handel, verkeerawezim, enz. 

679. Aannemers van verhoizin!(en (het 
bedrijf van) . XI 

680. Automobielondernemers (het be• 
drijf van). Xll 

681. Ballastooderoemers(het bedrijf van) IX 
582. Bep:rafenisoodernemers (het be-

drijf 'fBD). IV 
583. Bergers van schepen en ladingen 

(het bedrijf van} Xl 
584. Brandweerbedrijf (het) • IX 
585. Brieveoposterij (de) . • . IV 
586. !loncbwerktnip:en (het bedrijf van 

expioiteeren van) met kracht-
werktnig . XIV 

587. Expeditieondernemers (het bedrijf 
van) X 

588. Houthakken en vervoer van hout 
(het bedrijf van) XII 

589. Bont opslaan (het bedrijf van) X 
5110. Houtv lottersbedrijf (het) X 



398 Hl NO V E M B E R ·I 9 0 2. 

1!91. Koleni!rogen1bedrijf (het) en het 
turfdrogerebedrijf • . • • • 

692. Korendragersbedrijf (het) • • 
598. Krachtwerktnip; (de bedrijven, uit• 

geoefend in ondernemingen, 
waarin ten behoeve van het 
bedrijf wordt gebezigd eenig), 
voor zoo ver die bedrijven niet 
reeds in deze lijst zijn ge11oemd. 

594. Kruierebedrijf (het) . . 
595. Laden of lossen van schepen (het 

bedrijf van) • . . • . • • 
596. Oesterputhouders (het bedrijf van) 

of de oe11tercultuur. 
597. Omnibosoadernemers (het bedrijf 

van) . • • . • : • • • 
598. Polderbemaling (de) • . • • • 
699. Postdienataanoemersbedrijf (het). 
600. Rijpaardennodernemen1 (het be-

. 11,t,ijf van), . . . . . • 
601. Rijtuigondernemer■ (het bedrijfvan) 
602. Sehelpenvisschersbedrijf (het) met 

voartu igen . • . . • • • 
608. Schelpenvisschershedrijf (het) zon• 

der vaartuigen • . • • • • 
604. Schippersbedrijf (het) • . • • 
605. &buiten voerders bedrijf (het) • • 
606. SilohÓudersbedrijf (het). • . • 
607. Sleepdienstondernemersbedrijf(het) 
608. Sluizen en bewee,:hore bruggen 

(het bed rijf van bedienen van). 
609. Spoorwep;ondernemi~n (het be· 

drijf, uitgeoefend in) . . • • 
610. Stolf«m (het bedrijf van bande• 

laars in ontplofbare) . • . • 
611. Stolfen (het bedrijf Vlin handelanra 

• in vluohtige, licht onbrandbare) 
en het bedrijf van hondelaan in 
stoffen, welker dampen, met lucht 
vermenp;d, ontplofbare men~els 
opleveren . . • • . • . • 

612. Stoffen (bet bedrijf van be-ren 
of vervoeren van ont)?lofbare) • 

618. Stoffen thet bedrijf van bewaren 
of vervoeren van vlnchti,:e, licht 
ontbrandbare) en het bedrijfvan 
bewaren of vervoeren van &TQffen, 
welker dampen, met lucht ver• 
men~ ontplofbare mengsel■ op• 
leveren. • . . • • • . • 

614. Stoomboot- of motor-bootonder• 
nemersbedrijf (het) op binnen• 
wateren, de Zuiderzee niet hier• 
onder begrepen • • • • • • 

615, Stoomboot- of motor-bootonder• 
nemembedrijf (het) op rivieren 
of op· de Z11iderzee . 

616. Stoomtramondernemingen (het be
drijf, uitgeo,efeud in) . 

617. Toeatellen, bevattende stoom of 
gassen , bedoeld in artikel 10, 
sub 2, der Ongevallenwet 1901 
(de bedrijven, waar worden ge• 
itebezigd), voor zoover die be· 

VIII 
IX 

VII 
v1 · 

X 

VII 

VIII 
VII 
Vlll 

VI 
VI 

X 

VI 
X 
X 
VIJ 
X 

V 

IX 

XI 

VII 

Xl 

Vil 

VJll 

X 

VIII 

drij ftD niet reeds in deze Ji,j,t 
zijn genoemd. • • • • • • 

618. Traruwegondernemingen (het be
drijr, uitgeoefend in electrische). 

619. TramwegoaJ.ernemingen met dieren 
(het bedrijf, uitl(eorfend in) . . 

620. Veemen (het bedrijf der) en 
het pakhui1meestersbedrijf met 
krachtwerktuig . . • • • • 

621. Veemen (het bedrijf der) en 
het pakhoismeeslersbedrijf zon• 
der krachtwerktui,: . 

622. Veel'schippersbedrijf (het) • 
628. Visschersbedrijf (htt) • • 
624. Voertni,: op veeren (het bedrijf 

van vervoeren met licht). • 
625. V oertnig (het bedrijf van ver• 

voeren met zwaa.r) . . . . . 
626. Wegers of meters (het bedrijf van). 
627 . Wiervisscherebedrijf (het) met 

vaartuigen . • • • . . 
628. Wiervisschersbedrijf (het) zonder 

vaartuigen, het persen daaronder 
begrepen • . . . . • • • 

629. ZandBChippersbedrijf (het) • • • 

IV 

IX 

lX 

VIII 
IX 
X 

Vll 

XII 
VIJ 

X 

VI 
lX 

4. Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf 

wordt annge,teven onder eene benaming, welke op 
de lijst van bedrijven, vervat in artikel 8, niet 
voorkomt, doch naar zijn na.rd gerangschikt kan 

worden onder eeo bedrijf, hetwelk op dtze lijst 
wel voorkomt., wordt het geacht te zijn ingedeeld 
in ile gevarenklasse waartoe bet laatstbedoelde 

bedrijf bel!oort. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

Staat8/Jlad zal worden Keplaatst en waarvan af. 
schrift zal worden gezonden nan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 15den November 1902. 
(9et.) W I L H E L M I N A. 

De Minute, 11an Binnenlamuclie Zaken, 
(9et.) KUYPER. 

( Uitgeg. 28 No11. 1902.) 

Ui No11en,./Jer 1902. BKBLUl'I', houdende beslieeing 

dat art. 15 tweede lid, sub IJ, der armenwet 
medebrengt dat in ieder bijzonder geval moet 

worden beoordeeld of eene voorgenomen be
legging moet geacht worden in het belang 
der instelling te zijn. 

Wu WILHELMINA, KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingeeteld door provi
soren der Stichting ."8t Bornltof" te Z.lpllen, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland dd. 11 Maart 1902, n°. 98, waarbij 
bezwaar is gemaakt, mnchtiging te verleenen tot 
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afschrijving van eene som van .f 12, 100.~ ·op ' 
het Grootboek der 3 pCts. Nationale Werk~lijke 
Schold, en goed te kenren , dnt de opbrengil 
daarvan worde aangewend voor het onder hypo
thecair verband van in de gemeente La,,gw1111r 
gelegen viwt goed in leen geven 't'BD eeoe som 
van f 14,000.-; 

Deo Rand van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur gelioord, ndries vno 16 October 1902, 
o0

• 136; 
Op de voordrneht v,m Onzen Minister van 

Biunenlandsche Zaken van 13 November 190.2, 
n°. 7784, afd. B.B ; 

daartegen geen gegrond be1wear kan WOPdeo aan
gevoerd; 

dat hl ijken& de tantie van het te ~erbinden 
vaste goed de we.orde daarvan meer dan een derde 
boven de te beleggen som bedraagt ; 

dat ook de voorwaarden woarop, blijkens de 
overgelegde ontwerp-akte van geldleeniog , het 
bedrag onder hypothekair verband znl worden 
belegd, bepaaldelijk die waarbij d~ schuldenaar 
verplicht wordt d.e hoofdsom na zes maanden be· 
vorens door den schuMeischer gedane opzeg~ing, 
terog te be$alen, - het belang der schuldeis-chers
voldoende verzekeren ; 

Gezien de wet .tot regeling van het armbestuur; 
Hebben ~edgevooden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit aan 
appellanten alsnog machtiii:ing te verleenen tot 
het ve~koopen en overdragen van een ten name 
hnnner inatelling io~hreven kapitaal groot 

O"verwegende, dat het besluit van Gedeputeerde 
Staten stennt op de overweging .dat eene conversie 
als door provisoren bedoeld, niet geacht kan worden 
te zijn in het belang van het gesticht, daarge
laten dat het plaatsen van geld op hypotlieek op 
landerijen in een ver ofgelesen streek gelegen, 
Gedernteerde Staten minder wenschelijk voorkomt;" 

dat provisoren, bij Ons in beroep gekomen, 
aanvoeren, dat het belao,: der sticliting mede brengt, 
om door soliede geldbele~iog zooveel mogelijk 
inkomsten van hare bezittingen te verkrijgen en 
derhalve eeoe omzetting van eene inschrijvinp; op 
het Grootboek der 3 pCts. Nationale Werkelijke 
Schold in eene hypothecaire obligatie rèotende 
4 pCi. alle11zios gewettigd mait heeten ; 

1 

f 12,100.- Nominaal op het ~tboek der a püu. 
Nationale Werkelijke Schold en goed te ketm1n 
dat de opbrengst van degen ve~koop, !o.angevnld 
met bes-chikbare gelden tot / 14000.- worde ter 

dat de stichting een ka.pitaal vnn/240,800.
heeft ingeschreven in de grootboeken der Natio
·nale Werkelijke Sehu\d en slechts/ 60,600 .
heeft belegd in hypotheken ; ~at door Gedeputeerde 
Staten !(een bedeokiop; is ttemaakt tegen de soli• 
ditcit der voorgenomen geldbelegging ; 

Over1Yegeode, dat de armenwet bij art. 15 /J 

aan de instellingen vau weldadigheid vergnnt, onder· 
11:oedkeuriog van Gedeputeerde Staten ha.r.e beschik
bare gelden te belqrgen in rentegevende schold• 
brieven gehypothekeerd op vaate goederen, welker 
onbezwaarde waarde ten minste een derde boven 
de te beleggen som bedraagt ; 

dnt dua in ieder bijzonder geval moet worden 
beoordeeld of eeoe voorgenomen belegging moet 
geaoht worden in het belang der instelling te zijn ; 

dat van de thans aan Onze goedkeuring onder• 
worpen hypothecaire belegging tegen verkoop van 
eene inscb.rijviog op het grootboek der 3 pCts-. 
Nationale Werkelijke Sci\uld, voor de inst-elling 
eene niet geheel onbelangrijke renteverbetering 
het gevolg zal zijn, zoodat die beleuing behoort 
te· worden goed,:ekenrd inclien zij voldoet aan de 
door de wet gestelde voorwaarde en ook overigens 

leen gegeven aan TJBTJB KLAZKS DB VRIIIII te 
Lattgf/1(/er onder hypothecair verband van dien& 
onder 1Atcgt0e11r ~legen onroerende goederen in 
Sectie H n°. 114,, 114,a, 116,116,117,118, 126, 
li7, 772, 611, 90, 91, 767 en 768 ter geznmen• 
lijke grootte van 13, 18, 80 hectaren, geschat op

/ 22023.86. 
Onze Minister 

belast en~. 
VBO Bioneolandsche Zaken i& 

(W. B.v. A.) 

19 Nooem~er 11102. 81!:&LUIT, b.ondeode, beneven& 
intrekking van de Koninklijke besluiten van 
14 September 1894 (Staat8blad n°. 151) en 
von 22 Jaonari 1900 (Staat8blad n°. 11), 
nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 5 December 1892 (Staata/Jlad n°. 2511), 
waarbij aan het bestuur der gemee_nte Delft 
vergunning wordt verleend, in die gemeente 
op een terrein, gelegen in ~en Kleis-Yrjjen
/Ja,ucl,.en polder, een gesticht voor krank
zinnigen op te ricliten. S. 1116. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht •an Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 November 1902, 
n°. 7259, afdeeling Bionenlandsch Be1tunr1 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staala/Jla(/ 

no. 96), gewijzigd. bij de wetten van 15 April 
1886 (Staaft/Jlad no. 04), van 7 December 1896-
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(StaaufJ/ad n°. 191) eu von 21 Jnni 11101 {Staau• 

IJ/ad n•. 157); 
Hebben gced!{evonden en verstaan: 

met intrekking van het Koninklijk besluit van 
14, Septemb~r 181J4 (Staat11Jl.ad n°. llil) en van 
Ons besluit van 22 Jannari 1900 (Staat,blad 

n". 11), te bepal~n, dat hef eerste lid van arti
kel 2 van het Koninklijk beslnit van 5 December 
1892 (Staat11b/ad n°. 259), waarbij aan het be
stuur der gemeente ])elft vergunning wordt ver
leend, in die gemeente op een terrein, gelegen 
in den Klei•- Yrifenbamclum polder, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten, als volgt wordt 
gelezen 1 

.Jn het gesticht, dat geacht zal worden één 
geheel uit te maken met het krankzinnigengesticht 
.het Sint-Jorisgasthnis" te ])elft, bedoeld in het 
Koninklijk besluit von 4 November 1890 (Staat1-

blad n° , l 60J, gewijzigd door die vnn 29 De
cember 1891 (staat11blad n". 245) en van 21 Ja
nuari 18118 (Staat,blad n°. 26), en daarvan eene 
afdeeling te zijn, en dat bestaan zal uit drie 
paviljoenen voor mannen, drie }lllviljoenen voor 
vrouwen en de noodige dienstgebonwen en zieken
afdeelingeo, moiceu niet meer dim 248 krank • 
zinnigea, 124 mannen en 124 vrouwen, verpleegd 
worden. Daarenboven mogen in de gebouwen, 
bestemd tot portienwoning en tot kenkengebouw, 
ten hoogste respectievelijk 3 mannen en 5 vrouwen 
worden verpleegd". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staat,blad zal worden geplaatst. 

Raben-Steinfeld, den lilden November 1902, 
(get.) W IL HE L M [ N A. 

I Ie Minister van Binne,,lanthcke Zaken, 
(get.) KUYPll:R. 

( Uitgeg. 4 J)ec. 1902.) 

19 Novem/Jer 1902. BBBLUIT, tot vaststelling van 
een nlgemeenen maatregel van bestunr, als 
bedoeld in artikel 42, eerste lid, der Onge
vallen wet 1901. S. 197. 

Wr1 WILHELMiNA, ENZ 

Op de voor.dracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zakeu van 3 November 1902, 
n•. 5081, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 42 der Ongevallenwet 1901, 
(wet van 2 Jannari 1901, Staatablad n•. ,l) ; 

Den Road van State gehoord (ad vies van den 
11 November 1902, n". 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Miuister van 15 November 1902, n•. 5237, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verste.an: 
het tarie(, bedoeld in artikel 42, eerste lid, 

der Ongevallenwet 1901, al• volgt vast te stellen: 

Gevaren- Premie Gevaren- Premie 
per één per één 
gnl<len gulden 

klasse. lpercent. 
loon. 

klasse.\ percent. 
Joon. 

Gniden. Galden. 

1 0,000515 20 0,01781 
J. 2 0,00128 21 0,01873 

3 0,00220 22 0,01965 
23 0,02057 -- -- 24 0,02149 

3 0,00220 Vlll. 25 0,02241 

Il. 4 0,00312 26 0,02832 

5 0,00404 27 0,02424 
28 0,02öl6 

----- 29 0,02608 

4 0,00312 
30 0,02700 

5 0,00404 - - - - - ---
III. 6 0,00496 

7 0,00587 25 0,02241 

8 0,00679 26 0,02332 
27 0,02424 

-- -- 28 0,02516 

7 0,00587 
29 . 0,02608 
30 0,02700 

8 0,00679 IX. 31 0,02792 IV. 9 0,00771 32 0,02884 
10 0,00863 33 0,02975 
11 0,00955 84 0,03067 

-- -- 35 0,03159 
36 0,03251 

10 0,00863 37 0,03343 
11 0,00\)55 

V. 12 0,0104.7 - ---
13 0,01139 31 0,02792 
14, 0,01230 32 0,02884 

-- - - 33 0,02975 
34 0,03067 

13 0,01139 35 0,03159 
14 0,01280 36 0,03251 
15 0,01822 37 0,03848 

VI 16 0,01414 38 0,03486 
17 0,0lö06 X. 39 0,03526 
18 0,01598 40 0,03618 
19 0,01690 4,1 0,03710 

42 0,03802 -- - - 43 0,08894 
16 . 0,01414, 44 0,08986 
17 0,01506 4ö 0,04077 
18 0,01598 46 0,04169 

_19 0,01690 47 0,04261 
VII. 20 0,01781 - --21 0,01878 

22 0,01966 39 0,08526 
23 0,02057 XI. 40 0,03618 
24 0,02149 41 0,03710 
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42 0,08802 67 0,06098 
43 0,03894 68 0,06190 
44 0,03986 69 0,06282 
45 0,04077 70 0,06373 
46 0,04169 71 0,06465 
47 0,04261 72 0,06557 
48 0,04353 73 0,06649 
49 0,04445 74 0,06741 
50 0,04537 75 0,06833 
51 0,04629 76 0,06925 
52 0,04720 77 0,07016 
63 0,04812 78 0,07108 
54 0,04904 7\J 0,07200 
66 0,04996 80 0,07292 
56 0,05088 81 0,07384 
57 0,05179 82 0,07475 

83 0,07567 ----- 84 0,07659 
48 0,04353 85 0,07751 
49 0,04445 86 0,07843 
50 0,04537 87 0,07936 
51 0,04629 ----1\2 0,04720 
53 0,04812 73 0,06649 
54 0,04904 74 0,011741 
55 0,04996 75 0,06833 
56 0,06088 76 0,06925 
57 0,05179 77 0,07016 
58 0,05271 78 0,07108 

XII. 69 0,06363 79 0,07200 
60 0,05466 80 0,07292 
61 0,05547 81 0,07384 
62 0,05689 82 0,07475 
63 0,05731 83 0,07567 
64 0,05822 84 0,07659 
65 0,06914 85 0,07751 
66 0,06006 86 0,07843 
67 0,06098 XIV. 87 0,07935 
68 0,06190 88 0,08027 
69 0,06282 89 0,08118 
70 0,06873 90 0,08210 

91 0,08302 ---- 92 0,08394 
59 0,05863 93 0,08486 
60 0,05455 94 0,08578 
61 0,05547 95 0,08670 
62 0,05639 96 0,08761 

XIII. 63 0,05731 97 0,08853 
64 0,05822 98 0,08945 
65 0,05914 99 . 0,09037 
66 0,06006 100 0,09129 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit beslnit, dat in het 
Staatablad zal worden geplaat.et en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 19den November 1902. 
(get.) W I L HE L MIN A. 

IJe Minuter t1an Binnen/. ?Aken, (get.) KUYPKB. 

(Uitgt1g. 29 Not1. 1902.) 
1902. 

19 Novem/Jer 1902. BDLUIT, betrekkelijk de 
lichting der nationale militie van het jaar 
1903. s. 198. 

Wr1 WILHELMINA, KNz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 
7 November 1902, VIIde Afd., n°. 61 i van 
11 November 1902, n•. 1921 M., afdeeling Militie 
en Scbntterijen , en van 15 November 1-902, 
Bureau S/B, n°. 56; 

Geld op de Militiewet 1901 (Staatablad 1901, 
n°. 212); 

Hebben goedp;evonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 1903 

bedrall!l:t 17,500 man, waarvan 12,800 man ter 
volledige oefening en 5200 man tot korte oefening 
zullen worden ingelijfd. 

Van de ter volledige oefening in te lijven man
sehappen worden 515 man bestemd voor den dienst 
ter zee. 

2. De hoegroatheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te drogen, wordt aange
wezen in de vierde kolom van den staat welke 
bij dit besluit behoort. 

Voor elke provincie wordt het aantal van de 
ter volledil(B oefening en van dat tot korte oefeniDJ 
in te lij ven manschappen aangeduid in de zesde 
en de achtste kolom van dien staat. 

Voor de bepalinir van het aandeel, door elke 
provincie te drairen in het voor den dienst ter 
zee bestemde deel der lichtinir, gelden de regelel 
vermeld in de beide volgende artikelen. 

3. Wanneer het aantal lotelingen, die voor 
volledige oefening bij de militie te land zonden 
moeten worden ingelijfd en die zich overeenkom
stig Art. 138 der Militiewet 1901 in het. geheele 
Rijk voor de zeemilitie hebben aangemeld of hebben 
doen opgeven, zoo groot is, dat, ook na eventueele 
vrijstelling .in beroep van tot den dienst aanp;e, 
wezenen en van voor den dienst ter zee lichame• 
lijk ongeschikt bevondenen, het voor dien dienst 
bestemde deel der lichting geheel nit deze vrij
willigers kan worden samengesteld, dan wordt het 
daarin door elke provincie te dragen aandeel be
paald naar evenredigheid van het aantal dergenen, 
die zich in die provincie voor de zeemilitie hebben 
aangemeld of hebben doen opp;even, waarbij tevens, 
zoo mogelijk, rekening wordt p;ehouden, eenerzijds 
met de behoefte in elke qnaliteit bij de zeemilitie 
in het bijzonder, en anderzijds met het aantal 
opgegeveneu in de provincie, welke een beroep 

26 
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uitoefenen, dat voor die qualiteit het meeet ge• · de eerste zinsnede van Art. 187 der Militiewet 1901 
schikt ia. moet worden aangewe1.en door loting, wordt een 

4. Wanneer het aantal lotelingen, die voor vol• evenredig aandeel geleverd alleen door elk van die 
ledige oefening bij de militie te land zoodeu moeten provinciën, die aan vrijwilligers slechts leveren 
worden ingelijfd en die zich overeenkomstig art. J 38 een aantal, welks verhouding tot de geheele lich
der Militiewet 1901 in het geheele Rijk voor de ting der zeemilitie kleiner is dan de verhouding 
zeemilitie hebben aangemeld of hebben doen op• van het aantal in die provincie ingeschrevenen, 
geven, niet zoo groot is, dat het voor den dienst bedoeld in de tweede zinsnede van laatstgemeld 
ter zee beetemde deel der lichting geheel uit deze artikel, tot het gezamenlijk aantal dier inge• 
vrijwilligers kan worden samengesteld, dan ge
schiedt de bepaliug van het daarin door elke 
provincie te dragen aandeel naar de na volgende 
regelen: 

1 °. Door elke provincie worden voor de lichting 
der zeemilitie zoo veel vrij willigen geleverd als er 
in die provincie gerekend worden beschikbaar te 
komen. 

2°. In het gedeelte dat na !nering, overeen
komstig het bepaalde onder 1 °., van de in het 
gehe~le Rijk beschikbare vrijwilligers nog aan de 
lichting der zeemilitie ontbreekt , en dat volgens 

schre,•enen in het geheele Rijk. 
Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 

Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat86lad zal worden geplaatst. 

Raben.Steinfeld, den 19den Nonmber 1902. -

(get.) W I L HE L M I N A. 

JJe Min. i,an Oorlog, (get.) J. W. B!!ltGANBIU~. 

/Je Min. oan Binnenl. ?Aken, (get.) KUYPER, 

De Minuter oan Marine, (get.) KBUYB. 

( Uitgeg. 10 Dec. 1902.) 



Behoort bij het Koninklijk besluit van 19 November 11102 (Staatsblad n°. 198). 

STAAT, aanwijzende ket door elke provincie te dragen aandeel in de lickting der nati01.ale militie ,a1t 1903, te11 
bedrage van 17,500 raan, 11.et aanduiding ,wor elke prouincie van ket aantal van de ter rolledigt: 01:fening en va,. 
dat tot korte oefening in te lijrJen manackappen. · 

PROVINCitN. 

N 

G 

z 

oordbrabant •• 

elderland . 
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. .. 
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.. 
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.. . 
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. .. 
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. . 

.. 
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Bestemming van de ingevolge de voorgaande kolom te leveren 
mansch~ppen ter inlijviog bij de militie 

ter volledige oefening. tot korte oefening. 
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•. 

Opmerkingen. 
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vinden vnn: d 
bij de global 
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kort komend 
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e 
e 
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e 

De Minilter 11an Oorlog, (get.) J, W. BXBGANSIUS. 

De Mi.ni.st,r 11an BinMnlanà.rcl,,. Zaken , 
De H;ni.ster t!an Marine, 

KUYPBR. 

KxuYS. 

.... 
~ 
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21 Nooember 1902. BBBLUIT, hondende hepa· 
Jingen ter bevordering van den nitvoer van 
dengdelijk vleesch. S. 199. 

d. de wijze, waarop het merkteekèn wordt in
' gericht en aangebracht. 

WIJ WILHELMINA, 11:NZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, bepalingen 
vaat te stellen ter bevordering van den nitvoer 
van dengdelijk vleesch; 

Op_ de voordracht van Onzen Minister !an 
Waterstaat, Handel en Nij,·erheid van 7 Angns
tW1 1902, o•. 6085 •, Afdeeliog Landbouw ; 

Deo Ráad van State gehoord (ad vies van den · 
l ilden September 1902, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
"Doemden )finister van 16 November 1902, n°. 7614, 
.Afdeeliog Landbouw; 

Hebben goedgevonden en ventaan : 
te bepalen : 
Art. 1. 1°. Er wordt vnn Staatswege zooveel 

mogelijk gelegenheid gegeven tot het doen onder• 
ioeken van vleesch, afkomstig van herkauwende 
aieren of varkens, ter verkrijging van een merk:
teekeo als bewijs, dat het vleesch geschikt is om 
te worden nitgevoerd. 

2°. Tot dit onderzoek wordt niet toegelaten · 
vleesch, afkomstig van gestorven of uit nood ge

ilacht vee. 
2. 1 °. Zij, die van de gelegenheid, in artikel 1 

genoemd, weoschen gebruik te maken, richten · 
daartoe eene aanvrage tot Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid, met gebrnik
llaking van een door dien llinister vastgesteld 
formulier, waarvan exemplaren ko1teloos op alle 
gemeente-secretarieën verkrijgbaar zijn . 

2°. Op deze aanvrage wordt na onderzoek door 
genoemden Minister of van zijnentwege beschikt. 

3. 1 °. Het onderzoek: van het vleesch geschiedt 
door Rijkekennneesters, die door Ons worden 
aangewezen en onder toezicht stal!D van de district&• 
veeartsen. 

2°. De instrnctie van de Rij kekeurmeestere 
wordt vastgesteld door Onzen Minister van Water• 
ataat, Handel en Nijverheid. 

4. Door Onzen Miuister van Waterstaat, Handel 
en Nij verheid worden voorschriften gegeven 
omtrent : 

11. de gemeenten en de plaatsen, waar alsmede 
de tijdrnimten, waarbinnen vleesch ten onderzoek 
wordt toegelaten ; 

6. den staat, waarin het vlees.ih ien onderzoek 
moet worden aangeboden 1 

c. de regelen voor de kenring van het vleesch; 

5. 1°. De nit dit besluit voortvloeiende kosten 
zijn ten !ut" van het Rijk. 

2°. De Rijkskeurmeesters genieten eene beloo
ning, door Ons te bepalen, benevens, zoo noodig, 
vergoeding voor reis• en verblijfkosten. 

8°. Vergoeding van keurinj!;skosten wordt ge• 
beven naar een door Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid vast te stellen tarief. 

6. De kenrin~dienst neemt een aanvang op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid is belast met de nitvoeriog van dit 
bes] uit, hetwelk in het Staaf•bl,ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 2lsten November 1902. 
(gtJt.) WILHELMINA. 

De Alitt. van WattJntaat, Handel en. Nijverlieid, 
(gtJt.) DE MAREZ On:NB. 

(UilfltJJI• 26 NOfJ. 1902.) 

21 NOfJember 1902. BKSLUIT, tot V88tstelliog van 
een algemeeneo maat~l van bestnUJ', als 
bedoeld io artikel 59, sub 2, der Ongevallen• 
wet 1901. S. 200. · 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bionenlaodsche Zaken van 28 September 1902, 
n°. 4469, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 69, sub 2, der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staat•blad n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 Oe
tober 1902, n•. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1902,n•. 6219, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In dezen algem~eoen maatregel van 

bestuur wordt onder .jaarloon" van een door een 
_ ongeval getroft'en verzekerde verataao: 309 maal 

het dagloon van den getroffene, dat bij de vast
stelling van de echadelooaatellingeo voor den ge• 
troff'eoe of voor zijne nagelaten betrekkingen in 
rekening ia gebracht. 

2. Waar in dezen algemeenen maatregel van 
bestnnr niet oitdrnkkelijk anders is bepaald, wordt 
onder .leeftijd" van een door een ongeval ge
troffen verzekerde verstaan : diene leeftijd op den 
dag van de vaststelling •zijner rente, onder .leef
tijd" van nagelaten betrekkingen van den getrof-
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fene: de leeftijd van die betrekkingen op den da,: 
van het overlijden van den getroffene. 

3. Bij de toepassing van het bepaalde in dezen 
algemeenen maatregel van bestnnr worden de leef
tijden afgerond in g,iheele jaren; daarbij wordt 
een half jaar of minder verwaarloosd en een ge

deelte van een jaar , dat grooter is dan een half 
jaar voor een geheel jaar aangemerkt. 

4. De contante waarde eener rente wordt ver
kregen door het prodnkt te nemen van het jaar
loon van den getroffene en van de kapitaalwaarde 
dier rente per eenheid van jaarloon. 

5. De kapitaalwaarde eener rente per eenheid 
van jaarloon , berekend in de onderstelling, dat 
de nitkeering der renten slechts éénmaal en wel 
ten bedrage der volle jaarrenten aan het begin 
van elk jaar plaats he~ft, wordt in de volgende 
artikelen aangeduid door de uitdrukking: kapitali
seeringsfnnctie. 

De kapitaalwaarde eener rente per eenheid van 
jaarloon wordt verkregen door op de kapitalisee
ringsfnnctie eene correctie aan te br"ngen. 

6. De kapitaliseeringafnnctie eener rente wordt in 
dezen algemeenen maatregel van bestnnr uitgedrukt 
in grootheden, welke door de volgende teekena 
worden voorgesteld : 

Ra . . . = koopsom eener praennmerando-lijf
rente ten bedrage der eenheid per 
jaar op het hoofd a; 

Ra b c .. . = koopsom eener praennmeranào-ver
bindingarente ten bedrage der een
heid per jaar op de hoofden a, 5, 
C • •• ; 

= koopsom eener lijfrente ten bedrage 
der eenheid per jaar op het hoofd a, 
ingaande bij het overlijden van het 
hoofd 5; 

het teeken m, geplaatst rechts boven een der 
voorgaande teekena, duidt aan, dat de eerste nit
kee;ing geschiedt na m jaren; het teeken n, ge· 
plaatst links boven een dier teeken•, beteekent , 
dat de uitkeering aan het hf,gin van n achter
een volgende jaren geschiedt ; 

n A . _ . = koopsom van de nitkeering der 
eenheid aan'het begin ·van 1t acht~r
eenvolgeil.de jaren ; 

Ü~ . . . = koopsom van de nitkeering der een
heid bij hertrouwen eener y-jarige 
weduwe; 

= bedrag, waaraan de eenheid van 
rente, aan het begin van elk jaar 
uit te keeren aan een door een 
ongeval getroffene van den leeftijd 
z + ,, voor wien op den leeftijd z 
eene rente anders dan voorloopig 
is vastgesteld, na een jaar gemid
deld zal zijn gelijk geworden, ten 
gevolge van overlijden en herziening 
ingevolge artikel 70 del' Onge• 
wet 1901; 

iRx + 0,8 • = koopsom der eenheid van rente, aan 
het begin van elk jaar uit te keeren 
aan een door een ongeval getroffene 
van den leeftijd z + ,, voor wien 
op den leeftijd z eene rente 
anders dan voorloopig ia vastge
steld, welke rente vervalt bij 
overlijden en kan worden herzien 
ingevolge artikel 70 der Ongevallen• 
wet 1901. 

7. Het teeken , waardoor eenig hoofd in de 
volgende artikelen wordt voorgesteld, is het teeken, 
waardoor zijn leeftijd wordt aange~ven, met uit
zondering van de hoofden o, s en y'. Van deze is: 

o. een fictief hoofd, dat ondersteld wordt te 
overlijden tegelijk met den langstlevende der ouden, 
onder welke, bij ontstentenis van deze, hier en in 
het volgende ook grootondera worden verst11an; 

1. een fictief hoofd, dat ondersteld wordt te 
overlijden tegelijk met den langstlevende der 
schoonouders ; 

1'. een fictief hoofd, dat ondersteld wordt te 
overlijden tegelijk met de weduwe of met den 
weduwnaar, doch indien deze hertrouwt, reeds 
bij het hertrouwen. 

8. De correctie, bedoeld in artikel 6, bedr11agt 
voor eenig. deel eener grootheid hetzelfde deel 
der correctie op die grootheid, voor eene som of 
een verschil van grootheden de som of het ver• 
schil der correcties op die grootheden. 

De correcties op de grootheden, voorgesteld 
door de navolgende teekens, bedragen respec• 
tievelijk zooveel als achter ieder dier teekens ia 
aangegeven : 

Rlll a . 
l l 

. - 2 --;;; ga,m • 
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1 1 1 . 
- 2 + 2m ga,n, 

1 1 
• - 2 r,;;--ga,m + 

2' 

• - } !m ga,m gb,m gc,m .. , 

l 1 l - 2 + 2 r9 ga,n gb,n gc,n., 

1 1 
• - 2 r"' ga,m gb,m gc,m • • + 

1 1 + 2 rm+ng•,m+ngb,m +ngc,m+n .. , 

1 • nA 
. - 21 ' 

1 
-2· 

De correctie op de grootheid voorgesteld door 

Ri, a al of niet voorzien nn het teeken m aan 

den rechter• en n aan den linker-bovenhoek is 

gelijk aan het verschil van de correcties op de 
koopsommen van de lijfrente en de verbindings• 
rente, wier verschil genoemde grootheid is. 

In dit artikel stelt i voor den interest der 
eenheid per jaar ingevolge artikel 64. sub 8, der 
Ongevallenwet 1901, terwijl r = 1 + i is en 

g •,a de kans voorstelt, dat het hoofd ot na a 

jaren nog in leven zal zijn. 
9. Aan de berekening der contante waarden 

worden de gt,!!evens voorkomende in de bij dezen 
algemeenen maatregel van bestnur gevoegde tabellen 
I, II, 111, IV en V, ten grondslag gelegd. 

10. De kapitaliseerin~functie, dienende ter be
rekening van de in ar1. 54 der Ongevallenwet 
1901 bedoelde contante waarde eener rente. welke 
ingevolge artikel 21 der genoemde wet ia vaat• 

gesteld op het deel Ie van het dagloon van den 
getroffene, wordt berekend volgens de formule: 

1 . 1 
k ;Rx,o = k (1 + rl'x.o + ri" P.x.o "x+1.1 + 

+ 1 ) ~ l'x,o l'x+I,l l'x+2,2 + • • • • 

11. De kapitnliseeringsfuncl.ie. dienende ler be
rekening van de in. artikel 54 der Ongevallenwet 
1901 bedoelde contante waarde eener rente, welke 

ingevolge artikel 23 der genoemde wet is vast
gesteld, wordt berekend als vol~: 

Doen zich ten aanzien der rente de navolgende 
01DJ1tandigheden voor : 

1°. dat de getroff,neeene weduwe of een weduw
naar nalaat van den leeftijd y, wier of wiens 
rente op het deel iw van het dagloon van den 
getroffene is vastgesteld, 

2°. dat de getroffene n wettige of wettiglijk 
erkende kinderen nalaat, in volgorde van het 

jongste kind afvan de leeftijden e" e •, • •, . . • 111 , 

met moeders · respectievelijk van de leeftijden 

y"y,,y •..... yn. 
3". dat de getroffene m onder!ooze kleinkinderen 

nalaat van de leeftijden "., "•• "• ••••• "m• wier 
renten respectievelijk op de deelen 'kl.' ikl,• ikl,. 

.... 'kim van het dagloon van den getroffene 

zijn vastgesteld. en 
4°. dat de getroffene nalaat ouders en schoon

ouders. wier renten respeetie,·elijk op de deelen 
io en is van het dagloon van den getroffene zijn 
vastgesteld • 

dan wordt in de eerste plaats berekend wat de 
kapitaliseeringsfuuctie zou zijn, indien alle renten 
dadelijk en on verminderd inginp;en en alle kinderen 
ouderloos waren. Op de aldus verkregen waarde 

n 

Ï R.,+ !..::>i- 16-•iO + 
• 1 5 1 .1.11zr 

m 

+ ~ Ïli:11 16-n•R., + Ïu Ro + i. R. 
l • 

wo~den achtereenvolgens de navolgende ·correcties 
aangebracht : 

a. Eene correctie wegens de omstandigheid, dat 
de rente van elk der kinderen. 1.oolang zij niet 
ouderloos zijn , slechts • / • 0 van het dagloon 
bedraagt. 

Deze correctie bedraagt : 
1 n _ 5r 16 - •,R 
20 - 1- •rttr' 

6. Correcties wegens de omstandigheid, dat 
het gezamenlijk bedrag der vastgestelde r~nten 
60 pCt. van het dagloon overtreft. Ten einde 
deze correcties te berekenen wordt de dunr 
der renten verdeeld in opeeDYolgende tijdvakken. 
Zijn de leeftijden der kinderen en kleinkinderen 

"n > "n-1 > • • • > "• > ",, dan wordt de 
duur van het eerste tijd vak gesteld op 16 - on 

ju:en, van het twoode op "n __.n-'1 jaam, VIUI 

het derde op •n-l - "n-2 jaren en zoo verder. 

terwijl het laatste tijd vak aanvangt na 16 - o 
1 
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jaren. In elk der bovenbedoelde tijdvakken worden 

onderscheiden de verschillende wijzigingen, die het 
gezamenlijk bedreg der vastgestelde renten .kan 
onde~n door overlijden van één of meer der 

betrokken hoofden, waarbij het fictieve hoofd y' 
wordt uitgezonderd, terwijl in plaats van met 
de ouders en schoonouders zei ven met de fictieve 

hoofden o en II wordt gerekend. Alsdan wordt 
voor elk der mogelijke gevallen nagegaan, hoeveel 
de reductie bedraagt - dat is het bedrag, waar
mede de som der vastgestelde renten 60 pCt. van 
het dagloon overtreft, uitgedrukt in deelen van 

het dagloon - zoodat voor elk tijd vak het bedrag 

der reductie wordt gevonden voor de gevallen: 

iz. dat alle hoofden, aan het begin van het 

tijdvak aanwezig in leven zijn ; 

~- dat 1 bepaald hoofd daarvan is overleden ; 

-,. dat 2 bepaalde hoofden daarvan zijn overlooen. 

Aldus wordt voortgegaan tot alle mogelijke 
gevallen van overlijden van bepaalde hoofden zijn 

behandeld. Daarna worden op dezelfde wijze 
onderscheiden de gevallen, welke slechts van de 
overeenkomstige onder fj, '1 . . . . verschillen, 
in zoover de weduwe of weduwnaar is hertrouwd 
in plaats van overleden. Voorts worden volgens 

de leer der samengestelde waarschijnlijkheden de 
kansen bepaald , dat elk der genoemde gevallen 
aan het begin van het l •, 2•, 3• . . . . . jaar 

· van het tijdvak zal zijn ingetreden. Deze kansen 

worden gediaconteerd naar het begin der eerste 

periode, daarna gesommeerd en de betrokken cor
rectie verkregen door het resultaat met de reductie, 

waartoe het betrokken geval aanleiding p;ee~, te 
vermenigvuldigen. De som der gediaconteerde 

kansen bedraagt op het geval genoemd onder ai : 

( ~ RP ] , die op het geval genoemd onder fj : 

( ~RP] - ( ~RP] , die op het geval ge-

noemd onder -, : 

URP ] - [ ~RP] + URP ], .enz., 

waarbij onder ( ~ RP ] 
wordt verstaan de som van alle gedurende het 
beschouwde tijd vak loopende verbindingsrenten, 
die kunnen worden gevormd op p hoofden, door 
aan deze telkens t van r bepaalde hoofden te 

onttrekken. 

Hierbij is [~RP] = URv] = ['!RP] 
enz., en gelijk aan de verbindingsNnte op alle 
p h~ofden. Als som der gedisconteerde kansen 

op eenig geval, dat met een der gevallen onder 
~, 1 ..... overeenkomt behoudens dit onder
scheid, dat de wednwe of weduwnaar ishertronwd 
in plaats van overleden, wordt verkregen het 
verschil van 2 uitdrukkingen van denzelfden vorm, 
als verkregen iu het overeenkomstig geval onder 
fj, -,, . . . . , welke uitdrukkingen alleen hierin 

venehillen , dat in de eene daarvan het hoofd y 
door het hoofd y' ie vervangen. 

In het l110tste tijdvak, dat na 16-01 jaren 

bed dd c · . . s . aanvangt, raagt ere nc ie 'w + •0 + •• - 6 , 
indien dit positief is , waaruit voor dit tijdvak 
als eenige con-ectie wordt verkregen 

(iw + jo + Ï. - ¾)_~ ~;v, , 
Aan de volgens bovengestelde regelen verkregen 

waarde wordt nog toegevoegd de koopsom der 
· uitkeering bij hertrouwen per eenheid van jaarloon, 

bedoeld in artikel 25 der Ongevallenwet l ll0t; 

welke i Cu bedraagt. 

Ingeval eene weduwe wordt nagelaten, wordt 

iw door • / 1 • vervangen. 
Ingeval de verzekerde een weduwnaar nalaat, 

voor wien een rente wordt vastgesteld; zal de 

hertronwing~kans worden verwaarloosd. 

Ingeval " kinderen van de leeftijden •n > •n _ 1 
> . . . > :, • > • 1 worden nagelaten , worden de 
volgende kansen verwaarloosd : 

"· indien eene weduwe en drie kinderen wor
den nagelaten, de kans dat 2 of meer kinderen 

znllen overlijden, alvorens 16-•1 jaren zullen 

zijn verloopen ; 
fJ. indien eene wednwe ,en 4 of meer kinderen 

worden nagelaten, de kans, dat de som der renten 

beneden 60 pCt. van het dagloon zal dalen, al

vorens 16-•, jaren znllen zijn verloopen, bene• 
vens de kans, dat 2 of meer der kinderen van 

de leeftijden ••, • • en 111 1 in het daarop volgende 

tijdvak van ••-•• jaren zullen overlijden ; 
c. indien een weduwnaar en 4 kinderen worden 

nagelaten, de kans, dat 2 kinderen zullen overlijden, 

alvorens 16-•, jaren zullen zijn vedoopen; 
tJ. indien een weduwnaar en meer den 4 kin

deren worden nagelaten, de kans dat de soin der 
renten beneden 60 pCt. van het dagloon zal dalen, 
al vorens 16-• 

1 
jaren zullen ziju verloopen, be

nevens de kane, dat 2 der kinderen van de leef

tijden 11,, 11
1

, • • en 11, in het daaropvolgende 

tijd•ak van ••-• jaren Hlleo 01111rlijdan ; 
e. indien 4 of meer ooderlooze kinderen worden 

nagelaten, de kansen, dat de som der renten beneden 
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60 pCt. van het dagloon zal dalen, alvorens 16-•, · 
ja.nm zullen zijn verstreken. 

Waar dit leidt tot vereen vondiging der bere
kening, zolleo io de gevallen, dat penooeo, bedoeld 
bij artikel 24, 111b e, f en g, worden nagelaten, 
kaoaeo vao derelfde grootheidsorde als de hier 
genoemde worden verwaarloosd. 

12. De kapitaliseeriogsfuoctie eeoer rente be
draagt volgens de ~leo , gesteld io art. 11, io 
de gevallen , dat betrekkingen worden nagelaten, · 
als bedoeld in artikel 24, sub a en t1, eu kinderen, 
als bedoeld in art. 24, sub d, der Ongevallenwet 
1901, voor zoover dere laatste ouderloos zijn of 
kinderen zijn vao de weduwe: 

I. ingeval de getroffene slechts eeoe weduwe 
nalaat vau deo leeftijd y, 

~ C~ +-r3u Ril'' 
II. ingeval de getroffene eeoe weduwe nalaat 

van deo leeftijd !/ eo een kind van den leeftijd z,, 
a. iod ien het kind ouderloos is, 

i cö + fo ~- + A l&-z,Rz,, 
6. iodieo het kind niet ouderloos is, 

i cö + llJ Rij,+ i l&-z,R,,, 
_ _L 16-Z,'O . 

"!lJ ... .,,,,iJ, 

III. ingeval de getroffene eeoe wedowe nalaat 
vao den leeftijd !/ eo 2 kinderen reapectievelijk 

van de leeftijden •• > •, , 
a. iodieo de beide kinderen 011derloos zijn, 

6. iodieo 1lechts het oudste kind 011derloos i1, 

¾ Ciï +-to-Rij.+ i 16-Z,R,,, + 
+ J 16-Za'O + _ _l_ 16-Z,l? .. , _ 

5 .l."z, '[lJ .a..uiJ s,s. 

tl. iodieo geen der kinderen ouderloos is , 

• _ __J 16-Z, 'R. 
~O: .L"ijz, , 

IV. iogeul de getroffene eeue weduwe nalaat 
vao deo leeftijd !/ eo S kinderen respectievelijk 

van de leeftijden •• > •• > =,, 

a. iodieo de kinderen alle 011derloos zijn, 

i cij + -h ~- + iu l6-Z, Á + 

+ -((r 16-Za:Rrg,i, + -((r 16-Za~ ,Y.°; + 

+ __L i6-Za'R_,.- + J z0-z,R1e-z. + 
TO _.&."ij __ •·-• 0 Za . 

6, iodieo de oudste 2 kinderen ouderloos zijn, 

i cij + -h Rv• + llJ 16-Z•A + 

+ n, 16-Z, ~-~ + -((r 16-Z, R 11,r, + 

::+ra 16-r.1 ~-,..-; + '[\, 16-Z1
~ ~ + 

+ ! z,-z. R!~z, + ~ z,-z, R!~-z. + 
_ _l_ Z1 -Z1 '0!6-Z1 _ _l_ Z1 -Z1 D)_6-Z1 

YU .llijz
1 

2""U .1."iJ'z1z,, 

tl. iodieo slechts het 011dste kind ouderloos ie, 

i cij +-to-~-+* is-z.A + 
+ __L 16-Z1 'R -,- + _L 16-Z1 R-, _ + 

TO _4_. _11_, Ylr ~ 

+ _L 16-Z,'R _ + _L 16-Z,R, + 
'[0 ~ '[0 il1."-; 

+ _I 16-Za 'R _ + 1 Z0 -Z1 R16-Z, + 
'[lJ _~_"ij.,._, • 1, z. 

+ 1 z,-z, RI6-Z, +-_LZ,-Z, 'R!,6-Z,_ 
D r: 1 ""2"0" ..L9ïjz, 

_ _L z1 -Z,'R~.6-Z1 
YO ..1.."'ijza , 

d. indien geen der kinderen ouderloos is, 

1 Ciï + -h ~. + lîr l&-Z, A + 
+ n 16-Za ~•~ + ra 16-Z0 ~!-; + 

+ n 16-Za llv·r. + ..J-o U-Z1 Ruz-; + 
+ n 16-Z, liu·r. + ..J-o 1s-z. Ruv.-; + 

+ i- z.-z. R!~z, + ! z,-z, R!~-z. _ 
-,- _1__ z,-:-z• 'J?l&-Z, - -L z.-z, 'R!_6-Z, 

YO .l..l'ijz 1 YO" ..L.llijz 1 , 

V. ingeval de getroffene eene weduwe nalaat 
v11n den leeftijd y eo 4 ol meer Jcinderen, waar• 
van de jongste 4 respectievelijk vao de leeftijden 

•.>•,>•.>•,. 
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/,, indien vnn de jongste 4 kinderen de oudste 
3 ouderloos zijn , 

c. indien van de jongste 4 kinderen de oudste 
2 ouderloos zijn , 

i c~ + ~ 16-Z, A + /rr 16-Z, A + 
+ f<J Rt~-z. + rtr z,-z• :a:,~z. + 

+y\J z,-z.~t~f;z. + .fo z,-z1 ~~z• + 

+_1__z,- z1 p l~z. + ,l- z,-z 1 -01~z. + 
~u Á-~'- '-·-· - ~o ~ 

+ .l z1-z,p16-Z 1 + 1 z1 -z1R1a-z . _ 
s -'-"s:1 D 1 1 . 

- _LZ.-Z, Rl6-Z, +- J_Z.-Z. RI6-Z, 
[IJ IJ• 1 10 Il•• , . 

d. indien van de jongste 4 kinderen geen 
ouderloos is of alleen het oudste, 

VI. ingeval de getroffene elechh ouderlooze 
kinderen nalaat, 

a. indien de getroffene éên kind nalaat van den 

leeftijd z, , 

1 l6-Z 1-0 5 ....,., , 

/,, indien de getroffene 2 kinderen nalaat van de 

leeftijden 11, < • • . 
1 16-Z,R + 1 16-Z•R 
5 "• li z. , 

c. indien de ~troffene 3 kinderen nalaat van 
de leeftijden • 1 < 11, < •• , 
!16-Z,p + .1 16-Z,p + 1 16-Z,R 

illz, 6 "'-• 5 •• , 

d. indien de getroffene 4 of meer kinderen 
nalaat, waarvun de jongste 4 van de leeftijden 

•, <•, <•. <z., 
~ 1a-z, A + ¼ z,-z1 R;:--z• + 

+ A z,-z,Ritz• + l z,-z,~e,-z •. 

13. De in artikel 54 'der Ongevallenwet 11101 
bedoelde contante waarde eener rente, vastgesteld 
voor een kind of voor kinderen , geboren na het 
overlijden van den getroffene, wordt verkregen 
door de contante waarde der renten, vastgesteld 
voor de nagelaten betrekkingen van den getroffene, 
met inbegrip dezer kinderen, voor zoover die nap:e• 
laten betrekkingen in leven zijn op het tijdstip 
van de geboorte dezer laatste, te verminderen met 
de contante waarde derzelfde renten met uitsluiting 
van de renten van het kind of van de kinderen, 
boven bedoeld. 

Als leeftijden van de nagelaten betrekkingen 
worden in rekening gebracht hunne leeftijden op 
het tijdstip van de geboorte van het kind of de 
kinderen, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3. 

De berekening der contante waarden, bedoeld 
in het eerste lid, geschiedt, wat het bepalen der 
kapitaliseeringsfonctiën betreft, volgens de be
palingen van artikel 11. 

14. De kapitaliseeriogsfooctie, dien~nde te: 
berekening van de iu artikel 55 der On~vallen

. wet 1901 bedoelde contante waarde eener rente, 
welke ingevolge artikel 21 der genoemde wet is 
vaatgeeteld op het deel i van het degloon van 
den getroffene, wordt berekend volgens de formule: 

kiRI-H,• = k (1 + } 1-',-H,• + 
+,;-,UI+',• '"I+i,5 + . 

+ J Jl,-rf,• "I-t,6,i /II+8,6 + • • .) 
In het eerate lid stelt z + 4 den leeftijd voor 

van den getroffene op het oogenblilt van de niet• 
voorloopige vaststelling zijner rente. 

15. Bij de berekening van de ltapitaliseerings· 
functie, dienende ter berekening van Je in artikel 5 5 

. der Onge,allenwet 11101 bedoelde contante waarde 
eener rente, welke ingevolge artikel 23 der ge• 
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noemde wet ie vaetgesteld, wordt de hertron
wingskons van den weduwnaar verwaarloosd en 
worden de renten van elk . der kinderen, niet· 
ouderlooze zoo wel als onderlooze, geacht op 20 pCt. 
vnu het dagloon van den getroft'ene te zijn vast
gesteld. 

De berekening van de in het eente lid bedoelde 
kapitnliseeringsfunctie geschiedt ale volgt: 

I. Indien het gezamenlijk bedrag der renten 
van de wigelaten betrekkingen 60 pCt. van het 
dagloon van den overledene niet te boven gaat, 
wordt de som gewonnen van de koopsommen van 
dadelijk ingaande lijfrenten ten bedrage der renten 
per eenheid van j1111rloon , van welke lijfrenten 
die op het hoofd van den wednwn1111r en op de 
fictieve hoofden · ij', o en ,, waarmede bij de toe

paesing dezer bepaling wordt gerekend in pl1111te 
van met de weduwe, de ouders en de schoon
ouders zelven, levenslang loopen, die op het hoofd 
van elk der kinderen en kleinkinderen tot dit 
den leeftijd van 16 jaren zal hebben bereikt. 
Indien er een wed11we te, wordt de verkregen 

waarde vermeerderd met 1 / 1 C ~-
Zijn de leeftijden van een of meer der betrek

kingen , bedoeld in art. 24, sub a, 6, c, d en f, 
der Ongevallenwet 1901, lager dan die, waarbij 
genoemde koopsommen bare grootste Wllllrde hebben, 
dan worden die betrekkingen gerekend de leeftijden 
te hebben, waarbij deze grootste waarden behooren. 

II. Indien het !(eZamenlijk bedrag der renten 
van de nagelaten betrekkingen 60 pCt. van het 

dagloon van den overledene te boven gaat, worden 
2 gevallen onderscheiden : 

«. dat de getroft'ene slechts betrekkingen nalaat, 
ale bedoeld in art. 24, anb a, 6, c, d en /,. der 
Ongevallenwet 1901, en • 

~- dat de getroffene nalaat zoowel betrekkingen, 
ale bedoeld onder '% , als betrekkingen, als bedoeld 
in art. 24 der genoemde wet s11b e en g. 

In een geval, als bedoeld onder «, wordt de 
koopsom eener jaarlijksche uitkeering, ten bedrage 
van 'f. aan het begin van elk jaar, welke voort
duurt zoólang - in de onderstelling dat alle 
nagelaten betrekkingen in leven blij ven en de 
weduwe niet hertrouwt - de som der renten 
60 pCt. van het dagloon van den getroffene te 
boven 11:1111t, vermeerderd met de koopeommeo 
van oi_tgeatelde lijfrenten, ten bedrage der renten 
per eeakeid vaa .jaadaoa., welke lijlrenteu iDg&all 
op het tijdstip, waarop de som der renten - in 
de boven gemaakte ondentelling -ophoudt 60 pCt. 

van het dagloon van den getrotfeoefte overtreffen, 
en welke lijfrenten loopen: die op het hoofd van 
elk der kinderen en kleinkinderen tot het be
trokken kind of kleinkind den leeftijd van 16 jaren 
zal hebben bereikt, die op het hoofd van den 

.. weduwnaar en die op het hoofd iti', met hetwelk 
bij toepaSBiog van het hier bepaalde wordt gere
kend in plaats van met de weduwe, levenslang. 
Indien er eene weduwe ia wordt vervolgens de 
volgene het bovenstaande verkregen w1111rde ver-

meerderd met i Ü~. 
In een geval, als bedoeld onder ~, worden 

personen, als bedoeld in artikel 24, sub .f. der 
Ongevallenwet HIOl, gelijkgesteld met personen, 
als bedoeld in dat artikel sub c en d en worden 
de renten van deze personen, die in het volgende 

. alle onder den algemeeoen term .kinderen" wor
den begrepen, geacht 20 pCt. van het dagloon 
van den getroffene te bedragen. Aledan wordt 
de kapitaliseeringsfunctie der rente verkregen door 
de som te nemen van twee andere kapitaliseerings

functiên, waarvan de eene betrekking heeft op 
de nagelaten betrekkingen, bedoeld in artikel 24, 
eub a, 6, c, d en f, der Ongevallen wet 1901, de 
andere op de betrekkingen, bedoeld in dat artikel 
sub een g. 

De eerste der bedoelde kapitaliseeringsfunctiën 

wordt berekend: 
A. Indien de getroft'ene kinderen nalaat, van 

welke de jongste drie den leeftijd hebben van 

• • > • • > • 1 , volgens de formule: 

! 16-Z,A + l 1&-z,A + l 111-z•A. 
In deze formule worden, ingeval er minder 

dan S kinderen worden nagelaten, voor elk kind, 
dat het aantal minder dan 3 bedraagt, in vol,r

orde ••• •• en • 1 door 16 v:ervanir,,n. 
B. Indien de getroft'ene eene wednwe nalaat 

van den leeftijd !/ en kinderen van welke de jongste 

twee de leeftijden hebben .-an • • > •,, volgens 
de formule , 

¾ c;, + -fu 16-Z, A + -frJ Ri~~-z. + 
+ ! 16-Z, A + nJ 16-Z, A. 

ln deze formnle wordt, in geval er minder 
dan 2 kinderen worden nagelaten, voor elk kind, 
dat het aantal minder dan 2 bedrugt, in volg
orde • • en s, door 16 vervangen. 

C. Indien de getroffe11e -een weduwnaar nalaat 
van den leeftijd z, wiens rente op het deel t 
van het dagloon van den ~troffene is vastgeeteld, 
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en kinderen, van welke ,1 e jongste S de Ie~nijden 

hebben van z 1 > 111 > 11 1 , volgens de formnle: 

t HI-Z,A + t R!6-Z, + ·k 16-Z,A + 
+ { t - (t - !) } 16-Z, A + 

+ (¼ - t) 16-Z• A. 

In deze formule wordt, indien t - • /, negatief 
ia, dit door O vervangen, en vervalt, indien 
1 / 0 - t negatief ia, de 5de term. Verden worden 
in de formule voor elk kind, dat het aantal minder 

dan S bedraagt, in volgorde 111 , z, de 111
1 

door 
16 vervan~n. 

De tweede der bovenbedoelde kapitaliaeerings
functiën wordt berekend: 

1. Indien de getroffene slechts personen nalaat, 
als bedoeld in artikel 24, snb e, der genoemde 
wet, wier rente op het deel i van zijn dagloon 
is vastgesteld: 

"· In het geval, gesteld onder A, volttens de 
formule: 

In deze formule wordt, indien i - • / • negatief 
is, dit door O vervangen. Verder w~rden in de 
formule voor elk kind, dat het aantal minder dan 

3 bedraagt, in vol!{Orde 111 , z • en z 1 door 16 
vervangen. 

IJ. In het geval, gesteld onder B, volgens de 
formnle: 

In deze formule wordt, indien i - 1 /, • negatief 
ia , dit door O vervangen. Verder worden in de 

formule voor elk kind, dat het aantal minder 
dan 2 bedraagt, in volgorde 11 1 en 111 1 door 16 
vervangen. 

c. In het geval, icesteld onder C, volttens de 
formule: 

1 i-(i + t..:..l) 1 z.-z•R!6-Za + 
+! i - (i + t-i) 1z,-z,R!e- z, + 

+ ï'R!6-Z,_ 

In deze formule worden de uitdrukkingen 

;· + t - • / • , i + t - 1 /, en i - (i + t - • / 6) , 
voor zoover zij negatief zijn, door O vervangen. 

Verder worden in de formnle voor elk der kinderen 
van de leeftijden 110 , 111 en z" dat het aantal 

minder dan 3 bedraagt, in volgorde z,, 11, en •• 
door 16 vervangen. 

2. Indien de getroffene slechts personen nalaat, 
bedoeld • in art. 24, sub Il, der genoemde wet, 

wier rente op het deel ; van zijn dagloon is vast- , 

gesteld, hetzelfde als in de overeenkomstige ge
vallen onder 1, met dien verstande, dat in de 

aldaar voorkomende foprnles i door j en o d00r 
11 is vervangen. 

8. Indien de getroffene nalaat betrekkingen, 

bedoeld in artikel 24, sub 11, der genoemde we~, 
en betrekkingen, bedoeld sub Il van dat artikel, 
wier renten respectievelijk op de deelen i en ; 

van zijn dagloon zijn vastgesteld: 
a. In het geval, gesteld onder A, volgene de 

formnle: 

.{i -(i- i)} Z,-Z•R!6-Z, + Ï R!6-Z, + 
+ ~j -(i + .i-1)} z,-z•R!u- z, + 
+P-(i+j-i)l Z,-Z1R!ll-Z1 + 

+ .i R!e- z,. 

In deze formule worden de uitdrukkingen 

(i- 1 /,), (i + i - 1 / 0 ), (i+j- 1 / 6 ) enj 
(i + j - • / ,), voor zoover zij ney:atief zijn, door 
0 vervangen. Verder worden in de formule, in

geval er minder dan 3 kinderen worden nagelaten, 
voor elk kind, dat het aantal minder dan 3 be
draagt, in vol~orde 11

0
, z, en 111

1 
door 16 vervangen. 

IJ. In het geval, gesteld onder B, volgena de 
formule: 

Ji - <i-nr>}z.- z•R!6- Z, + iR!ff- Z, + 
+ Jj - (i + j-Tlo)} z,-z,R!-z• + 
+ .i R!e- z, +-(i + j -/u) R~e;z•. 

In deze formule worden de uitdrukkingen 

(i - 1
/ 10), (i+j - 1 / 10), (i + j- 1 / 10) en 

j - (i + j - • /, 0 ), voor zoover zij n~tief zijn, 
door O vervangen. Verder worden in de.mnnule, 
indien er minder dan 2 kinderen worden nage

laten, voor elk kind, dat het aantal minder dan 
2 bedraagt, in volgorde z. en 11 1 door 16 ver
vangen. 

c. In het geval, gesteld onder C, volttens de 
formule: 
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{i-(i + t -!) } z,-z•R~a-z, + 

+{i - {i+t--g)~z.-z,R~a-z, + 

+iR~6-Z, + 
+{j-(i+j +t- !)}z,-z.R!e-z, + 
+~j-(i +j +t--l>lz,-z,R!s-z. + 

+ j R!G-Z, -(i + j + t-}) R!6;;z,. 

In deze formule worden de nitdrnkkingen 
(i+t - •t.), (i+t - 1

/,), (i+j-t-t -•/,), 
(i+j+t - 'j,), (i+j+t-•/.), i - (i+ 
t- 1 / 1 ),j - (i +j + t - 1 /,)enj - (i + j + 
t - •t ,), voor zoover zij negatief zijn, door 0 
vervangen. Verder worden, ingeval er minder 
dan 3 kinderen worden nagelaten, in de formnle 
voor elk der kinderen van de leeftijden 11 •, 11, en 
z 

1
, dat het aantal minder dan 3 bedraagt, in 

volgorde 11 1 , 11 1 en 11, door 16 vervangen. 
16. De in artikel 5 5 der Ongevallen wet 1901 

bedoelde contante waarde eener rente, vastgesteld 
voor een kind of voor kinderen, geboren na het 
overlijden van den getroffene, wordt verkregen 
door de contante waarde der renten, vastgesteld 
voor de nagelaten betrekkingen van den getroffene 
met inbegrip der.er kinderen, voorzoover die ~age. 
laten betrekkingen in leven zijn op het tijdstip 
van de geboorte dezer laatste, te verminderen met 
dç c~ntante waarde derzelfde renten met nitslniting 
van de renten van het kind of van de kinderen 
bovenbedoeld. 

Als leeftijden van de nagelaten betrekkingen 
worden in rekening gebracht hnnne leeftijden op 
het tijdstip van de geboorte van het kind of de 
kinderen, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3 

De berekening der contante waarden, bedoeld 
in het eerste lid, geschiedt, wat het bepalen der 
kapitaliseeringsfnnctiën betreft, volgens de bepa• 
Jingen van art. 11>. 

1 7. De kapitaliseeringsfunctie , dienende ter 
berekening van de in artikel 58 der Ongevallen• 
wet 1901 bedoelde contante waarde eener rente, 

,v1111tgesteld ingevolge artikel 21 der genoemde wet, 
wordt berekend als volgt : 

Indien de tijd, verloopen tnBSchen den dag van 
de vaststelling der rente op het hoofd van een 

. door een ongeval getroffen verzekerde en het tijd
stip, waarop de wetenschappelijke balans betrek
king heeft, afp;erond in geheele jaren op de wijze, 
waarop dit in artikel 3 ten aanzien der leeftijden 
is bepaald, 1 is, en indien de rente is v1111tgesteld 
op het deel k van het dagloon van den getroffene, 

· dan wordt de kapitaliseeringsfunctic berekend 
volgens de formule : 

kiR(,s = k ( 1 + + µ<{-•> + •,s + 
+~.ucç-e)+s,1 µCç-el+a+1,e+1 ·+ .... } 

Iu der.e formule d~idt ç den leeftijd van den 
getroffene aan op het tijdstip, waarop de weten• 
schappelijke balans betrekking heeft. In de for• 
mnle wordt I voor niet minder dan 4 in rekening 
gebracht. 

18. Eene contante waarde, als bedoeld in arti
kel 68 der Ongevallenwet 1901, van eene rente, 
vastgesteld ingevolge artikel 23 der genoemde w;t, 
wordt berekend op gelijke wijze als eene contante 
waarde, als bedoeld in artikel 55, sub 3, der ge· 
noemde wet, met dien ventande, dat de leeftijden 
worden in rekening gebracht , zooals die zijn op 
het tijdstip, waarop de wetenschappelijke balans 
betrekking heeft, en dat alleen de renten van die 
personen in aanmerking worden genomen, voor wie 

· op datzelfde tijdstip nog recht op rente bestaat. 
Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoe_ring van dit besluit , dat in 
het Staau1Jlad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Raben-Steinfeld, den 2lsten November 1902 

(get.) W I L HE L MI N A. 

De MittÏlter 11att Binftl!ftlandacke Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 18 Dec. 1902.) 
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T A B ELLE N, bedoeld in artikel 9 van het besluit. 
TABEL J. Waarden oan /,lx + s,s 

X 
1 

flx,0 1 
j fix+ 1,1 fix+ 2,2 1 !'x + 3,3 1 ,ux.+ 4,4 1 •ux + 5,6 1 fix+ 6,6 1 1'-x + 7.7: ,<Ax.+8,8 

12 0,9609 0,9609 0,9609 0,9799 0,9864 0,9882 0,9898 0,111103 0,9902 
13 0,9609 0,9609 0,9609 0,9799 0,9864 0,9882 0,9893 0,9903 0,9902 
14 0,9609 0,9609 0,9609 0,9799 0,9864 0,9882 0,9893 0,11903 0,9902 
16 0,9609 0,9609 0,9609 0,9799 0,9864 0,9882 0,9893 0,9903 0,9902 
16 0,9609 0,9609 0,9607 0,9796 0,9859 0,9883 0,9894 0,91100 0,9901 
17 0,9609 0,9607 0,9603 0,9794 0,9859 0,9884 0,9890 0,11897 0,9900 
18 0,9607 0,9603 0,9602 0,9797 0,9861 0,9880 0,9887 0,9896 0,11897 
19 0,9608 0,9602 0,9606 0,9799 0,9868 0,9877 0,9884 0,9892 0,9892 
20 0,9602 0,9605 0,9609 0,9796 0,9866 0,9874 0,9881 0,9887 0,9889 
21 0,9606 0,9609 0,9606 0,9789 0,9860 0,9866 0,9876 0,11888 0,9889 
22 0,9609 0,9606 0,9605 0,9781 0,9844 0,9868 0,9874 0,9889 0,9889 
23 0,9606 0,9605 0,9604 U,9777 0,9838 0,9853 0,9872 0,9888 0,9887 
24 0,9606 0,9604 0,9608 0,9772 0,9827 0,9850 0,9870 0,11886 0,9887 
25 0,9604 0,9603 0,9601 0,9771 0,9821 0,9846 0,9868 0,9884 0,9887 
26 0,9603 0,9601 0,9604 0,9768 0,9820 0,9848 0,9868 0,9883 0,11887 
27 0,9601 0,9604 0,9606 0,9764 0,9817 0,9840 0,9869 0,988) 0,988~ 
28 0,9604 0,9606 0,9607 0,11758 0,9814 0,9843 0,11870 0,9877 0,9886 
29 0,9606 0,9607 0,9608 0,9754 0,9815 0,9845 0,9868 0,9876 0,11888 
30 0,9607 0,9608 0,9610 0,9768 0,9816 0,9845 0,9869 0,11874- 0,9877 
31 0,9608 0,9610 0,9615 0,9761 0,9815 0,9845 0,9871 0,9874 0,9878 
32 0,9610 0,9615 0,9621 0,9762 0,9816 0,9847 0,11871 0,9878 0,9880 
83 0,9615 0,9621 0,9024 0,9766 0,9817 0,9847 0,9871 0,9880 0,9883 
34 (l,9621 0,9624 0,9632 0,9771 0,9816 0,9847 0,9872 0,9883 0,9883 
85 0,9624 0,9682 0,9638 0,9775 0,9816 0,9848 0,9875 0,\1883 0,9888 
36 0,9632 0,9638 0,9642 0,97711 0,9817 0,9850 0,9874 0,9883 0,9884 
37 0,9638 0,9642 0,9647 0,9788 0,9819 0,9849 0,9873 0,11884 0,9882 
38 0,9642 0,9647 0,9652 0,9790 0,9817 0,9848 0,9874 0,9882 0,9871' 
39 0,9647 0,9652 0,9669 0,9794 0,9819 0,9849 0,9872 0,9877 0,9862 
40 0,9652 0,9659 0,9664 0,9797 0,9823 0,9847 0,9872 0,9862 0,9848 
41 0,9669 0,9664 0,9667 0,9801 0,ll822 0,9844 0,9862 0,9843 0,9837 
42 0,9664 0,9667 0,9672 0,9808 0,9821 0,9843 0,9843 0,9837 0,9836 
43 0,9667 0,9672 0,9676 0,9806 0,9822 0,9841 0,9837 0,9836 . 0,9839 
44 0,9672 0,9676 0,9685 0,9806 0,9822 0,9837 0,9836 0,9839 0,9837 
46 0,9676 0,9686 0,9687 0,9806 0,9821 0,9834 0,11839 0,9837 0,9834 
46 · 0,9686 0,9687 0,9691 0,9794 0,9816 0,9832 0,9837 0,9834 0,9830 
47 0,9687 0,9691 0,9693 0,9785 0,9.812 0,9827 0,9834 0,9830 0,9826 

'48 0,9691 0,9693 0,9697 0,9779 0,11806 0,9821 0,9880 0,9826 0,9809 
49 0,9693 0,96\l7 0,9704 0,9770 0,9797 0,9815 0,9826 0,9809 0,9760 
50 0,9697 0,9704 0,9706 0,9769 0,9790 0,9808 0,9809 0,9760 0,9705 
61 0,9704 0,9706 0,9704 0,9766 0,9772 0,9806 0,9760 0,9705 0,9696 
62 0,9706 0,9704 0,9702 0,9761 0,97112 0,9760 0,9705 0,9696 0,9696 
63 0,9704 0,9702 0,9700 0,9765 0,9728 0,9706 0,9695 0,9696 0,9685 
64 0,9702 0,9700 0,9696 0,9747 0,9707 0,9695 0,9696 0,11686 0,9668 
56 0,9700 0,9696 0,9689 0,9741 0,9694 0,9695 · 0,9686 0,9668 0,9638 
66 0,9696 0,9689 0,9684 0,9716 0,9696 0,11685 0,9668 0,9638 0,9607 
67 0,11689 0,9684 0,9686 0,9694 0,9686 0,9668 0,11638 0,11607 0,9678 
68 0,11684 0,9681l 0,9677 0,9679 0,9668 0,9638 0,11607 0,llö78 0,9642 
69 0,9686 0,11677 0,9674 0,9666 0,9638 0,9607 0,9678 0,9642 0,9504 
60 0,11677 0,9674 0,9668 0,9638 0,9607 0,9578 0,11642 0,11504 0,9465 
61 0,9674 0,11668 0,9631 0,9600 0,9578 0,9642 0,9604 0,9466 0,9416 
62 0,9668 0,9681 0,9609 0,9671 0,9542 0,11504 0,9465 0,9416 0,9361 
63 0,9631 0,9609 0,9581 0,9533 0,9504 0,9465 0,9416 0,9861 0,9313 
64 0,9609 0,9681 0,9641 0,9498 0,9465 0,9416 0,9861 0,9818 0,9264 
65 0,9581 0,9-541 0,9504 0,9465 0,9416 0,9861 0,9318 0,9254 0,9182 
66 0,9541 0,9504 0,9456 0,9406 0,9361 0,9813 0,9254 0,11182 0,11107 
67 0,9504 0,9456 0,9402 ·o,9346 0,9313 0,9254 0,9182 0,9107 0,9030 
68 0,9456 0,9402 0,9851 0,9298 0,9254 . 0,11182 0,9107 0,9080 0,8952 
69 0,9402 0,9351 0,9308 0,9245 0,9182 0,9107 0,9030 0,8952 0,8876 

0 0 9351 0 9808 0 9264 0 9182 0 9107 0 9030 08902 0 8876 0 8792 7 
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X 
1 

µI,0 1 µ1'. + _ 1,1 j ,ux + 2,2 1 ,ux + S,S µ'x+4,4 µx+5,5•1 µx+6,6 1 ,ux+7,7 1µx+8,8 

71 0,9308 0,11254 0,11180 0,11107 0,llOSO 0,81152 0,8876 0,8792 0,8684 
72 0,9254 0,9180 0,9101 , 0,9030 0,8962 0,8876 0,87112 0,8684 0,8559 
73 0,9180 0,11101 0,9032 0,8962 0,8876 0,8792 0,8684 0,85611 0,8487 
74 0,9101 0,9082 0,81161 0,8876 0,8792 0,8684 0,8659 0,8487 0,8818 
76 0,1!032 0,8951 0,8876 0,871!2 0,8684 0,85511 0,8437 0,8318 0,8200 
76 0,8961 0,8876 0,8792 0,8684 0,8669 0,8437 0,8818 0,8200 0,8085 
77 0,8876 0,8792 0,8684 0,8569 0,8437 0,8318 0,8200 0,8086 0,7970 
78 0,8792 0,8684 0,8559 0,8437 0,8318 0,8200 0,8085 0,7970 0,7838 
79 0,8684 0,8669 0,8437 0,8318 0,8200 0,8086 0,71170 0,7838 0,7719 
80 0,8659 0,8487 0,8318 0,8200 0,8085 0,7970 0,7838 0,7719 0,752 
81 0,8437 0,8318 0,8200 0,8086 0,71170 0,78S8 0,7719 0,752 0,724 
82 0,8318 0,8200 0,8085 0,7970 0,7888 0,7719 0,762 0,724 0,611 
BS 0,8200 0,8085 0,7970 0,7838 0,7719 0,752 0,724 0,69 0,64 
84 0,8086 0,7970 0,7838 0,7719 0,752 0,724 0,611 0,64 0,59 
85 0,71170 0,7838 0,7719 0,752 0,724 0,611 0,64 0,5\1 0,64 
86 0,7838 0,77111 0,762 0,724 0,69 0,64 0,69 0,54 0,47 
87 0,7719 0,762 0,724 0,69 0,64 0,59 0,54 0,47 0,4 
\8 0,762 0,724 0,69 0,64 0,511 0,64 0,47 0,4 o,3 
89 0,724 0,69 0,64 0,59 0,64 0,47 0,4 0,8 0,2 

· 90 0,69 0,64 0,59 0,6" 0,47 0,4 0,3 0,2 0,1 
91 0,64 0,69 0,54 0,47 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 
92 0,69 0,64 0,47 0,4 o,s 0,2 0,1 0,0 
93 0,54 0,47 0,4 o,s 0,2 0,1 0,0 
94 0,47 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 
95 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 
116 0,3 0,2 0,1 0,0 
97 0,2 0,1 0,0 
98 0,1 0,0 
i 9 00 

Voors > 8 wordt de waarde vao /'•+•.• gevonden door middel der formule f'x+e,1 = 1'(x+1 - B)+B,8 

TABEL II. St,r fte• ,m Hertr<JJUtJÎng1álUffl van betrekkingen, bedoeld /Jji artikel 24, n,/J a, der 0119evallenwet 1901 • 

Leeftijd 
. .; 

Leeftijd 
. .; . .; 

Leeftijd 
. ., 

Cl Cl Cl Cl Leeftijd Cl Cl 
Sterfte. 

Cl Cl 

Sterfk- ~i Sterfte- 0" Sterfte- 0" 2 " 
der der i:~ der b~ der 1::..-a 

Wedu e. kans. Weduwe. kans. ., ~ Weduwe. boa . ~~ Weduwe. kans. "l!:li 
"Cl i=-S II:·- II:·- :c ·-3: Il: Il: Il: 

X wx hx X wx hx X WI hx X "'x hx 

20 0,00502 0,017 40 0,00761 0,0166 60 0,02280 0,001 80 0,1837 -
21 0,00506 0,023 41 0,00780 0,0156 61 0,02470 0,001 81 0,1469 -
22 0,00511 0,029• 42 0,00811 0,0141 62 0,02725 0,001 82 0,1602 -
23 0,00517 0,036"• 43 0,00945 0,014 6tl 0,03045 0,001 83 0,1730 -
24 0,00523 0,042° 44 0,00883 0,0136 64 0,03367 0,001 84 0,1851 -
25 0,00529 0,0466 45 0,00923 0,0126 66 0,08653 0,000• 85 0,2016 -
26 0,00686 0,0481 46 0,00969 0,011• 66 0,04003 0,000 86 0,2162 -
21 0,00544 0,049 47 0,01018 0,0105 67 0,04402 - 87 0,2268 -
28 0,00563 0,0486 48 0,01072 .0,009• 68 0,04791 - 88 0,246 -
29 0,00562 0,047• 49 o,on:n 0,008• 69 0,06190 - 89 0,274 -
30 0,00573 0,046• 50 0,01190 0,008 70 0,06648 - 90 0,31 -
31 0,00684 0,0456 lil 0,01232 0,007• 71 0,06203 - 91 0,36 -
32 O,OOö\16 0,0441' 52 0,01318 0,006• 72 0,06800 - 112 0,41 -
33 0,00611 0,048' 58 0,01426 0,0066 78 0,07466 - 93 0,46 -
34 0,00626 0,041• 54 0,01494 0,0041 74 0,08166 - 94 0,63 -
35 0,00642 0,087 56 0,01577 0,0036 76 0,08917 - 96 0,6 -
36 0,00661 0,031 56 0,01717 0,002; 76 0,09766 - 96 0,7 -
37 0,00680 0,026 67 0,01862 0,002 77 0,10616 - 97 0,8 -
38 0,00701 0,022 58 0,01968 0,0011 78 0,1161 - 98 0,9 -
39 0,00726 0,0181 59 0,02106 0,001 79 0,1242 - 119 1,0 -
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TABEL lll. 

Sterfteltamn oan /Jetreltltillflen; bedoeld bij 
artikel 24, 8146 b, der Ongeoalknwet 1901. . 

Leef-! Sterfte-
tijd. kans. 

Leef-! Sterfte-
tijd. kans. 

Lèef-1 Sterfte-
tijd. kans. 

20 0,1044 46 0,0607 71 0,0807 
21 0,1006 47 0,0496 72 0,0864 
22 0,0966 48 0,0493 73 0,0942 
23 0,0927 49 0,0492 74 0,1014 
24 0,0888 50 0,0490 76 0,10118 
25 0,0849 51 0,0484 76 0,1192 
26 0,0810 62 0,0483 77 0,1292 
27 0,0769 53 0,0474 78 0,1391 
28 0,0729 54 0,0471 79 0,1603 
29 0,0691 55 0,0470 80 0,1634 
30 0,0667 56 0,0470 81 0,1741 
31 0,0652 67 0,0472 82 0,1892 
32 0,0642 58 0,0479 83 0,2036 
33 0,0633 69 0,0486 84 0,2163 
34 0,0624 60 0,0498 86 0,2314 
35 0,0616 61 0,0609 86 0,2469 
36 0,0606 62 0,0681 87 0,2601 
37 0,0593 63 ·0,0660 88 0,2772 
38 0,0578 64 0,0674 89 0,29113 
311 0,0572 65 0,06114 90 0,3258 
40 0,0568 66 0,0619 91 0,3585 
41 0,0661 67 0,0641 92 0,4008 
42 0,0544 68 0,0672 93 0,4596 
43 0,0536 69 0,0712 94 0,5648 
44 0,0524 70 0,0766 96 1,0000 
45 0,0516 

TABEL IV. 

· Sterftekansen oan betrekkingen, bedoeld bjj 

arti~el 24, ,ub c, d en f, der 0ngeoallen

wet 1901.. 

Leef-, Sterfte-
tijd. kans. 

1 Leef• ! Sterfte-
tijd. kans. 

Leef-1 Sterfte-
tijd. kans. 

-

0 0,18127 6 0,00710 11 0,00341 
1 0,05569 7 0,00571 12 0,00331 
2 0,02478 8 0,00481 13 0,00342 
3 0,01667 9 0,00422 14 0,00363 
4 0,01187 10 0,00376 16 0,00394 
6 0,00891 

24 Nouember 1902. BESLUIT, tot VW1tstelliog van 
een algemeenen maatregel van bestnur, als 
bedoeld io artikel 10-t., 3de lid, der Onge
vallenwet 1901. S. 201. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

TABEL V. 

,-d 
:s:;, 
,:! ., 
~ 

30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
öl 
62 
53 
64 
66 
56 
67 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 

Sterfte!tan,en 1111n betreltltillflen , bedoeld bij 

artil:el 24 , 8146 e en g, der 011geoalle1t• 

wet 11101. 

STEHl"TEKANS "C STBRl!'TEKANS 
:s:;, 
~ 

Mannen. IVrouw~o .! Maooeo. f Vrouweo. 

0,00694 0,00813 65 0,04217 0,03663 
0,00710 0,00846 6~ j 0,04576 0,04003 
0,00734 0,00881 67 0,04963 0,04402 
0,00764 0,00913 68 0,06353 0,04791 
0,00786 0,001132 611 0,06843 0,06190 
0,00830 0,00962 70 0,06390 0,05648 
0,00862 0,001184 71 0,06871 0,06203 
0,00883 0,01024 72 0,o7464 0,06800 
0,00921 0,01067 78 0,08177 0,07466 
0,00962 0,01073 74 0,08932 0,08166 
0,00986 0,01077 76 0,09698 0,08917 
0,01014 0,01088 76 0,1049 0,09766 
0,01060 0,01089 77 0,1124 0,10616 
0,0lll0 0,01060 78 0,1208 0,1161 
0,01166 3,010:!l 79 0,1316 0,1242 
0,01211 0,010011 80 0,1441 0,1337 
0,01272 0,01029 81 0,1663 0,1459 
0,013lll 0,01042 82 0,1682 0,1602 
0,01384 0,01072 83 0,1800 0,1730 
0,01470 0,01137 84 0,1916 0,1861 
0,01648 0,01190 86 0,2030 0,2015 
0,01600 0,01232 86 0,2162 0,2162 
0,01677 0,01318 87 0,2281 0,2268 
0,01794 0,01426 88 0,248 0,246 
0,01908 0,01494 69 0,276 0,274 
0,02041 0,01677 90 0,31 0,31 
0,02210 0,01717 91 0,36 0,36 
0,02410 0,01862 92 0,41 . 0,41 
0,02689 0,01963 93 0,46 0,46 
0,02731 0,02106 94 0,63 0,63 
0,02874 0,02280 96 0,6 0,6 
0,03062 0,02470 ll6 0,7 0,7 
0,03317 0,02726 97 0,8 0,8 
0,03626 0,03046 98 0,9 0,9 
0,03928 0,03867 119 1,0 1,0 

Binnenlandsche Zaken van 6 November 1902 , 
n°. 6122, afdeeling Arbeid; 

Gimen artikel 104., 3de lid, der Ongevallen wet 
1901 (wet van 2 Januari 1901,Stant8bladn°. l) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 November 1902, n°. 22); 
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Gelet op het nader r11pport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1902, n°. 5311, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Voor de toepassing der Ongevallenwet 1901 
wordt het toezicht in de werkplaatsen en fabrie
ken van den Staat, van eene provincie of van eene 
gemeente nitgeoefend door de in artikel 82 dier 
wet bedoelde agenten der Rijksverzekeringsbank. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 24sten November 1902. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Binnen/. Zaken, (get.) KUYPER. 

( Uitgdg. 4 Dec. 1902.) 

26 Novetnber 1902. BESLUIT, tot instelling van 
plaatselijke commissiën, als bedoeld in arti
kel 86 der Ongevallenwet l\lOl. S. 202. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 November 1902, 
n•. 2995, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 86 der Ongevallenwet lij0l (wet 
van 2 Jannari 1901, Staatsblad n°. l); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende plaatselijke commissiën, als be- . 

doeld in artikel 86 der Ongevallenwet 1901, in 
te stellen: (1) 

in de provincie NOORDBRABANT: 

1°. eene commissie voor de gemeenten.'s-Her
togenboeeh, Empel en Meerwijk, Rosmalen, Ber
licnm, den Dongen, Engelen, Bokhoven, Vlijmen, 
Nieuwkuik, Ondheusden, Hensden, Herpt, Hedik
huizen; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente 's Hertogenbosck; 

2°. eene commiaaie voor de gemeenten Werken• 

dam, de Werken en Sleeuwijk, Wondrichem, Rijs
wijk, Giessen, Op- en Neer-Andel, Almkerk, Dus
sen, Meeuwen, Drongelen, Heesbeen, Wijk en 

. Aalburg, Veen ; deze commissie heeft haren zetel 
in de gemeente Werkendam; 

3°. eene commissie voor de gemeenten Waal-

(1) Het aantal leden, waaruit elke plaatseliJ'ke 
commissie zal bestaan, is bepaald bij besluit van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
22 December 1902. 

wijk, Besoijen, Sprang, Capelle, Vrijhoeve-Capelle, 
Baardwijk, Loon op Zand, Drnnen; deze commissie 
heeft haren ZP.tel in de gemeente 1Y aalwijk; 

4°. eene commissie voor de gemeenten Geer
t ruidenberg, Made en Drimmelen, Hooge- en Lage
Zwalnwe, Raamsdonk, Waspik; deze commissie 
heeft haren zetel in de gemeente Geertruidei,berg ; 

5°. eene commissie voor de gemeenten Zeven
bergen, Klundert, Willemstad, Fijnaart en Hei
ningen, Standdaarbniten ; deze commissie heeft 
haren zetel in de gemeente Zevenbergen; 

tï0
• eene commissie voor de gemeenten Steen

bergen, Dinteloord en Prinsland, Nienw Vosse
meer; deze commissie heeft haren zetel in de ge• 

. rneente Steenbergen; 
7°. · eene commissie voor de gemeenten Bergen 

op Zoom, Halsteren, Woensdrecht, Huibergen, 
Ossendrecht, Pntten; deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeente Bergen op Zoom; 

8°. eene commissie voor de gemeenten Roosen
daal en Nispen, Rucphen en Varenseinde, Hoeven, 
Oudenbosch, Ond- en Nieuw-Gastel, Wouw; deze 
commissie heeft haren zetel in de gemeente Roosen• 

daal en NÜtJen; 
9°. eene commissie voor de gemeenten Breda, 

·Princenhage, Teteringen, Ginneken en Bavel, 
Chaam, Rijsbergen, Zundert, Etten en Lenr; deze 
commissie heeft haren zetel in de gemeente Breda; 

10°. eene com~issie voor de gemeenten Ooster• 
hout, 's Gravenmoer, Dongen, Terheyden ; deze com
missie heeft haren zetel in de gemeente Ooaterkout; 

11 •. eene commissie voor de gemeenten Til
burg, Gilze en Heijen, Alphen en Riel, Baa:rle
Nasaan, Goirle, Hilvarenbeek, Diessen; deze com
miesie heeft haren zetel in de gemeente Tilburg; 

l2°. eene commissie voor de ·gemeenten Oister
wijk, Haaren, Helvoirt, Udenhout, Berkel, Moer
gestel; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente OisterwiJk; 

13°. eene commissie voor de gemeenten Boxtel, 
E~ch, Vught, CroQ1voirt, St. Michielsgestel, 
Liempde, Best, Oirschot, Oostelheers ; deze com

missie heeft haren zetel iu de gemeente Boztel; 
14°. eene commissie voor de gemeenten Valkens• 

waard, Dommelen, Westerhoven, Borkel en Schaft, 
Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Waalre, Leende, 
Heeze ; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente Valkenswaard; 

15°. eene commissie voor de gemeenten Budel
Soerendonk, Maarheèze; deze .commissie heeft 
haren zetel in de gemeente Budel; 

16°. ·eene commis~ie voor de g~meenten Eind-
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bQven, Woen.ael, Strijp, Gestel en Blaarthem, 

ZQ11lst, VeldboveQ en Mereveldhoven, Oerle, Vea
aem, Hoogeloon, Bladel en Netersel, H9oge- en 
lAlge-Mierde, Reu.ael; Eersel, Duizel en Steensel, 
Aalst, Stratum, Zeagehuchten, Geldrop, Tongttlre, 
N unen; deze commiBJie )leeft haren zetel in de 
gemeente Bindlwven; 

17°. eene commi1111Ïl1 voor de gemeenten Hel• 
mond, Mierlo, Stiphout, Lieahout, Aarle-Rixtel, 

Beek en Donk, Gemert, Bakel en Mil beeze; deze 
commi88ie heeft buren ~tel in de gemeente He/. 
1"ond; 

18°, eene commissie voor tie geD1eenteu A.eten, 
Someren, Lierop, Vlierden, Deurne en Lieael, 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 
,18t1111; 

19°, eene commissie voor de l(emeenten St. 
OP.denrode, Son en Breup;el, Schijndel, Veghel. 
Dinther, Heeswijk, Erp, Boekel; deze commissie 
heeft haren zetel in de gemeente St. OedenF()d,; 

20°. eene commissie voor tie gemeenten Oea, 

Ale111, Lith, Lithoijen, Oijen en Teelfälon, Me(len, 
Dieden, Deursen en Deqnenbnrir, Ru,enstein, 

Hni88tlling en Neerloon, Herpen, Berghem, Heeech, 
Geffen, Nuland, Nistelrode, Uden; deze oommi88ie 

heeft haren zetel in de gemeente 011; 

21 °. eene commissie ·voor de l{emeenten Grave, 
Velp, Reek, Scbayk. Zeeland, Escharen, Gll88el, 
Bellre, Linden; deze commiuie beeft haren utel 
ia. de ge111eente Gr,ne.; 

22°. eene commissie voor de p;emeenten Box
meer, Sowbeek, Vierlingsbeek, Maashees en Over• 
loon, Oploo, Benp;en en Rijkevoort, Wanroy, Mill 

en St. Hubert, Hap11, Oeffelt, Cnyk en St. Agatha; 
deze oommiBBie heeft baren zetel in de gemeeote 

Bo:rmeer; 

in de proviooie GELDERLAND: 

1°, eene commiSBie voor de gemeenten Arnhem, 
Rheden, Roi:eodael; deze commiBBie beeft heren 
,-etel in de geme11nte ..lr,,/lnJ; 

2°. eene commissie voor de gemeenten Wage-
11ingeo, Ede, Reuk 11.m, Doorwerth; deze eommiHie 

heeft haren zetel in de gemeente Wageni"!l"'; 
· 3°. eene commïoeie voor de f'1'meenten Nijkerk, 

Hoevelak~Jl, Barneveld, Scherpenzeel, Putteo; deze 
eomminie heeft bareo zetel iu de gemeente Nijkerk; 

,4/'. eeue oommisaie voor de p;emeenten Elburp;, 
Harderwijk, Ermelo, Doornspijk, Oldebroek; deze 
oommi11ie heeft haren zetel in d.e itemeente EI/Jwru; 

ö•. eene commissie voor de gemeenten Heerde, 
1902. 

Hattem, Epe; deze oommi111iç heeft baren zetel 
in de gemeente Heerda; . 

6q. eene commisaie voor de 11emeenten Apol, 

d1>111n, · Vóor1t; deze .oommill8ie heeft fu1ren zetel 
in de gemeente ÁJJ8ldoom; 

7°. eene commiBBie voor de p;emeentep Zutphen, 
Brumwen, Warnueld, Vordap, Gors1111l I deze com• 
misaie beeft haren zetel in !le p;emeen~ ZutpAn; 

8°. eeoe commissie voor de gemeentllll Lpchem, 
I.areu; deze commi,s!e beeft hareo aiitel io de 

1!"1U1:eote LocAem; 
9°. eene commisaie voor de gemee11tal! Boroulo, 

Neede, Ruurlo; deze commissi~ heeft b11reo zetel 
in de gemeente Borculo; 

10°. eene commissie voor de gemeenten Groenlo, 
Eiberp;en, Lichtenvoorde; deze commissie heeft 

baren zetel in de gemeente Groerilo; 

ll0
• teoe commissie voordep;emeenten Wiuten• 

wijk, Aalten I deze coD1mis1ie beèft baren zetel 
in de gemeente Winterl"'fik; 

12°. eene commissie voor de · gemiientep W i■ch, 
Gendringen, Dinxperlo, Bergh; deze cqmmiasie 
beeft haren zetel in de gemee11te Tf'uc/1; 

13°. eene commisaiti voor de gemeenten Zeve
naar, Herwen en Aerdt, Pannerden, Duiven, 
Westervoort, Didam ; deze commi1&ie beeft baren · 
zetel in de gemeente Zevenaar; · 

14°. eene commissie voor de gemeente* l)oe■ · 

borg, Steenderen, Hummelo, Angerlo; defe com• 
miRie heeft huren zetel in de icemeente Do,1/Jwru; 

15°. eene commissie voor de gemeen~n Stail 
Doetinchem, Ambt Doetinchem, Zelhem, Heogelo, 
Wehl; deze commiSBie heeft hareu z~tel in de 
gemeente Stad Doetinc/1.eqc; 

16°. eene commisaie voor de gell!eente, Elst, 
Huilll!4ln, Bemll)el, Gent, Valbnrg; deze commiBBie 
beeft heren zetel in de gemeente Eût; 

17°. eene commissie voor de j[emeenten Keateren, 

Het.erin, HemB1e11, Dodew,ard, Eobteld, IJzen
doorn; deze commi■sie beeft haren aetel in de 
g1imeel!te Le1t1Jret1; 

18°. eene eommiBBie voor de ge111eente11 l'i/l), 
~anrilr, Lieoden, Zoelen, Wailenoijen, Ophe,p.eJt; 
de,ie commissie heeft boren zetel in de gem~ente 'J'i,el; 

111°. eene commisaic voor de gemeenten Waarden• 
blll'g, V!lrik, Est en Opijne11, Haaften, ijerwi,joeii, 
Vuren en Dalem; d~ze commiHie heeft horen zetel 
in de gemeente 1/T aarde>1burf1 ; 

20o. eene cooimiBBÎe voor de gemeeaten Gelder• 
malsen, J3nren, Buurmalsen, Deil, Beesd,Cn)enborg, 
Beusiobem; der.e commissie heeft )loreq zet~l in 
de gemeente Geldermalaen; 
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21°. eene comm1ss1e voor de gemeenten Zalt
bommel, G11meren, Znilicheru, BJ"akel, Poe<lcroikn, 
Kerkwijk, Nederheme1·t, Amwel'zoden, Hedei, Driei, 

s~. eenecommisei11 voor de gemeenten Naald wijk, 
's Gravenzande, de Lier, Monster, Wateringen ; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 

Hnrweneu, Rossnm, Heerewaarden ; deze commissie · Naaldwijk ; 
heeft haren zetel in de gemeente Zalt6ommel; \1°. eene commissie voor de gemeenten Vlll&l'• 

22°. eene commissie voor de gemeenten Drnten, dingen, Vlaardinger Ambacht, M&IUlland, Maas
Wamel, Drenmel, Appeltern, Horssen, Bergharen, sluis, Rozenburg; deze commiBBie heeft haren zetel 
Ewijk; deze oommiseie heeft haren zetel in de in de gemeente Vlaardingen; 
gemeente Drutett; 10°. eene commissie voor de gemeenten ~hie-

280. eene commissie voor de gemeenten Nijmegen, dam, Kethel, Overschie, Schiebroek, Pernis ; deze 
Benningen, Wijchen, Batenburg, Bal~y, Over• commissie heeft haren zetel in de gemeente 
asselt, Henmen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen; &kiedam; 
deze commiseie heeft haren zetel in de gemeente 11°. eene commissie voor het gedeelte van de 
Nifmegen; gemeente Rotterdam, gelegen aan den rechter-

in de province ZUIDHOLLA.ND : 

1°. eene commissie voor de gemeenten 's Grnven• 
hage, Loosdninen, Rijswijk, Voorbnrg, Wassenaar; 
deze commiseie heeft haren zetel in de gemeente 
'1 Gra1Hmluzg11; 

2•. eene commiseie voor de gemeenten Leiden, 
Voorschoten, Zoeterwonde, Leiderdorp, Wnrmond, 
Oegstgeest, Sassenheim, Lisee, Hillegom, Noord
wijkerhont, Noordwijk, Voorhont, Katwijk, Rijns
bnrg, Valkenbnrp;; deze commiseie heeft haren 
zetel in de !(llmeente Leiden; 

3°. eene commissie voor de gemeenten Alphen, 
Aarlanderveen, Nieuwkoop, Zevenhoven, Nienw
veen, Ter Aar, Oudshoorn, Woubrngge, Rijnsater
woude, Leimuiden, Alkemade, Koudekerk, Hazers
woude; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente Àlpl,e,i; 

4°. eene commissie voor de gemeenten Woerden, 
Rietveld, Bodegraven, Zwammerdam, Lnnge Ruige 
Weide, Hekendorp, Ondewater, Papelrop,Wuarder, 
Berwontswaarder; deze commissie heeft haren 
zetel iu de gemeente Woerden ; 

ö0
• eene commissi~ voor de gemeenten Gonda, 

Reeuwijk, Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen, 
Moordrecht., Nieuwerkerk a/d IJ11&el, Cappelle n/d 
IJuel, Onderkerk a/d IJssel, Gondernk, Haastrecht; 
deze commissie heeft he.reo zetel iD de gemeente 
Gouda; 

6°. eene commissie voor de gemeenten Zoetermeer, 
Moercapelle, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en 
Rodenrije, Zo!gwaard , Benthuizen , Stompwijk, 
Veor; deze commissie heeft haren zetel in dé 
gemeente Zoete,.,,.t1er; 

7•; eene commissie voor de gemeenten Delft, 
Ilof van Delft, Schipluiden, Vrijen:.ian, Pijnacker, 
Nootdorp ; deze commissie heeft hnreo zetel in 
de gemeente Delft; .' 

Maasoever, aan de westzijde van het water, dat 
onder den naam van de Schie, vervolgd in de 
Delftsche vaart, door de Vlasmarkt-sluis, den 
Stei~er, onder door de Groote Markt, de Kolk en 
de Onde Haven tot aan de Mnas, dê gemeente 
doonmijdt ; deze commissie heeft hareo zetel in 
de gemeente Rotterdam ; 

12°. eeoe commiuie voor het gedeelte van de 
' gemeeete Rot.terdam , gelegen aao tleo rechter

Maasoever, nan de oostlijde van het ooder n•. 11 
genoemde water met dat water zelf, en voor de 
gemeente Hill6!(6rsberg; deze commiBSie heert haren 
zet.el in de ~emeente Rotterdam : 

13°. eeoe commiasie voor hot gedeelte vao de 
gemeente Rotterdam , gelegen aan den linker
Maasoever wet d11 Nieuwe. Maas zei ,e, daaronder 
begrepen de Oost• en Westkons; deze commissie 
heeft haren zetel in àe gemeente Rotterdam; 

14.0 • eene commissie voor de gemeenten Albla.s
serdam, IJsselmonde, Ridderkerk, Krimpen a/J Lek, 
Krimpen a/d IJssel, Ond-Alblas, Nieow Lekker
laoil, Heodrik-Ido-Ambacht; deze commissie heeft 
haren zetel in de gemeente Àl6/a11erdam; 

16°. eeoe commissie voor de gemeenten Schooo
hovi,n, Bergambacht, Vlist, Stolwijk, Berken
wonde, Lekkerkerk, Ammerstol, Nienwpoort, Lan
f!l'Nk, Groot-Ammers, Brandwijk , Streefkerk; 
de~e oommiseie heeft haren zetel in de gemeente 
&!ioonAoven; 

16°. eene commissie voor de gemeenteo Vianen, 
Hagestein, Everdingeo, Schoonrewoerd, Hei- en 
Boeicop, Lexmond, Ameide, Tienhoven ; deze com
missie hee~ hareo zetel in de gemeente Yia11en ; 

17°. eeoe commissie voor de gemeenteo Leerdam, 
Asperen, Heokelom, Kedichem, Nieuwland, Leer
broek, Meerkerk; deze commissie heeft hareo zetel 
in de gemeente Leerdam; 

18°. cene commiB&ie voor de gemeenten Gorin-
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chem, Hardinxveld, Giessendam, Sliedrecht, Arkel, 
Schellninen, Giessen Nienwkerk, Wijngaarden, 
MolenBBrsgranf, Bleskensgraaf, Penraum, Noor• 
deloos, Hoornaar, Hoogblokland, Ottoland, Gon• 
driBBn; deze commissie beeft haren zetel in de ge
meente Gori11elunn; 

19°. eenP, commissie voor de gemeenten Dord
recht, Dubbeldam, Zwijndrecht, Papendrecht ; deze 
commissie heeft haren zetel in de gemeente 
lJordrecllt; 

20°. eene commissie voor de gemeenten Baren
dn,cht, Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmnas, 
Heerjanadam; deze commiseie heeft haren zetel 
in de gemeente Barendrecht ; 

2 l 0 • eene commissie voor de geme,mteu Spijke
nisse, Geervliet, Abbenbroek, Oudenhoorn, Zuid
land, Hekelingen, Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon ; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeeente 
Spij lcenia,e; 

28°. eene commissie voor de gemeenten Brielle, 
Oostvoorne, Rockanje, Nieuwenhoorn, Nieuw 
Helvoet, Hellevolltsluis, Vierpolders, Zwartewaal, 
Heenvliet; deze commissie beeft haren zetel in 
de gemeente Brielle; 

23°. eene commissie voor de gemeenten Oud• 
Beijerland, Nieuw-Beijerland, Piershil, Gouds
waard, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Klaaswaal; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 
Oud-Beijerland; 

24°. eene commissie voor de gemeenten Strijen, 
's Gravendeel, Puttershoek, Maasdam, deze com
missie heeft haren zetel in de gemeente Strijen; 

25". eene commissie ·10or de gemeenten Middel
harnis, Sommelsdijk, Dirksland, Meliseant, Stellen
dam, Goedereede, Ouddorp, Herkingen, Nieuwe 
Tonge, Onde Tonge, Stad aan 't Htningvliet, den 
.Bommel, OoltgensplBBt; deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeente Middelllarnis ; 

in de provincie NOORDHOLLAND: 

1 °. eenê commissie voor de gemeenten Amster
dam, Watergraafsmeer, Ouder-Amstel, Nieuwer
Amstel; deze commissie heeft haren zetel Ïll de 
gemeente Amate,dflm ; 

2°. eene commissie voor de gemeenten Hilversum, 
Laren , Blaricum, Huizen, Bussum , Naarden, 
'1 Graveland, Kortenhoef; deze commiasie heeft 
haren zetel in de geméénte Hilve,aum; 

8°. eene commissie voor de gemeenten Weesp, 
Weeeperkarspel, Muiden,Diemen, Ankeveen, Neder
horst den Berg; deze commissie beeft haren zetel 
in de gemeente ·weeq,; 

4°. eene commissie voor de gemeenten Haarlem, 
Zandvoort, Bloemendaal, Schoten, Spaarndam; deze 
commissie heeft haren zetel in de gemeente Ilaarte.; 

5°. eene commissie voor de gemeenten Haar• 
lemmermeer, Aalsmeer, Uhhoorn, Sl1ten, HBBr• 
lommerliede en Spaarnwonde, Heemstede, Benne• 
broek; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente Haarlemmermeer; 

6°. eene commissie voor de gemeenten Bever
wijk, Velsen, Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk, 
Uitgeest, Castricum, Assendelft; deze commiBBie 
heeft haren zetel in de gemeente Beoer#ijlr; 

7°. eene commissie voor de gemeenten Zaandam, 
Oostzaan; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente Zaandam; 

8°. eene commissie voor de gemeenten Wormer
veer, Zaandijk, Koog a/d Zaan, Westzaan, Krom
menie, Wormer; deze commissie heeft haren zetel 
in de gemeente Worm1JNJeer; 

9°. eene commissie voor de gemeenten Edam, 
Katwoude, Monuikendam, Broek in Waterland, 
Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, La11dameer, 
Ilpendam, Wijdewormer, Jisp; Purmerend, Warder, 
Middelie, Kwadijk, Oosthuizen, Beemst♦r, Rijp, 
Graft, Marken ; deze commissie heeft haten zetel 
in de gemeente Edam; 

10°. eene commissie voor de gemeenten A'km:i.nr, 
Heiloo, Limmen , Akersloot, Egmond binnen, 
Egmond aan Zee, Bergen, Schoorl; Koedijk, St. Pan
cras, Heer Hugowaard, Obdam, Hensbmek!, Oter
leek, Ursem, Schermerhorn, Zuid- en Noord
Schermer, Onddorp; deze commissie heeft haren 
ietel in de gemeente .A.limaar ; 

J 1°. eene commissie voor de gemeenten Hoorn, 
Blokker, Schellinkhont, Wijdenes, Zwaag, Nibbix
woud, Midwoud, Medemblik, Opperdoes, Twisk, 
Sijbecarspel, Wognum, Berkbont, Avenhorn, Ouden• 
dijk, Beets, Spanbroek, Opmeer, Hoogwond, Abbe
kerk; deze commissie heeft haren zetel in ie ge• 
meen te Hoorn; 

12°. eene commissie voor de gemeenten Enk
huizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Andijk, Wer
vershoof, Hoogkarspel, Westwoud, Venhuizen, Urk. 
Vlieland, Terschelling; ·deze commiseie heeft haren 
zetel in de gemeente Enklu,izen ; 

18°. eene commissie voor de gemeenten Schagen, 
Barsingerhorn, Winkel, Nieuwe-Niedorp, Oude
Niedorp, Broek op Langendijk, Zuid-Scharwoude, 
Noord-Scharwoude, Warmenhuizen, Oudkarspel, 
Hanmkarspel, St. Maarten, Zijpe, Petten, Callants• 
oog, Wieringerwaard; deze commissie heeft h&ren 
zetel in de gemeente Scllagen; 

27• 
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H,0 • eene commieaie voor de gemeenten Helder, 

A.nna Panlowna, Texel, Wieriniten; deze commiB1ie 
heeft haren zetel in de gemeente H11lder; 

in de proYincie ZEELA.ND : 

1°. eene commissie voor de gemeenten Middel• 
horir, Nienw·• en St,-Jooeland, Arnemuiden, Veere, 
Serooskerke (op Walcheren), Vrouwenpolder, Oost• 
bpelle, St. Lauren,, Grijpskerke, A&Ktekerke, Dom
.bnrg; deze commieaie heeft haren zetel in de 
pmeente · Middelfturg ; 

· 2°. eene commi88ie voor de gemeenten Vlissingen, 
RiUhem, Oost- en West-Souburg, Kondekerke, 
Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande, Weijtkapelle, 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 

Yli.rlingn; 
3~. eene comm1ss1e voor de gemeenten Goes, 

Katttondijke, Wolphaartsdijk, '• Heer Arendskerke, 
Heinkenszand , 's Hee ren broek, Borasele , Drie• 
wegen, Ovezande, 's Heer Abtskerke, Nisae, Oode• 
lande, Ellewontadijk, Baarland, Hoedekenskerke, 
'1Gravenpolder, Kapell~, Kloetinge; deze commis
sie heeft haren zetel in de gemeente Oou; 

4°. eene commieaie voor de gnmeenten Yereeke, 
.Wemeldinge, Schore, Kruiningen, Waarde, Krabben
dijke, Rilland-Bath; deze commiB1ie heeft haren 
zetel in de gemeente Yerseke; 

r.0
• eene commi&1ie voor de gemeenten Hulst, 

Clinge, Graauw, Hontenisse, o-ni-, Hengstdijk:, 
Boschkapelle, Stoppeldijk, St. Jannteen ; deze com• 
missie heeft haren setel in de gemeen te Hulal; 

6°, eene commissie voor de gemeenten Sas van 
Gent, Philippine, Westdorpe, Zuiddorpe, Overalog, 
Koewacht; deze commissie heeft haren zetel in 
de gemeente &u 11ati . Gnit ; 

7°. eene comminie voor de gemeenten Nenzen, 
Hoek, Axel, Zna1D8lag; deze commiaaie heeft haren 
zetel in de gemeente NellZl!ft ; 

8°. eene commiaaie voor de ~een ten Oostbul'(C, 
IJzendijke, Biervliet , Hoofd plaat , Schoondijke, 

· Groede, Breskens, Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzand, 
Betranchement, Sluia, Aardenburg, Eede,St. Kruio, 
Waterlandkerkje; deze commiB1ie heeft haren zetel 
in de gemeente O~tbwrg ; 

9°. eene commisaie Toor de gemeenten Wi88e• 
kerke, Colijnsplo.at, Kats, Kortgene ; deze commissie 
heeft haren zetel in de gemeente Wiud:11,u ; 

10°. eene commissie voor de gemeenten Tlaolen, · 
Poortvliet, Seh61'peniese, St. Maartensdijk, Stave
ni.ase, St. Annaland, Ond-Vossemeer ; deze com• 
miB1ie heeft haren aetel in de gemeente 1'/Joln; 

11°. eene comminie voor de gemeenten Zierikzee, 

Noordgouwe, Dreischor, Zonnemail'e, Kerkwerve 
Dnivendijke, Brouwershaven, Elkerzee, Ellemeet, 
Serooskerke (op Schouwen), Noordwelle, Renesse, 
Hni,mstede, Burgh, Niênwerkerk, Oosterland, Brui• 
nisse, Onwerkerk, St. Philipsland; d- commiesie 
heeft baren zet.Il! in de ~meente Zi4rihee ; 

in de provincie UTRECHT : 

1°. eene commi11ie voor de gemeente Utrecht; 
deze commissie heeft haren zetel in de . 11temeente 
Ulr11t:bJ; 

2". eene commiB1ie voor de gemeenten AmeN
foort, Hooii:lanu, Bunschoten, Eemnes, Bnarn,Soest, 
Leusden, Stoutenburg, deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeen\~ Ámerafoort ; 

S". eene oom missie voor de gemeenten Zeist, 
de Bildt, MMrtensdijk, Bunnik, Odijk, Werkhoven, 
Driebergen, Rijsenbnrir, Doorn, Langbroek, Cothen, 
Wijk bij Dnnl'lltede, Leersum, Maarn; deze com• 
missie heeft haren zetel in de gemeente Zeut; 

4". eene commiB1ie voor de gemeenten V eenen• 
daal, Renswoude, Woudenberg, J\.meroogen, Rhe• 
neo ; deze commiB1ie heeft haren zetel in de ge• 
meente Yee,,efldaal; 

6°. eene commissie voor de gemeenten IJssel
sttoin; Jutphaas, Vreeswijk, Houten, Schalkwijk, 
Tull en 't Waal, Jaarsveld, Willige Lantrernk, 
Lopik, Polsbroek, Hoenkoop, Willeskop, Benschop, 
Snelrewaard, Montfoort, Linschoten, Harmelen, 
Veldhnizen, Ondenrijn, Vleuten; deze commiBSie 
heeft haren zetel in de gemeente IJ11elalei"; 

6°. eene commissie voor de gemeenten Bren
kelen-Nijenrode, Brenkelen-St. Pieters, Loosdrecht, 
Ruwiel, Loenen, Loenersloot, Vreeland, Nigtevecht, 
AbcoudeBaambrngge,A.bcondeProostdij,Vinkeveen, 
Mijdrecht, Wihiis, Kockengen, Kamerik, Z9Kveld, 
Laag Nieuwkoop, Haarzuilens, · Maarssen, Zuilen, 
Westbroek, Achttienhoven, Manrsseveen, Tien• 
hoven ; deze commissie heeft haren zetel in de 
gemeente Breul:elen-Nijenrode ; 

in de provincie FRIESLAND : 

1°.eene co111mi1sie voorde gemeenten Leen warden, 
Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel, Jdaarderad.eel, 
&arderadeel, Mennldnmadeel, 't Bildt; deze com
miBBie beeft haren setel in de gemeente Leeu111ardtm; 

.2°. eene commissie voor de gemeenten Dokkum, 
Oostdongeradeel, Westd<ingeradeel, Sohiermonnik
oog, Ameland, Ferwerderadeel, . Dantnmad.eel, 
Ko/Jnmerland ; deze commiB1ie heeft haren zetel 
in _de gemeente Dol:Ám; 

8°. eene commissie voor de gemeenten Fra-
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neker, Franekeradeel, Barradeel" Harlingen, Hen
naardel'l\deel; der.e oommÎl!Sie heeft haren zetel 

in de gemeente Fra11ew; 
4.0 • eene oommi88ie voor . de gemeenten Bol" 

wanl, Wonseradeel ; deze oommissie heeft haren 
zetel in de gemetinte JJolall}(Jrd; 

6°. eene commissie voor de gemeenten Sneek, 
Wijmbritseradeel, Rauwerderhem, Workum, Hinde
loopen, Stavoren, JJl1t; deze oommi11ie heeft 
haren zetel in de gemeente SM6'&; 

6°. eene commi88ie voor de j!emeeuten G.aster• 
land, Sloten, Hemelumer-Oldephaert ; deze oom
mi88ie heeft haren zet~l in de gemeente Oaoaterlattd; 

7°. eene commissie voor de gemeenten Schoter
land, Aengwierden, Weststellingwerf, Ooststelling

werf, · Lemsterland, Doniawerstal, Haskerland, 
Utingeradeel; deze commissie heeft haren zetel 
in de gemeente &ltoterla11d; 

8•. eene commissie voor de gemeenten Smallin
gerland, Opsterland, Achtkanpelen; deze commis-. 
sie heeft haren zetel in de gemeente Smatli,igerland; 

in' de. provincie OVERIJSSEL: 

1 °. eene commil!8ie voor de gemeenten Zwolle, 

Zwollerkerspel; deze comminie heeft haren zetel 
in de gemeente Zwolle; 

2°. eene commissie voor de j!emeenten Raalte, 

Heino; deze commiasie heeft haren zetel in de 
gemeente Raalte; 

8°. eene oom missie voor de!'(emeenten Olst, Wijhe; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente Out; 

4,0 • eene commiSllie voor de gemeenten Deventer, 
Diepenveen, Bathmen; deze commiMie heeft haren 
zetel in de gemeente IHoenter; 

6°. eeue commissie voor de gemeenten Goor, 
Markelo, Diepenheim, Ambt Delden, Stad Delden; 
deze commiBBie heeft heren zetel in de gemeente 

Goor; 
6°. eeoe comm is~ie voor de gemeenten Rij&1en, 

Wierden, Holten; deze eommiuie heeft hanu 
zetel in de gemeente Rifaaen; 

7°. eene oommiBBie voor de gemeenten En• 
BChedé, I,onneker; deze commiBBie heeft haren 

zetel i o de gemeente E,uc/udl; 
8°. eene commiBBie voor de gemeenten Hen• 

gelo, Hll8lrobergen ; deze commioaie heeft haren 
zet11l in de !'(Cmeeote Hngelo; 

9°. eene commissie voor de gemeenten Olden• 
zaal, Loeeer, Weereelo, Denekamp, Ootmarenm; 
deze commiuie heeft haren zetel in de gemeente 

Olde11MJ1Jl; 
10•. eeoe commiNlie voor de gemeenten Stad 

Almelo, Ambt Almelo, Vriezenveen, Tnbbergen, 

Borne; deze commia1ie beert haren zetel in de 
gemeente Stad .J.lmelo; 

11°. eeue commiBBie voor de ""meenten Hellen
doorn, den Ham; deze commiBBie heeft haren 
zetel in de gemeente Hellendoorn; 

12•. eene commiBBie voor de gemeenten Stad 
Hardenberg, Ambt Hardenberg, Gramaber!l(en; 

deze oommiuie heeft haren zetel in de ~meeute 
Stad Harden/Jerg; 

13°. eeoe oommissi11 voor de gemeenten Stad 
Ommen, Ambt Ommen, Dalf een; deze com111i81lie 
heeft haren zetel in de gemeente Stad Ommn; 

H,0
• eene commiHie voorde gemeenten Avereeet, 

Nieuwleusen ; deze commiuios heeft haren. zetel 
in de gemeente .J.uereeat; 

16°. eene commiÎsie VOQr de gemeenten Hae
seli, Zwartsluis, Genemniden, Staphorst ; deze 
commiasie heeft haren zetel in de gemeente Haaaelt •;. 

16°. ee~e commissie voor de gemeenten Kampen, 
Klllllperveen, Zalk en Veeoaten, IJsselmniden, 
Wilsum, Grafhorst; deze commissie heert hare~ 
zetel in de gemeente Kampe,a; 

17°. eene commi11ie voor dti gemeenten Stad 
Vollenhove, Ambt Voll~nhove, Blokzijl; deze com
missie heeft haren zetel in de gemeente Stad 
Yol/edooe; 

18°. eene commiBBie voor de ~meenten Steen
wijk, Steenwijkerwold, Giethoorn, Wanneperveen; 
de~ commiB!ie heeft haren zetel in de gemeente 
St-,roij!&; 

19•. eene commiHie voor de gemeenten Olde
markt, Kuinre, Blankenham ; deze commiuie heeft 
haren zetel in de gemeente O/de,,,Mi&t; 

in de provincie GRONINGEN: 

1°. eene commiBBie voor de gemeenten Gro
. ningen, Noord.dijk ; deze oommiuie heeft haren 

zetel in de gemeente Gr01WC{/et1; 
2°. eene rommiHie voor de 891D.:t:Ut6u Hooge

zand, Haren, Sappemeer, Slochteren, Noordbr•, 
Zuidbroek; deze commiuie heeft haren zetel in 
de gemeente HoogeMnd; 

3°. eene conimiBBie voor de f"lmeenten Veen• 
dam, Muntendam, M""den, Wildervank, Ooot• 
wedde, Vlagtwedde; deze commissie heeft haren 

zetel in de gemeente Y ee•dam; 
4,0 • eene commiBBie voor de gemeenten Win

aehoten, · Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela, Wedde, 
Nieowe-Schans, Bellingwolde ; deze eommi11ie 
heeft haren zetel in de gell!eente w,,,aelwte#; 

5°. eene commi&Sie voor de gemeenten Fie.eter-
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·wolde, Beerta, Midwolda, Scheemda, Nieuwolda, 
Termunten; deze commissie heeft horen zetel in 
de gemeente l!i,uterwolde; 

!1°. eene commissie voor de gèmeenten Appinge
dam, Delfzijl, Bierum, 't Zandt, Loppersum,Stednm, 
Ten Boer; deze commissie heeft haren zetel in 
de gemeente Appingedam; 

7°. eene commissie voor de gemeenten Middel
stum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden, Kan
ten~, Bedum; deze commissie ;heeft haren" zetel 
in de gemeente Middelstum; 

8°, eene commisbie voor de p;emeenten Winsum, 
Ulrum, Kloosterbnren, Leen,, Eenrum, Warfum, 
Baflo, Adorp; deze commissie heeft haren zetel 
in de gemeente Winn.m; 

ll0 • eene commissie voor de gemeenten Znid
àorn, Oldekerk, Leek, Marum, Grootegnst, Grijps
kerk, Oldehove, Ezinge, Aduard, H~gkerk; deze 
eommissie heeft haren zetel in de gemeente 

Zuidliorn; 

in de provincie DRENTHE: 

1°. eene commissie voor de gemeenten Assen, 
Rolde, Zuidlaren, VJ'iea, Norp:, Roden, Peize, Eelde; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 
Assen; 

2°. eene commissie voor de gemeenten Gasselte, 
:Borger, Gieten, A nlo; deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeente Gasselte; 

3°. eene comminie voor de gemeenten Emiiien, 
Odoorn, Zweelo, Sleen ; deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeente Emmer,; 

4°. eene commissie voor de gemeenten Hooge
veen, Zuidwolde, Ruinen, Beilen, Westerbork; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 
Hooger,een ; 

6°. eene commissie voor de ~meenten Coevorden, 
Schoonebeek, Dalen, Oosterhesselen; deze commissie 
heeft baren zetel in de gemeente Coevorden; 

6°, eene commissie voor de p;emeenten Meppel, 
Nijeveen, Havelte, Ruinerwold, de Wijk; deze 
commissie heeft haren zetel in de gemeente Afeppel; 

7°. eene commissie voor de gemeenten Diever, 
Vlediler, Dwingelu, Smilde; deze commissie heeft 
haren zetel in de gemeente JJietJer; 

in de provincie LIMBURG : 

1 °. eene commi@sie voor de gemeenten Maas

tricht, Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Eijsden, Rijck
holt, Mesch, Gronsveld, Cadier_ en Keer, Heer; 
<ieze oommissie heeft_ haren zetel in de gemeente 
Mautriclit; 

2°. eene commissie voor de gemeenten Gulpen, 
St. Geertruid, Mheer, Noorbeek, Slenaken, Wittem, 
Vaals, Bocholtz, Simpelveld, Wijlre, Schin op 
Geulle, Oud Valkenbnr!(, Vnlkenbnrg, Mnl'!tralen; 
deze commissie heeft haren zetel in de gemeente 
Gulpen; · 

3°. eene commissie voor de gemeenten Heerlen , 
Voerendanl, Klimmen, Wijnandsrade, Nuth, Hoens
broek, Brunssum, Schinveld, Nieuwenhagen, Ubach 
over Worms, Eygelshoven, Kerkrade, Schaesberg; 

, deze commissie heeft haren zetel iu de gemeent·e 

Heerlen; 
4°. eeue commissie voor de gemeenten Meerssen, 

Bemelen, Amby, Berp: en Terblijt, Honthem, Bor!(• 
haren, Itten•n, Bnndc, Geulle, Ules1ra1en, Beek, 
Schimmert, Hulsberp;; deze commi@sie beeft haren 
zetel in de gemeente Meerssen; 

5°. eene commissie voor de iremeenten Sittard, 
Schinnen, Spaubeek, Oinbeelr, Amstenrade, Mer• 
kelbeek, Binp;elrade, Jabeek, Munstergeleen, Geleen, 
Elsloo, Stein, Urmond, Broek Sittard, Limbricht, 
Obbicht en Papenho'fen, Grevenbicht, Born, Nieuw
stadt, Snateren, Roosteren ; deze commissie heeft 
haren zetel in de !!llmeente Sittard; 

6°. eene commissie voor de gemeenten Roermond, 
Beegden, Herten, Heel en Panheel, Wessem, Thorn, 
Maasbracht, Linne, St. Odiliën berir, Melick en 

1 Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort, Ste
vensweert, Ohé en Laak, Echt, Horn, Maasniel, 
Haelen, Bngp;ennm, Swalmen, Nnnhem, Heijt
bnizen, ~l, Neer; deze commissie heeft haren 
zetel in de gemeente 1/,oermond; 

7°. eene commissie voor de iremeenten Weert, 
Stamproy, Nederweert, Meijel, Baexem, Grnthem, 
Hunsel, Ittervoort, Neeritter; deze commiasie beeft 
haren zetel in de gemeente Weert; 

8°. eene commiBSie voor de p;emeenten Venlo, 
Tegelen, Belfeld, Beesel, Kessel, Helden, Maasbree, 
Sevenum, Grubbenvorst, Arcen en Velden, Horst; 
deze commissie beeft haren zetel in de gemeente 
Venlo; 

9°. eene commissie voor de gemeente Venray, 
Wanssum, Meerlo, Broekhuizen, Bergen, Gennep, 
Ottersum, Mook; deze commissie heeft haren zetel 
in de gemeente Vtmra,. 

Onze voornoemde Minister is belnst met de 
uitvoering van dit 'besluit, hetwelk in het Staata
/Jlad zal worden geplaatst. 

Raben-Steinfeld, den 26sten November 1902. 

(get.) WILHELMINA, 
De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

( Uitgeg. 13 JJec. l 1102.) 
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211 No11e•/Jer 1902. fiBSLUIT, tot vaststelling van 

een algemeenen maatregel von bestuur, als 

bedoeld in artikel 61, derde lid, der Onge• 
vallenwet 1901. S. 203. 

\"fa WILHELMINA, 11:NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 

nenlandsche Zaken v11n 29 October 1902, n°. 4760, 
afdeeling Arbeid;. 

Gezien artikel 61, derde lid, der Ongevallenwet 

1901 (wet !an 2 Januari 1901, Staat16tatJnO. l); 
Den Raad van State j!ehoord {advies van den 

18 November 1902, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 

noemden Minister van 20 November 1902, n°. 6313, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en rerstaan te bepalen, 

Art. 1. Wanneer aan een inj!llvolge de Onge

vallenwet 190 l verzekerde in het buitenland een 
ongeval in verband met de uitoefening van het 

bedrijf is overkomen, wordt het in artikel 61, tweede 
lid, dier wet bedoelde formulier in~leverd aan 

een kantoor der posterijen in Nederland, ter keuze 

van den aangever , of bij nangeteekenden brief 
aan de RijksverzekerinitSbnnk torge1.onden. 

Wanneer de aangifte niet op de in ~et eerste 
lid eerst bedoelde wijze plaats heeft, wordt bij 

gemis van een formulier aan de bank eene 

schriftelijke opgave toegezonden, vermeldende: 
a. den naam, de voornamen, den leeftijd, het 

geslacht en de woonplaats van den getroff'•ne; 
IJ. den naam , de voornnmen en de woonplMts 

van den werkgever ; 
c. ingeval de werkgever niet zelf de aangifte 

doet, den naam, de voornamen en de woonplaats 
van hem, die als vertegenwoordiger von den 
werkgever de aangifte doet, en de betrekking 

van dien persoon bij den wer)cgever; 
d. den datum en het uur van het ongeval en 

de plaats waar het is voorp:evallen ; 
e. de werkzaamheden waarmede de p:etroff'ene 

bezig was; 
f. de oorzaak van het ongeval en de . wijze, 

waarop het zich toedroeg; 

g. den naam en de woon plaats van den genees
kundige, die de eerste hulp verleende; 

J.. waar de getroff'ene verplet>itd wordt; 
i. het oordeel van den JeeDeesknndige over den 

aard ven het door den getroff'ene bekomen letsel 
over de vraog of het ongeval den dood van den 
getroffene ten gevolge heeft 11:"'hnd of vermoedelijk 

zal hebben, en over den tijd, gedurende welken 

. de getroff'ene 1;ermoedelijk 1eeileeltdijk of gehet,l 

ongeschikt tot werken zal zijn; 
j. de namen en woonplaatsen van oo_itgetuigen 

van het ongeval, indien mogelijk, van ten minste 

een tweetal. 
2. Wanneer aan een verzekerde hier te lande 

een ongeval in verband met de uitoefening van 

het bedrijf is overkomen bij het bedienen van 
een middel van vervoer van personen of goederen, 
wcmlt het in artikel 61, t.wcede lid, der Ong<l
vallenwet 1901 bedoelde formulier ingeleverd aan 
een kantoor der poste~ijen, ter keuze '. van jden 

aangever. 
3. Wan neer aan een verzekerde een ongeval is 

overkomen: 
a. bij de uitoefening van een schippersbedl"ijf, 

als bedoeld in artikel 10, 111 b 11, der Ongevnllrn• 
wet 11)0!, of 

/J. in het buitenland in verband met de uit

oefening van het bedrijf, 
geschiedt, indien ter plaatse von het ongeval 

11:00D verlegen woordiger van den werkgave1· Ï!!, 
die aangifte van het gebeurde zon kunnen doen, 

de aangifte door den w_erkgever binnen \·ier en 
twintig uren nadat het ongeval te zijner kennis 

is gekomen. 
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

af11Chrift zal worden gezonden nnn den Raad 

van State. 
Raben•Steinfeld , den 26aten November 1902. 

(get.) W I L HEL M I NA. 
De Minister van Binnen"landache Zaken , 

(get.) Kuusa. 
( Uitge9. 4 /Jee. 1902.) 

26 No~ember 1902. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, - hond.ende vast

atelling van het formulier ven aangift«•, 
bedoeld in art. 61, vierde lid, der Óngevol
lenwet 11101. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

C-.ezien art. 61 der Ongevallenwet 1901 (wet 
van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. l), zoomede 
art. 4 der wet van 3 Februari 1902 ( Staat1/Jlatl 

n•. 14), houdende wettelijke voorziening naar 
aanleiding van het Koninklijk besluit van 26 An• 
gnstns 1901 ( StaatJ/Jlad n '. 206 J; 

Heeft goedgevonden: 
het formulier van aangifte. .bedoeld in art. 61, 

vierde lid, der Ongevallenwet 1901, va~t te stellen 
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overeenkomstig het bij deze beschikking gevoegde . 
model. IV. Naam en woonplaats 

van den geneeskundige, 
's Gravenhage, den 26sten November 1902. die de eerste hnlp verleende. 

KuYPE&. 

RIJ KS VE RZEKERIN GS BANK. 

FOR M ULCER 

bedoeld in art. 61, oierde lid,der OHgeoallmwet 1901 

.Aangifte Mn een DngeNI. 

I. Naam en voornamen 
van de getroffene . 

WooNPLAÄTs van de getrof
fene. ·Gemeente, st l"llat, gracht, 
plein, dorp, ~ buch t of bunrt
~chap, enz., huisnummer. 

LEEl'TIJD van de get roffene. 
GESLACHT van de getroffene. 
SOORT VAN DEN ARBEID, 

· waarmede de getrotfenè gewoon
lijk was belast, of BETRltKKING 
welke hij \Zij) gewoonlijk ver
-vulde. 

ll. Ne.e.m en voornamen 
yan den werkgever. 
WOO'IPLAATSVAN DEN WERK· 

G1'lVER. Gemeente, straat., gracht, 
plein, dorp, gehu,,ht of buurt
schap, enz., huisnummer . 

BEDRI.J:f waarin de getroffene 
werkzaam was. 

lbgeval de werkgever niet zelf 
de aan~fte doet, tevens te ver
melden naum, voornamen en 
woon plaats ,·an hem, die als ver
tegenwoordiger van den werk 
gev·er · de a&ngifte. doet , en 
bet rekking van dien persoon 
bij den werkgeve1·. 

III. Datum en uur van 
het ongeval 

PLAATS van het ongeval. 
Gemeente, l\rnnt, gracht, plein, 
dorp, gehucht of bunrhohap enz., 
huisnummer, met nadere ver• 
melding of het ongeval in eene 
werkplaats, op een terrein, een 
schip, eene stelling enz. is 
voorg.ilt01Uen. 

Ws RKZAAHHEDEN waarmede 
de getroffene bezig was. 

ÛO ltZAAK van het ongeval en 
WIJZE waarop het zich toedroeg. 

V. Wordt de getroffene builen 
zij•ne woning verpleegd, en zoo 
ja, waarP 

VI. Oordeel van den 
geneeskundige over: 
a. den AARD van het door de 

getroffene bekomen letsel; 
/J. de vraag ot het ongeval den 

DOOD van de getroffene ten 
gevolge heeft gehad of ver
moedelijk zal hebben ; 

c. den TJJD,gedurende welken 
de getroffene vermoedelijk 
gedeeltelijk of geheel onge• 
schikt tot werken zal zijn. 

VII. Namen en woon
plaatsen van oog

getuigen 
van het ongenl, indien moge
lijk, van tenminste een tweetal. 

VIII. Verdere mededeelingen , 
welke de aangever mocht. 
willen doen, 

AMus naar beste welen overeenkomst.i,: de 
waarheid inirevuld. 

te ., den . . 19 
(l) 

(2) 

· · (1) Onderteekening van den werkgever of wie 
hem ter plaatse van het ongeval vertegenwoordigde, 

(2) Onderteekening van den geneeskundige die 
de eerste hnlp verleende. 

Behoort bij beschikking van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 26 November 1902. 
n°. ó35 l, afdeelinp: Arbeid. 

Mij bekend, 
De S11cr11tari8-Gmeraaf., (get.) DIJOKllEESTEB. 

29 Nooember 1902. MISSIVE van den Minister 
vnn Binnenlandsche Z11ken aan de Commis

sarissen ~er Koningin in de provinciën, be· 
treffende ontheffing van den werkelijken dienst, 
art. 113, al. 1, Militiewet 1901. 

Io verband met mijn schrijven van 24 Oeto
ber l.l., afd. M. en S, 11°. 1848 M., heb ik de 
eer hiernevens aan U te doen toekomen afächrift 
van mijn brief van 11 November j.l., afd. M:. 
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en S., n°. 1886 M., naar aanleiding van een 

echrijven van Uw ambtgenoot i11. eeue der pro
vinciën aan de1en gerioli.t. (1) 

Th, Vt'lajlC, in de laat.te zinsnede van evenver
melden brief bedoeld, waa : of, wanneer . de aan_• 
vraag, waarvan aprake ia in art. 86, 3°. van het 
Koninklijk betlnit van ll December 1901 (Stu t,
blad n°. 230), vertraagd is, niet kan worden vol-

(l) Deze misaive lnidt als volgt: .In den 
tweeden volzin van de voorlaat.te alinea van 
mijn schrijven van 24 October j.l., afd . M. S., 
n°. 1848 M., i1 slechtl gesproken van bem, door 
wien opnin,o tijdelijke ontheffing van den wer
kelijken dien~t wordt verlangd, omdat alleen van 
dezen bekend is het tijdstip, waarop bij kon 
hebben te voldoen aan het bepaalde bij art. \JO 
van het Koninklijk beslnit van 2 December 11101 
(8taat8blad n°. 230). Voor ben, die voor kt 
eer,t tot het erlan!(en vnn zulke ontheffing in 
aanmerking wenacben te komen, ie dat tijdstip 
bij de inlevering van de aanvra~ en van het 
bewijsstuk niet te bepalen. Indien voor de in
levering van aanvrage en bewijBStnk door of vnn 
wep:e den belan11:hebbende gebrnik wordt gemaalct 
van de post, dan kan uit den aard der zaak niet 
mondelin,; worden vold11an aan de uitnoodiJting, 
bedoeld in de laatste alinea van ruijn bovenver
meld schrijven. 

Dat schrijven stant er niet_ aan in den weg, 
dat bij de schriftelijke li:tnnisgeving aan de lote
lingen" van de bun verleende tijdelijkll onthef
fing of vernieuwde ot1theffin,; hunne aaniacht 
gevestigd worde - zij het opnieuw - op het 
brpaalde bij art. 90 van het aangehaalde Konink
lijk brslnit 

Wm·dt dit door U H.E.G., ter bevorderin,: in 
ruimere mate van het doel van mijn scbrij ven 
van 24 October j.l. noodig of wenscbelijk geoor
deeld, dan ia, zooals .!oor U terecht wordt opge
merkt, de aandacht op dat artikel te vesti~u 
van een ieder, aan wien tijdelijke ontbllffing van 
dienst is verleend, om het even of de ontheffing 
voor het eerst, dan wel opnieuw, werd to~staun, 
behoudens het geval dat zij slechts voor een 
onvervuld gedeelte van den diensttijd werd toe
gekend. 

Art. llO van het Koninklijk beslnit is-al,:emeen 
eo laat geen uitzondering toe. Mochten bijzon
dere omstandigheden oorzaak zijn , dat de be
schikking op eene aanvrage om vernieuwde ont
heffing van dienst niet bektud is tegen het tijd
stip, waarop aan genoemd artikel zon moeten 
worden voldoan, Jan ,on de belanghebbende zich 
tot den Minister van Oorlog - tot dien van 
Marine, zoo bij tot de zeemilitie behoort -
kunnen wenden ter bevordering, dat hem een 
t~2elijk verlof worde verleend, iu afwachting van 
de beschikking op de aanvrage. 

De vraag, gedaan in de 4de al. van Uw.in mar
gine vermeld schrijven is derhalve ontkennend 
te beantwoorden." 

stllan met den belanghebbende te doen wijzen op 
sijne veq,lichting om te voldoen aan art. · 110 
van dat besluit, indien bij, volgens de wet nan• 
spraak konnende ma.ken op ontheffing, niet on
nrwijld zor,:t voor indiening zijner aanvrang 
met het veréiachte bewijaatnk. 

/Jt1 MiHutt1r van Bin11enla11t'8cAt1 Zaken , 
Vo}r den Minister, 

De Secrt1taris-Ot1"1Ur111t1l, (gt'-) DucKKll:Kll'rllill. 

I DeMmber 1902. B1111turr, tot schorsing vnn 
het bealnit van den mad der gemeente Koude- · 
lerl van 10 November 1902, waarbij A. VAN 

Eo:MO!ID is benoemd tot ontvanger dier ge
meente. S. 204. 

Ge8clwr8t tot 1 Maart 1903. 

I De(!emóer 1902. B118LUIT, tot vashtelling van 
een algemeeneo mutf9!!'8l van heatnnr, als 
bedoeld in artikel 5-11, enb 5, .der Ongenl
lenwet .1901 . S. 205. 

W11 WILHELMINA, B!IZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van Kin
nenlandsche Zaken van den IS No~ember 1902, 
n°. ól 70, afdeelin,: Arbeid; 

Gezien artikel 59, snb 5, der. Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Jpnuari 1901, Staatabfad n°. 1); 

Gelet op artikel 59, sub 6, der voornoemde wet ; 
Den Rand· van State gehoord (ad riee van 25 No

vember 1902, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 

. noemden Minister van 27 November 1902, n°. 5872, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben ,:oedgevonden en verstaan te bepalen 
Art. 1. Het in artikel 54, sub 1, der On['6-

vallenwet 1901 bedoelde aanded in de admini• 
stratiekosten der Rijksverzekeringsbank en in de 
terugbetaling van het voorschot bedoeld in arti• 
kei 93 der genoemde wet, te betalen door een 
werkgever , die is toegelaten tot het dragen van 
het in artikel 52 der wet bedoelde risico, wordt 
n•~steld Tolgens de formule: 

L 
A = 0,044 BL + 0,35 1000. 

Het in het eerste lid bedoelde aandeel, i11ge
vo!Rt1 ortikel 65, sub 1, der On~vallenwet 11101, 
te betalen door eene naamlooze vennootschllp of 
vereeniging, waarop · een ri1ioo ale bedoeld in arti• 
kei 52 dier ffl!t is overgedragen, wordt vaatgeateld 
vo!Rens de formule: 
A := 0,044 (B,L, + B,L, + B1J,1 ;+- .••• . ) + 

0 3 
L, + L , + L, + .... . 

• 5 1000 
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In de fornmlea, voorkomende ·in het eerste en 
tweede lid, stellen de letters A, B en L het na• 

-volgende voor: 
de letter A : het in die leden bedoelde aandeel; 

de letter B: 
I. in de eerste formnle: de premie per één 

gulden loon, welke de werk!(ever aan de Rijke-. 
verzekeringebauk zon moeten betalen, indien zijne 
werklieden voor risico der bank waren verzekerd 
eu aan zijne onderneming het middelste gevaren-

. percentage was toegewezen van de gevarenklasse, 
waarin zij is ingedeeld; · 

II. in de tweede formule: de premie per één 
gulden loon, welke de ondel'llCheidene werkgevers, 
die het risico van de verzekering hunner werk
lieden aan de naamlooze vennootschup of veree
niging hebben overgedragen en die in dit artikel 
door de indices 1, 2, S •••.• worden aangeduid, 
aan de Rijkeverzekeringsban k zonden moeten be
talen, indien hun werklieden voor risico der bank ' 
waren verzekerd en aan elk hunner· ondernemin
gen het middelste gevarenpercentage was toep;ewezen 
van de gevarenklasse, waarin de onderneming ia 

ingedeeld; 

het teeken i. : 
a. in de eerste formule: het loonbedra!(, waar• 

over de premie zou worden berekend, welke de 
werkgever zou moeten betalen aan de Rijkaver
zekeringshank orer het tijdvak, waarover het bov_en 

bedoelde aandeel moeL worden vastgesteld, indien · 
ziju werklieden voor riaico der bank waren ver

zekerd; 
IJ. in de tweede formule: hei loonbedra!(, waar

over de premie zou worden berekend , welke de 
ondel'llCheidene werkgevers, boven sub II bedoeld, 
aan de Rijkererzekeringsbauk zouden moeten be
talen over het tijd vak, waarover hei boven bedoelde 
aandeel moet worden vastgesteld, indien hun werk
lieden voor risico der bank waren verzekerd. 

2. Bevat. eene gevarenkla88e, bedoeld in artikel i, 
een even aantel gevarenpercentages, dan wordt als 
middelste gevarenpercentage van die klos..; aan
gemerkt het laagste gl'Varenpercentnge van de mid
delste twee !(evarenpen:entogee van de klaeee. 

3. De mededeeling door het bestuur der Rijke
verzekeringsbank aan een werkgever, eene naam
looze vennootschap of eene vereeniging, ala bedoeld 
in artikel 1, van het iI1gevolge artikel .H, sub 1, 
of ll6, sub 1, der Ongevallenwet 1901 door d,n 
werkgever, ~e naamlooze vennoolachap of de ver
een-iging te betalen aandeel, ia tle administratie
kosten der bank en in d~ tera!(betaling van het 

voorschot, bedoeld in artikel -98 der voornoemde 
wet, gaat vergezeld van de berekening, waarop 
het door het beatnur opgegeven bedrag steunt. 

Onze Minister van Binnenlandache Zaken ia 

J>elaat met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staotablad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan deu Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den laten Deèember 1902. 

(§et.) W IL H E L M IN A. 
De Mi"ufer flllfl Binne11la11tUclte lAktm, 

(§et.) KUYPER. 

( Uitgeg. 13 Dec. 1902.) 

6 lJece111/Jer 1902.' BBsLUIT, tot vaatatelling van 
een algemeenen maatregel van beetunr , ala 
bedoeld in de artikelen 52, tweede en derde 
lid, en 59, sub 1, 3 en 4, der Ongevallen
wet 1901." S. 206. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandeche Zaken van 11 November 1902, 

n°. 41195, afdEeling Arbeid; 
Gezien de artikelen 52, tweede en derde lid, en 

llll, anb 1, S en 4 der Ongevallenwet 11101 (wet 

van 2 Januari lllOl; Staatablad n°. l); 
Gelet op artikel 59, aub 6, der voornoemde wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

25 November 1902, n•. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 2 December 11102, n°. 5882, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het bedrag, wannoor door een 'werk• 

gever ingevolge het bepaalde in artikel 52, tweede 
. lid, der Ongevallenwet 1901 zekerheid moet zijn 

gesteld , ten einde te knnnen worden toegelaten 
om zelf · het risico te dra!(en van de bij de ge

; noemde· wet geregelde verzekering zijner werk-
lieden, wordt berekend : 

a. indien in de onderneming van den werk
. gever alecbts een enkel bedrijf wordt uitgeoefend, 

volgens de formnle : 

1~0 pL+20,.,M VL_·P, en 

b. indien in de onderneming van den \\"erk
gever door verschillende werklieden meerdere ver
zekeringsplichtige bedrijven, in dit artikel door 

; 1, 2, S • • . • aangeduid, vrorden uitgeoefend , 
volgens de formule: 
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1 . 
100 (L. Pr + 1, P2 + L, P, + · · . ,) + 
+20,uyM1

2 L1·p1 +M2 2L1P2+••·· 
In de formules, voorkomende in het eerste lid, 

stellen de teekens L, M, p en p. het navolgende 
voor: 

het teeken L: het loonbedrng, dat in een jnar 
in de onderneming van den werkgever in een 

bepaald bedrijf wordt uitbetaald ; 

de teekens M en p : grootheden, wier waarden 
voor elk bedrijf aan de bij dezen algemeenen 

maatreii:el van bestuur gevoegde tabel zijn te 
ontleenen ; 

het teeken p. : een factor , waarvan de waarde 

volgens de bepalingen van artikel 5 wordt berekend. 

Ten aanzien van een bedrijf, dat niet ia genoemd 
in de in het voorgnande lid bedoelde tabel, worden 
aan M en p de waarden toegekend , welke in de 

tabel voor die p:rootheden zijn aangegeven ten 
aanzien van het bedrijf, dat naar het oordeel van 

het bestuur der Rijksverzekerinp:sbank met het 
~iet genoemde het meest overeenkomt, wat het 

,daaraan verbonden gevaar voor ongevallen betreft. 
2. Bij de bepaling van het in artikel 1 be

,doelde loon bedraf?, dat in een jaar in de onder

.neming van den werkge,er in een bepaald bedrijf 
wordt uitbetaald, komen de loonen, welke meer 

~lan 1200 gulden in het jaar bedragen, voor dat 
meerdere niet in aanmerking. 

Het in artikel 1 bedoelde Joonbedrair, dat in 
een jaar in de onderneming van den werkgever 
in een bedrijf, als bedoeld in artikel 7, snb 111, 
der Ongevallenwet 1901, wordt uitbetaald, wordt 

,verkregen door het loon, dat over deu bedrijfstijd 
wordt uitbetaald, te deelen door het aantal volle 

weken , p:ed nrende welke het bedrijf. in het jaar 
wordt uitgeoefend, en vervolgens het verkregen 
q notient met 52 te vermenigvuldigen. 

De bepaling van he~ loonbedrng geschiedt naar 
de desbetreffende opgaven van den werkgever, 
tenzij het bestuur der Rijksverzekeringsbank van 

oordeel ie, dat die op~ve onjuist is. In dat 
geval wordt, behoudens .het bepaalde in het ,ierde 

1:n vijfJe lid, bij de toepassipg van de in artikel 1, 
sub a of 6, voorkomende formule voor L in re

kening gebraoht het bedrag, dat naar het oordeel 
van het bestuur in een jaar in de ondernemin~ 
van den werkgever in h~t bedrijf wordt uitbetnald, 

Bij de toepaHing van de in artikel 1, snb a, 
voorkomende formule worclt het ~rag I, zoo
danig naar boven afgerond, dat eeu itetal wordt 

verkregen, w1111rvan ten minste alle cijfera, behalve 

de laatste twee, van het cijfer der eenheden af 
gerekend, nnlleu zijn. 

Bij de toepassing van de in artikel 1, snb ll, 
voorkomen,le fo.rmnle wordt het bedrag L, + 1,

1 
+ 

+ L1 + ..... zoodanig naar boven afgerond, 
dat een getal wordt verkregen, waarvan ten 'minste 

alle cijfers beha) ve de laatste twee, van het cijfer 

der eenheden af gerekend, nollen zijn, met dien 

veratande, dat het toegevoep:de bedrag, waarmede 
de afronding is p:esohied, geacht wordt mede te 

zijn uitbetaald in da& bedrijf van de in de onder

neming of de ondernemingen uitgeoefende bedrijven, 

waarvoor M • p de grootste waarde heeft. 
3. Doet zich bij de toepassing van de in artikel 1, 

sob a, voorkomende formule het geval voor, dat 
L minder dan 100,000 zou beclragen, dan wordt · 
voor L 100,000 in rekening gebracht. 

Doet zich bij de toepaning van de in artikel l, 
sub, 6, voorkomende formule het geval voor, dat 

L, + L, + L1 + ..... minder dan 100,000 
zoo bedragen, dan wordt daarvoor 100,000 in 

rekening gebracht, met dien verstande dat de Joon• 

bed~n L,, L 1 , L., ... , • worden verhoogd in 

reden van 100,000: (L 1 + L 1 + L 1 + . · .... ). 
4. Indien in eene onderneming werklieden meer 

dan één verzekeringaplichtip: bedrijf uitoefenen , 
worden zij bij de berekening van het beclrag, 
waarvoor door den werkgever ten behoeve der 
Rijksverzekeringt,bank zekerheid moet zijn geateld, 

geacht van die bedrijven steeds dat beclrijf ui& 
te oefenen, waarvoor M • p de p:rootste waarde heeft. 

5. Bij toepassing van de in artikel 1, sob a, 
voorkomende formule wordt voor den factor p. 
in reken i op: gebracht: 

a. indien de grootheid L p eene der wnarden 

heeft, aange!l:e<en in de in dit artikel voorkomende 

tabel, het bedrag, dat achter die wnarde is ge• 

steld; 
6. indien de p:rootheid Lp eene waarde heeft, 

geleiten toBBChen twee der · voor die grootheid in 
de tabel oa.n~ven waarden, een bedra,:, dat 
gevonden wordt door interpolatie volgens eene 

rekenkundige reek& der hte orde nit laatstbedoelde 
twee waarden. 

Bij toepassing van de in artikel 1, sob 6, voor
komende formule, wordt voor den factor p. in re
kening gebracht een bedrag, dat gevonden wordt 
op de in het eerste lid nongegeven wijze, met dien 
verstande, dat voor de p:rootheid Lp de uitdrnk• 

kilt)r·L; Pr+-L,1t",-+ L; 1>ï+. • :'ffl•iteplaate 
treedt. 
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De in het eerate Jid bedoelde tabel is de na• 8. De waarde van een · J18nd, dat door eene 
volgende: nnnmlooze vennootschap of vereeni~np: ter val• 

Waarden Waarde Waarden Waarde 

van Lp. van ('· van Lp. van f'· 

0 20 3 6!l7 000 10,6 
749 800 19,5 4 101000 10 
899 600 1\1 4 568000 9,6 
!1110300 18,6 6118 000 9 

1079000 18 6 771 000 8,6 
1 16!1 000 17,5 6 547 000 8 
l 264 ooo 17 7 486 000 7,6 
1365 000 16,6 8 644000 7 
1470 000 16 10 080 000 11,5 
1585000 15,5 11930000 6 
1709 000 15 14 800 000 5,5 
1844 000 14,5 17 470 000 6 
1!l98000 1-l, 211140 000 4,5 
2 160000 13,5 28 780 000 4 
2 344000 18 46 460000 3,5 
2 651 000 12,6 72 020 000 s 
2 783 000 12 een bedrap: 
3 049 000 11,6 hooger dnn 
S 352 000 11 72 020 000 s 

6. Het overeenkomstig de bepalingen van de 
voorgunde artikelen berekend bedn,:, waarvoor 
door een werkgever teu behoeve der RijkBVer
zekerinpbank zekerheid moet ziju ~teld, wordt 
in veelvouden van 1000 gulden naar boven afgerond. 

Indien in de ondernemin11: van den werkgever 
één of meer der na te noemen of aan te duiden 
bedrijven worden uitgeoefend en het volgens bet 
bepaalde in het eerste lid verkreiren bedrag minder 
àan 45,000 gnlden is , wordt dat bedrag geaeht 
deze som té ·bedra~n . 

Indien in de onderneming van den werlqcever 
geeu der in het voor11:&11nde lid bedoelde beJrijven 
wordt uitgeoefend en het volgen■ het bepaalde 
in het eerste lid verkregeu bedrag minder dan 
S0,000 gulden is, wordt dat bedrag geacht dere 
eom te bedragen. 

7. De in artikel 6, tweede lid, bedoelde be• 
drijvea aijn die, bedoeld in arfü:el 10, sub 1, 
2, S, 4, ó, 9, 11, 12, ~4, 31 en 60, der Onge
vallen wet 1901 , zooruede de bedrijven van muken, 
herstellen, opbreken of afbreken van kanalen, 
1lnisen, haveiia, dokken, bruggen, dijken or andere 
waterwerken, het timmerliedeu bedrijf, het metse
laarsbedrijf, het steenhouwersbedrijf uitgeoefend op 
bouw·,rnrken, het bedrijf uitgeoefend in bruggen• 
bouw werkplaatsen en het bedrijf, UÎ-t;(eoefend in 
constructiewerkplantsen, 

doening aan het be)IIIB!de in artikel 52, derde 
lid, der Ongevallenwet 1901 oan de Rijksver• 
zekeriu~sbank moet zijn gegeven, bedraagt ten 
minste 110,000 golden, indien de som van da 

loonbedraizen, welke in een jaar worden nitbe
taald in de ondnnemiogen van de werkge..-ers, 
die zijn toegelaten het ri1ico van de bij de ge

noimd~ wet p:er~lde verzekering hunner wei-11:
lieden oan de naamlooze vennootschap of ver
eeniginp: over te d~n of verzocht hebben tot die 
orerdncht te worden toegelaten , niet grooter ia 
dan 1,000,000 golden. 

Indien de som der )oonbedn11:en 11:l'OOter is dan 
1,000,000 golden, bedraagt de woarde van het 
pand ten min1te zooveel als in de navol~nde 
tabel is aangegeven : 

,; 

Sommen der loonbedragen in ~~!! 
millioenen guldens. i~ ~--; 

il: ... ; 

" 1 doch niet gruoter dan l,ö 120,000 .. .... 
1,6 2 130,000 .. 

" 2 2,5 135,000 ö e 2,6 s H0,000 "" a s 4 150,000 
0 

a:, 4, IS 160,000 

Indien de som der loonbedragen grooter i• dao. 
ó,000,000 gulden, bedraagt de waarde van het 

pand ten min1te 160,000 golden vermeerderd 
met zooveel maal 8000 golden, als de som der 

loon bedragen, naar boven afgerond tot een veel
vond van een millioen g11lden, een millioen p;ulden 
meer bedraagt dan vijf millioen golden. 

9. Bij de be]18ling van de in artikel 8 be
doelde looosbedragen komen de loonen, welke. 
meer dan 1200 gnlden in het jaar bedrap;en, 
voor dat meerdere niet in aanm•rkinp.. 

Het in artikel 1 bedoelde loonbedrair, dat in 
een jaar in de onderneming van een werk~ver in 
een bedrijf, als bedoeld in artikel 7, 1nb Ill, der 
Ongevallenwet HlOl, wordt uitbetaald, wordt 
verkregen door het loon, dat over den bedrijfstijd 
wordt uitbetaald, te deelen door het aantal volle 
weken, ~durende welke het bedrijf in het jaar 
wordt uitgeoefend, en vervolgens het verkregen 
quotient met 52 te vermenigvu)diKen. 

De berekening van een loonbedrag, als bedoeld 
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in artikel 8, gesohiedt oaur de desbetreffende 

op~ve van den werkgever, tenzij het bestuur der 

Rijksverzekeringsbank van oordeel is, dot die op• 
~ve onjuist is. In dot geval wordt als het 
loonbedrag aangemerkt het hedrair, dat naar het 
oordeel -van het bestuur in. een jaar in de onder• 
_nemin11: van den werk~ver wordt uitbetaald. 

10. Een pand ale bedoeld in artikel 52 der 
Ongevallenwet HIOl kan, indien het niet meer d•n 

100,000 gulden bedl'allfl:t, voor een bed.-t111: vno 
ten hoogste 20,000 11:ulden, indien h~t meer dan 
100,000 gulden en niet meer dan 500,000 11:ulden 
bedraagt, voor een bedrajl; vnn ten boo~te 40., 000 
golden, indien het meer dan 500,000 golden be
draagt, voor een bedrap: van ten hoogiite 60,000 
gnlden uit schuldbrieven ten laste van denzelfden 

schitldeoaar besto.on. 
De werkgever ie niet bevoegd in pand te geven 

ach uld brieven te 1ij oen lnste. 
11. Bij de berekenio11: vnu de waarde van een 

pand , als bedoeld in artikel 52, tweede en derde 
lid, 55, 1nh S, of 58, der Ongevallenwet 1901, 
dat een werkgever of eeoe naamlooze veooootsohap 
of vereeoiging aan de Rijksverzekerin!(Sbank wenscht 
te 11:cven of beeft gegeven, wordt de waarde van 
de in pand naogebodeo of ~ven foodaeo geschat 
naar een koel'II, welke vijf ten honderd lager is 
dan bon laagste koen, genoteerd in · de laatstver

loopen vier kalenderweken in de prijsconraut, op 
la,t van Onzen Minister van Financiën nitge11even 
ingevolge artikel 28, n°. 1, letter d, der wet van 
13 Mei 1859 (staat8';lad n°. S6), laatstelijk ge
.wijzigd bij de wet van 24 Mei 1897 (Slaat8';lad 

n°. 154), zooale deze laatste weder ia jl;eW ijzigd 
door de wet van 29 Januari 1898 (Staatsblad 

.o0
• 36 1. Is een als pand aangeboden of gegeven 

fonds binnen dezen termijn niet in de genoemde 

prijscourant genoteerd geweeet, dan doet het bestuur 
der Rijksver,ekeringebank ten koate van llengene, 
die het fonds ale pand heeft aangeboden of ge· 
geven, de waarde van het fonds schatten door drie 
makelaara of commissionairs in effecten te Am■ter

dam. De geschatte waarde wordt alsdan bij de 
in het eerste lid bedoelde 1chatting ale de waarde 
van het fonds aangemerkt. 

Ingeval een ale pand aangeboden fonds inge
volge het bepaalde in het eerste lid moet worden 
geschat door makelaars of commissionairs, ie deizene, 
die het fonda in pand wenecht te geven, verplicht 

eene hem door het beataur op~ven ll0111 aJa 
schattiogskolÎten aan de bank te betalen. Voordat 
deze som ie betaald, beeft de 1cbattiog niet plaata. 

12 Bij eeoe overeenkomst bctrdfe11de het geven

van een pand, als bedoelt! in artikel 62, tweeae 
of derde lid, der Ooicevnllenwet lllOl, kan 4e 
Rijksverzekeringsbank geen nfatand doen van de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 1201, eerste lid, 
van het Borger! ijk Wetboek. 

13. Geen hy.potheek, als bedoeld in artikrl 52, 
tweede lid, der Ongevallenwet -11101, bn worden 
verleend op een goed, waarop reeds eene hypotheek 
ie -verleend, noch op een onverdeeld -aandeel in 
een io gemeen eig.-ndom behooreod l(Oed, noch op 
een goed, waarop de werk11:ever slechte een recht 
beeft, ale bedoeld io artikel 1216 van het Bnr
gerlijk Wetboek. E,·enmin kan hypotheek worden 
verleend op een aan brandl';"Cvaar onderbevi11: _goed, 
dat niet naar het genoegen van het bestuur der 
Rijkav~rzekeriugsbank tegen brandschade is ver

zekerd. 
14. Op een goed kan voor een bedrag van 

ten hOOjtste twee derden der verkoopswaarde 
hypotheek worden gejleven. 

Het beetnnr der Rijke.verzekerin11:ebwtk, doet de 
verkoopswaarde van het R"ed schatten op koaten 
van den werkgever, die op het goe<l hypotheek 
weoscbt te p;even. Voordat de werkgever bij de 

bank heeft gestort de door het bestuur te be
grooten som van de schattingskosten, heeft de 

schattin11: niet plaata. 
Ingeval de werkgever van oordeel i1; dat de 

verkoopswaarde te laa,: ie geachat, heeft bij het 
recht het bestuur uit te noodigen die waarde te 
doen schatten door teene commiB&ie van deskun
digen. Zoodnoige commieeie beetant nit drie 
leden, op verzoek van het bestuur te benoemen 
door Gedeputeerde Staten von de provincie, waarin 
het j1;0ed ie gelegen. Is het goed io meer dan 
ééne provincie gelegen, dan bepaalt Onze Minister 
vnn Binneolandecbe Zaken, door welk van de 
collegea van Gedepnteerde Staten dier pro,-iociëo 
de leden der commiBBie zullen worden benoemd. 

Een besluit van beooeminfl', al■ bedoeld in het 
voorgaande lid , houdt tevens in eeoe bepaling 
omtrent de echadeloosstdliogen, reis- en· verblijf
ko~ten inbegrepen, welke de leden der comroieaie 
znll~n genieten. Voord at het bed rap; van de 
koeten dier BChadelooB&telliogen door den werl:
genr bij de bank ia geatorl, beeft de acbatting 
door de c,ommiseie niet plaatt. 

Ue ko,ten der schadeloosstelling komen ten 
Jute van den werkgever ingeval de verkoopawaarde 
door de commissie op hetzelfde of op een lager 
bedn11: wordt geeebat dan dat, w&ru'Op zij van 
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wege het bestuur was ~BChat; wordt de verkoops· 
waarde door de commissie or een hooger bedrag 
·geschat, dan komen de kosten ten laste vnn de 
bank eu wordt de gestorte som door het bestunr 
aan den werlqtever teruicgegcven. 

15. Wanneer het bestuur der Rijksverzekerings• 
bank van oordeel io, dat de verkoopswaarde van 
de ~deren, waarop de werkgever aan de bank 
hypotheek heeft verleend, ~aald is tot minder 
dan zeven vijfden vnn het bedrag der bypotba-k, 
geeft het daarvan per ~ad viseerden dienstbrief 
kennis aan den werkgever met oitnoodiginp: om 
binnen tien dlll(6n, te rekenen van de dap;teekening 
van het bewija van ad viseeriug van den dienst
brief, aan de bank tot zekerheid voor de nakoming 
zijner uit artikel 54 der . Ongevallenwei 1901 
voortvloeiende verplichtingen opuienw eene hypo
theek te verleenen of baar een pand te geven 
ten minste tot een bedrag, gdijk aan dat, waar• 
mede nner bel- oordeel van het bestu or de ver• 
koopswaarde der goederen iJ p:edaald beneden 
anderhalfmaal het bedrog der hypotheek . 

Is de werkgever van meeniog, dat de verkoops• 
waarde van het goed niet gedaald is beneden 
zeven vijfden van het hedrat1: der hypotheek of 
dat zij niet zoover beneden zeven vijfden van 
het bedrag der hypotheek is gedaald, ale het be
stnnr meent, dan heeft hij het recht binnen vijf 
dagen, te rekenen van de dagreekening van het 
bewijo van ad viseering van den in het eerste lid 
bedoelden dienstbrief, het bestuur te verzoeken 
de verkoopswaarde van het goed te doen schatten 
door eene commissie van deskundigen. Zoodanige 
commi88ie bestaat nit drie leden en wordt samen
gesteld op ~lijke wijze als de in artikel H be
doelde commissie. 

Het besluit van benoeming der commissie houdt 
tevens in eene bepaling omtrent de schadeloos
stellingen, reis- en verblijfkosten inbegrepen, welke 
de leden der commissie znllen genieten. Het 
bedrag van de kosten dier schadeloosstellingen 
wordt den werkgever door het bestnnr medegedeeld 
bij geadvi-,den dienstbrief. Binnen vijf dagen, 
te rekenen van de dagteekening nn het be~a 
van ad viseering van den dienstbrief, ia de werk
gever verplicM het bedoelde bedrag ten kantore 
der bank te storten of aan haar over te maken. 
Komt de werkgever deze verplichting niet na, 
dan geeft het bestuur hiervan onmiddellijk kennis f 
aan het college van Gedeputeerde Staten, dat de 
commi88ie van deskundigen heeft benoemd. Alsdan . 
heeft de herschatting van de verkoopswaarde door 

de commi&Bie niet pl11&ts en is de werkgever ge• 
houden alsno11: binnen tien dairen, te rekenen van 
de dagteekening von het bewijs van advi&et'ring 
van bovenbedoelden dienstbrief, aan de in het 
eerste lid bedoelde nitnoodiging van het bestuur 
te voldoen 

De kosten der &cbndeloosstell in gen komen ten 
laaie van den werkgever, indien de verkoops
waarde door de commissie op het.zelfde of op een 
l~r lledrag wordt geschat dan dat, waarop het 
bestnnr het had ~schat; wordt de v~rkoopswaarde 
door de commissie op een booirer b~drag geschat, 
dan komen de kosten ten laste van de bank en 
wordt de gestorte som door het bestum· aan den 
werkgever teruggegeven. 

Bij de toepaesing van dit artikel komt ver• 
mindering der verkoopswaarde, welke een gevolg 
is van brandschade niet in aanmerking tot het 
bedrag, dat door de verzekeringsmaatschappij, 
w11&rbij het goed tegen brandschade wits Vt'rzekerd, 
aan de bank ter voldoening van hare nit de ver-
1.ekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting 
is uitgekeerd. 

Geeft de werkgever geen gevoll( aan de nitnoo
diging van het bestnnr, bedoeld in het eerste 
lid, en dient hij bij het bestunr der Rijlrsver• 
zekeringsbank geen ven.oek in, als bedoeld in het 
tweeie lid, dan geeft het bestuur daarvan onmid
dellijk bericht aan Onzen Minister van Binnen• 
landscbe Zaken. Gelijke kennisgeving geBChiedt 

wanneer de werkgever niet voldoet aan het vonr
achrift, venat in den laatsten zin van het derde lid. 

16. Ingeval door eene commissie van deskun
digen eene achatting als bedoeld in het tweede 
lid van artikel 16 ia verricht, geeft het bestnnr 
der Rijksverzekeringsbank den werkgever bij ge
adviseerden dienstbrief zoo spoedig mogelijk kennis 
van het bedrag, waarop de verkoopswaarde der 
ver hypothekeerde goederen is geschat. Bedraagt 
deze minder dan zeven vijfden van het bedrag 
der hypotheek, dan bevat de dienstbrief tevens 
eene uitnoodiging aan den werkgever om binnen 
tien dagen, te rekenen van de dagteekening ven 
het bewijs van adviseering van den dienstbrief, 
aan de bank tot zekerheid voor de nalr;oming 
zijner uit . artikel 64 der Oagevállen wet 1901 
voortvloeiende verplichtingen eene hypotheek te 
verle!!nen of een pand te geven ten minste tot 
een bedrag gelijk aan dat, waarmede blijkens de 
schatting van de commissie de verkoopsw11arde 
der goederen is gedaald beneden and«irhalfmaal 
het bedrag der hypotheek. 
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Het vijfde lid van a1·tikel 16 is van toepàssing. 
Geeft de werkgever niet aan de nitnoodiging 

van het bestuur gevolg, dan geeft het bestnnr 
daarvan onmiddellijk bericht aan Onzen M;inisler 
van Binnenlnndsche Zaken. 

17. Wan neer de waarde van eene zekerheid, 
als bedoeld in 11rtikel 62, tweede lid, . der Onge
vallen wet 1110 l, welke door een werkgever is 
gesteld, tee gevolge vnn : · 

a. eene verandering in zijne onderneming, of 
b. eene vermeerdering van het in artikel 1 

bedoelde loonbedrag, dat in een jaar wordt uit
betaald in het of in eenig verzekeringsplichtig 
bedrijf, in zijne onderneming uit~fend, minder 
blijkt te zijn dan het 19 /.. 

0 
deel van de waarde 

van de zekerheid, welke de werkgever zon moeten 
stellen om, indien hij de verzekering zijner werk• 
lieden nog niet voor eigen risico droep:, t.ot die 
bevoegdheid te knnnen worden toegelaten , dan 
geeft het bestunr der Rijksvenekeringsbank daar
van zoo spoedig mogelijk bij geadviseerden dienst
brief kennis aan den werkgever, met nitnoodiging 
om binnen tien dagen, te rekenen van de deg
teekening van het bewijs van ad viseering van den 
dienstbrief, door inpandgeving van fondsen of 
gelden of door het stellen van hypotheek ten 
behoeve der bank de gestelde zekerheid op ten 
minste het vereischte bedrag te brengen. 

Geeft de werkgevel' niet aan de nitnoodiging 
van het bestuur gevolg, dan geeft het bestuur 
daarvan onmiddellijk bericht non Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

18. Wanneer het bedrag van een pand, als 
bedoeld in artikel 62, derde lid, der Ongevallen• 
wet 11101, dat door eene naamlooze vennootschap 
of vereeniging is gegeven, ten gevolge van eene 
vermeerdering van de som der in artikel 8 van 
dit b~sluit bedoelde loonbedragen minder blijkt 
te zijn dan het bedrag, waarvoor volgens dit artikel 
door de naamlooze vennootschap of vereeniging 
zekerheid moet zijn gesteld, dnn geeft het besta or 
der Rijksverzekeringsbank daarvan zoo spoedig 
mogelijk bij geadviseerden dienstbrief kennis aan 
de naamlooze vennootschap of vereeniging met 
nitnoodiging om binnen drie dagen, te rekenen 
van de dagteekening vnn het bewijs van ad viseering 
van den dienstbrief door verdere inpundgcving 
van fondsen of gelden het pand op h_et vereischte 
bedrag te brengen. 

Geeft de naamlooze vennootschap of vereeni
ging niet aan de nitnoodiging vnn het bestnnr 
gevolg, dan geeft het J>estunr daarvan onmiddellijk 

bericht aan Onzen Minister van Binnenlandscbe 
Zaken. 

19. Bij eene overeenkomst betreffende het geven 
van een pand, als bedoeld in artikel 62 der Onge
vallenwet 11101, moet worden bepaald: 

l •. dat de Rijksverzekeringsbank bevoegd is de 
in pand gegeven schold vordering, welke opeisch
baar mocht worden, iu te vorderen en het inge
vorderde bedrag te beleggen in eene of meer 
echuld vorderingen ten laste van denzelfden schol• 
de naar, welke ach old vordering of schold vorderingen 
alsdan in de plaats zal of znllen treden der oor
spronkelijke schold vordering; 

2°. dat de bank, alvorens van de snb 1 bedoelde 
bevoegdheid gebruik te maken, den pandgever per 
geadviseerden dienstbrief van de opeischbaarheid 
der vordering zal in kennis stellen en hem de 
gelegenheiJ verstrekken om binnen tien dagen, 
te rekenen van de dagteekening vun het bewijs van 
adviseering vnn den dienstbrief, de verpll,lJde vor• 
dering terug te bekomen teKen in pandgeving naar 
het genoegen van het bestuul' der bank van eene 
andere schold vordering van gelijk bedrag; 

8°. wanneer het pand is gegeven ingevolge het 
bepaalde in artikel 52, tweede lid, de Ongevallen• 
wet 1901, dat het pand niet kan worden terug
gevorderd dan hetzij na verloop van drie jaren 
na het tijdstip, waarop de werkgever zal hebben 
OJIRehonden de verzekering zijner werklieden voor 
eigen risico te dragen, indien na verloop van dien 
termijn de bank van den pandgever niets meer 
t.e vorderen heeft, hetzij nadat door den werkgever, 
naar het genoegen van het bestnnr der bank , in 
de plaats van het pand en voor het bedrng hiervan 
een ander pand aan de bank zal zijn gegeven of 
te haren behoeve een hypotheek zal zijn gesteld; 

4°. wanneer het pand is gegeven ingevolge het 
bepaalde in artikel 52 , derde lid, der genoemde 
wet, dat, behondens het bepaalde in artikel 67 
dier wet, het pand niet kun worden teruggevorderd 
d.an hetzij na verloop van drie jarèn na het tijd
stip, waarop de vennootschap of vereeniging zal 
hebben opgehouden eenig risico, als bedoeld in 
artikel 62, eerste lid der wet te dragen, indien_ 
na verloop van dien termijn de bank van den 
pandgever niets meer te vo~deren heeft, hetzij 
nadat door de vennootschap of vereeniging aan 
de bank in de plaats van het pand naar het ge
noegen van het bestnnr der bank een onder pand 
van gelijke waarde zal zijn gegeven ; 

6°. dat alle kosten, op de akte vallende, komen 
ten laste van den pandgever • . 
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20. Bij eene overeenkomst, strekk~ode tot het ver

leenen van eene hypotheek, ule bedoeld in artikel 52 
der Ongevallenwet 1901, moet worden bepaald: 

. a. d~t de Rijksverzekeringsbank de bevoegdheid 

beef\, bedoeld io ort. 1223, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek ; 
6. dat bij willigen verkoop van het goed geene 

~.ui v~riog, ale bedoeld in artikel 1254 van het 

Burgerlijk Wetboek zal plaats hebben ; 

c. dat de Rijknerzekeriop:efiaok wanneer en zoo 

dikwijls als 1ij dd noodig oordeelt een ondenoek 

zal knonen doen inatelleo naar den toeataµd van 

het verhypothekeerde goed en dit ui kunnen doen 

hel'8Chatteo op koet.,o van den werkgever; 

d. dat zonder toestemming van het bestuur der 
Rijkever.zekeriogehllnk geen verandering mag wor
den gebracht in den aard of de bestemming van 

het verhypothekeerde goed en dit iliet·eene bewer
king mog ondergaan, weardoor het naar het oordeel 

van IJ.et bestuur aanmerkelijk in waarde zon ver

minderen; 
e. dat de werkgever het verhypothekeerde goed, 

indien dit uan brandgevaar onderhevig is, naar 

het irenoegen van het bestuur der Rijknerzekerings
bank tegen brandschade verzekerd zal houden en 

telkens op aanvrage van het bestnnr de verzeke

ringspolis en het bewiji van de betaling der ver- 1 

zeke_ringspre111ie zal vertoonen ; 

/. dat in ~val van brandschade, oen het ver

hypothekeerde ~d overkomen, de aHurantie

penningen ten beloope vnn het bedrag, waarvoor 

de hypotheek ie verleend, in de plaat! van de 

onderzetting te zollen treden ; 

!I · dat het beding, bedoeld sub f. op kosten 
van den werkgever zal worden beteekeod aan 

denl'l'ne, bij wien het goed tegen brandschade ie 
verzekerd; 

A. dat het verhypothekeerde ~ed niet zonder 
toestemming der Rijksverzekeringsbank map: worden 

verhuurd en dat in gual van verhuring de sub a 
bedoelde bevoegdheid omVl\t die om aan den 
kooper het recht te cedeeren op de nog niet ver
schenen hnurtermijneo ; 

i . dat zonder toestemming =von het bestuur der 
Rijkuerzekerinp:sbaok op het verhypothekeerde 
goed geen zakelijk recht mag worden gevestigd; 

j . dat de doorlutling van de inschrijving der 
· hypotheek in het openbare rep:ieter door den 
werkgever niet zal kunnen gevorderd worden dan 
hetzij na verloop van drie jaren. na het tijdstip, 
,Yaarop de werkgever zal hebben o~hondrn de 
verzekering zijner werklieden voor eigen risico te 

drogen, indien na verloop ya~ dien termijn de 
bank van den werkgever niete meer te vorderen 

beert , hetzij nadat door den werkgever aan de 

Rijks'verzekerio'gebaok in plaats van de hypotheek 

voor het bedrag hiervan naar het genoegen van 

het beatnnr der benk eene andere bypotbeek _zal 

zijn verleend of een pand 1.al zijn gegeven ; 
k. dat alle koeten, op de vestip:ing der hypotheek 

vnllende, komen ten la~te van den werkgever. 
21. Wanneer de waorde voo eeoe zekerheid , 

als bedoeld in artikel 5i • tweede lid, der Ooge

gcvalleowet 1901, welke door een werk~ver ia 

geeteld, ten gevolge van : 
a. eeoe verandering in zijne ondernemiop:, of 

6. eeoe vermindering von het in artikel l be
doelde loon bedrag, dat in een jaar wordt uitbetaald 
in het of in eenig verrebriogapliohtig bedrijf, 

in irijne onderneming uitgeoefend, • '/, 
0 

maal 
hooger blijkt te zijn dan de waarde van de zekerheid, 

welke de werk!'llver zoo moeten stellen om, indien 

bij de verzekering 1ijner werklieden nog niet voor 

eigen risico dro,_.g, tot clie bevoegdheid te kunnen 

worden t~elaten, dan kan de werkgever schrif

telijlr aan het beatuor der Rijksverzekerio~sbank 
verzoeken om de door hem gestelde zekerheid op 

het vereieehte bedrog terug te brengen door terng

p:ave ven in pand gegeven fondsen of gelden of 

door medewerking te verleeneo tot het doen door

halen van inschrijvingen van hypothecaire ,·er 
b&ndeo ten behoeve dPr bank. 

22. Wanneer het bedrag van een pand, als 

bedoeld in artikel 52, <lerde lid, der Ongevallen

wet 1901, dat door cene oaomlooze vennoot,ichup 

of vereeoigiog ie gegeven, ten trevolge van ecne 
vermindering van de som der in l\rtikel 8 van 

dit besluit bedoelde looobedrageo honger blijkt 

te zijn dan het bedrap:, waarvoor volgen• dit 
artikel door de naamlooze veonootsctap of ver
ee11iging 1.ekerbeid moet zijn geateld, dan kan de 

onamlooze vennootschap of vereenigiog sohriftelijk 
aan het beatnnr der Rijhvenekerinp:sbaok ver
zoeken om door tern~ve Van in pand gegeven 
fondsen of gelden de waarde van het door haar 
gegeven pand op het nreiaehte bedrag terug te 
brengen. 

23. Een vel'74)ek, als bedoeld in het eerste lid 
van nrtikel 52 der Oof'l'vallenwet l 901, wordt 
geweigerd in de navolgende gevallen: 

1°. indien het bestaan van het venoek ten 
,:evolge zon hebben, dat het aantal werklieden , 
voor ns100 der Rijkaver.rekeringebank verzekerd, 
minder don 60,000 zon zijn; 
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2°. indien de werk!ll'ver in gebreke ia et!nige 

aan de Rijksverzekerin~bank versebuldi!(de premie 
te voldoen ; 

3". indien het verzoek betreft eene overdracht 

van risico aan eene naamlooze vènnootachap of 
vereenil(init, welke in gebreke· i, te voldoen aan 

eeni,re verplichtinir, welke in~voljte het bPpaalde 

in art. 55 der Ongevnllenwet 1901 op haor rust; 
4°. indien op den dntnm van ontvan('8t van 

het verzoek nop; p;eei; twee jaren zijn verloopen 

seder~ het tijdstip, waarop de verzehrinp; voor 
eigen risico door den werkgever of de overdncbt van 
het risico aan eene naamlooze vennootschap of ver• 
eeniginp: op verzoek van den werkgever i1 geëindi!(d; 

5°. indien de werkgever bij onherroepelijk ge• 
worden vonnis i1 veroordeeld w~ns eeni,r misdrijf, 

bedoeld in artikel 101, 102 of 103 der On~ 
vallenwet HI0l, of wi,,rens het niet of niet tijdig 

nakomen zijner verplichtingen in,revolite artikel SIS, 
62 of 84 dier wet en in dit geval nOjl: geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroor

deeling van den werkgever we,rens het niet of 
niet tijdig nakomen van een dier verplichtingen 
i1 onherroepelijk geworden ; 

6°. indien de werkgever bij onherroepelijk ge• 
worden vonnis ia veroordeeld wegens het niet of 
niet tijdig nllkomen zijuer verplichtin,iren ingeTolge 
artikel 88, eente lid, of 61, tweede en vijfde lid, 
der genoemde wet en nog geen twee jaren zijn 

verloopen sedert een vroeg~re veroordceling van 

den werkgever wegens het niet tijdi,r nakomen van 
dezelfde verplichting is onherroepelijk geworden; 

7°. Indien niet met inachtneming van de be
palingen van dit beslnit ann de Rijksverzekerin('8• 

bank de ingevolge artikel 52 der wet vereiachte 
zekerheid ie ,reireven ; 

8°. Indien het verzoek betreft eene overdracht 

van risico aan eene naamlooze vennootschap of 

vereeniging, ten aanzien wo.nrvun artikel 57 der 
Ongevallen wet 1901 is of wordt toe11epast ; 

9°. indien het verzoek betreft eene overdracht 
van risico aan een~ naamlooze vennootachap of ver• 
eeniging, welke in staat vnn fäillissement verkeert 
of aan welke surseance van betaling is toe{'l'8ta&n 
of ten aanzien waarvan een verzoek tot faillietver
klaring of tot surseance van betalinir aaahan,rig is ; 

10-•. indien het verzoek betreft het dragen der 

verzekerin!f voor eigen risico en de werkgever "! 
staat nn failliHement verkeert of hem surseance 

van be1aling ia verleend of ten aanzien van den 
werlqrever een verzoek tot faillietverklaring ortot 
surseance van betaling aanhanp;ig i1. 

1902. 

24. Den werkgever kan de hem ingevolge ar• 

tikel 52 der OogevallenwP.t l 1101 gegeven be, 

•oegdheid om zelf het risico van de venekering 

zijner werkliedm te dra,rett worden ontnomen ia 
de nll'l'olgende gevallen : 

1 °. indien hij in gebreke iezijne nrplichtin!lien 

ingevolge het bepaalde in artikel 64 der On~ 
vallen wet I 901 na te komen; 

2°. indien hij bij onherroepelijk ~,.orden voonis 

ia veroordeeld wegens eenip: mitidrijf, bedoeld in 

artikel 101, 102 of 108 der On!fe'Y■llenwet 1901, 
of wegens het niet of niet tijdig nakomen 1ijnà 
•erplichtiogen ingevolge artikel a5, &2 c.f 84 
dier wet en in dit ge•al nog geen twee jaru 
zijn verloopen sedert eene Yroe,rffe veroordeeliog . 
van den werk~ver wegens het niet of niet tijdig 

nakomen van een die!' verplichtingen i1 onher• 

roepo,lijk geworden; 
3°. indien hij bij onherroepelijk geworden vonnis 

ie veroordeeld wegen, het niet of niet tijdig na• 

komen zijner verplicbtfogen iltt'evolge artikel SS, 
eerate lid, of artikel & 1 , tweede en •ijfde lid, 
der genoemde wet en -nog geen tweejue1nijn ver• 

loopen sedert eene vroegere •eroordeeling van hem 
wegen, het niet of niet tijdi, nakomen 'VAD dezelfde 

verplichting ia onherroepelijk geworden ; 
4. 0 • indien aan de door het bestuo, der Rijk► 

•erzekeringsbnnk aangewezen desknndigen of aan 

een commissie van desknndigen, als bedoeld in 
artikel 14, derde lid, niet de gelegen beid wordt 

gegeven de verkoopswaarde der door den werk• 
gever ten behoeve der bank verhypothekeerde 
goed eren te herachntten ; 

IS•. indien hij in gebreke i, kotten VllD laer• 

achatting, als bedoeld in artikel 20, anb c, aan 

de Rijksverzekeringsbank te voldoen; 

6°. indien _hij in gebreke ia gebleven binnen 
den gestelden iermijn te voldoen aan: 

a. eene nitnoodiging tot het verleenen van eene 

hypotheek of het geven v_an een pand, als be
doeld in artikel 16, of, in geval een beroep, als 
bedoeld in het tweede lid van aTtiket llS, ie ia• 
gestelil, aan zoodnnige nitnoodilfÎng, al, bedoeld 

in artikel 16, of 
IJ. eene uitnoodilfÏng tot het Terleenen van eene 

by potheek of het geven van een pand , 11!1 l,e. 

doeÎd in artikel 17; 
7". indien zonder toestemming van bet beetnur 

der Rijksverzekeringsbank in den Rard of de be
stemming van een door hem ten behoeve der 

bank verhypothekeerd goed verander.n11: is ge
bracht of zulk een goed eene bewerkinp; heeft 

28 ' 
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ondergaan, waardoor het naar het oo.rdeel van 
het bestuur aanmerkelijk in waarde is verminderd; 

8.0 • .indien hij een door hem ten behoeve van 
de Rijksverzekerin~bank verhypothekeerd goed, 
dat aan brandgevaar onderhevig is, niet unar het 
genoegen van het bestuur der bank tejl;en brand
schade heeft verzekerd gehouden of niet voldaan heeft 
aan een verzoek, als bedoeld in artikel 20, snb e ; 

9°. ind_ien zonder toestemminJI: van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank op een door hem ten 
behoe\·e der bank verhypothekeerd goed een zake
lijk recht is itev~stigd; 

10°. indien bij onherroepelijk geworden vonnis 
hij in staat van faillissement is verklaard of htm 
snrseance van betaling is toegestaan. 

25. Op een verzoek van een werkgever, als 
bedoeld in artikel 52, eerste lid, der Ongevallen
wet 1901, om te worden toegelaten tot het over
dragen van het risico -der bij de genoemde wet 
geregelde ver:iekering zijner werklieden aan eene 
naamlooze vennootschap of vereeni~nJI: , wordt 
niet beechikt, wanneer bij het verzoekschrift niet 
ie overgelegd eene schriftelijke verklarinJI: van de 
naamlooze vennootschap of vereeniginJI:, inhoudende, 
dat zij zich verbindt het bedoelde risico over te 
nemen met ingang van den eenten dap: der maand, 
volgende op die, waarin de overdracht van risico 
aan den. werkgever wordt .toegestaan. 

26. Wanneer · een werkgever is toegelaten om 
zelf het ri~ioo te dragen der bij de Ongevnllen
wet 1901 geregelde verzekering 11ijner werklieden 
of om dat risico over te d~n aan eeoe naam
looze vennootschap of vereenigin!( ; zal de werk
gever, de naamlooze vennootschap of de vereeniging 
geacht worden met het dl'llllen van het bovenbe
doelde risico te zijn aangevangen op het tijdstip 
van het begin van den eersten dag der maand, 
vol!(ende op die, waarin Onze beschikking be
treffende de toelating ia opgenomen. 

27. De werkgever, die ia toegelaten om zelf het 
risico te drugen van de bij de Ongevallenwet 1901 · 
geregelde veriekering zijner werklieden or om dit 
risico over te dragen aan eene naawlooze vennoot
achap of vereeni11:in!I!, bn, na zijn verlangen dll3l'toe ' 
schriftelijk aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank te hebben medegedeeld, het bovenbedoelde risico 
weder aan de Rijksverzekeringsbank overdragen. 

Eeue mededeeling, als bedoeld in het eerste 
lid, geschiedt bij anngeteekenden brief. Deze 
vermeldt tevens het tijdstip, waarop het risico 
op de Rijksverzeke~ing,bank zal overgaan, welk 
tijdstip moet zijn dat, wuarop eene bepnalde dag 

11&0 va11J1:t. Tusschen dat tijdstip en den daF, waarop 
de kennisgeving door het bestuur is ontvangen, 
moeten ten minste twintig volle dagen geleJ1:en zijn. 

Zood~ het bestuur eene mededeeling als boven 
bedoeld beeft ontvangen, geeft het daarvan . bij te 
ad viseeren dienstbrief ten spoedigste kennis aan 
den werkgever el1, indien de werkgever het risico 
van de verzek!'rinjl; zijner werklieden aan «ne 
naamlooze vennootschap of vtreeniging heeft over
gedrugen, ook aan de naamlooze vennootschap of 
vereeniging, me\ mededeelinJI: of tegen de over
dracht van hei risico aan de Rijksvtrzekerings
bank in verbond met het bepaalde in het tweede 
lid al dan niet bezwaar bestaat. 

28. Wanneer ann eene naomlooze vennootschap 
of vereeniginp: door een werkgever een riaico, ale 
bedoeld in artikel 52, eerste lid, der Ongevallen
wet 1901, is ove~ragen en de na.amlooze ven
nootschap of vereeniging van het dragen van dat 
~isico wenscht ontheven te worden, don doet zij 
daarva11 bij aongeteekenden brief mededeeling aan 
het bestuur cler Rijksverzekeringsbank. De mede
deeling vermeldt tevens het tijdstip, ""aarop de 
naamlooze ve,rnoouchap of vereeniging met het 
dragen van het riaico wenseht te eindigen, welk , 
tijdstip moet zijn dat, waarop een bepaald dag 
eindigt. Toaschen dat tijdstip eo den dag, waarop 
de mededeeling door _het bestuur is ontvangen, 
moeten ten minste dertig volle dagen gelegen zijn. 

Zoodra het bestuur eene mededeeling als boven 
bedoeld beeft ontvnngen, geeft het daarvan bij 
te ad viseeren dienstbrief ten spoedigste kennis ann 
de naamlooze vennootschap of vereeniging en aan 
den werkgever, die het risico van de verzekering 
zijner werklieden aan de naamlooze vennootschap of 
vereeni11:ing had overgedragen, met mededeeling of 
tegen het ophouden van de naamlooze vennootschap 
of vereeniging met het dragen van het risico in 
verband met het bepaalde in den laatsten zin 
van het eerste lid al dan niet bezwnar bestaat. 

29. Dit bealuit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekenîng van het Staatablaà 
en van de Staatsrourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
bel11&t met de nitvoering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staataólaà en in de Staata
eoura■t zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

Rabeu-Steinfeld, den 5den December 1902. 
(get.) WILHELM{ NA. 

De Min. van Bi,anenl. Zam, (get.) KUYPJ:R. 

( Uitgeg. 19 Dee. 1902.) 
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T A BE L, bedoeld in arf.ilcel I van hef. besluit. 

OMSCHRIJVING VAN DE 
BEDRIJVEN. 

GROEP I. 

Àarde111erlc, gla.,, lcallc, enz. 

1. Aardewerk (het bedrijf van vervaar
digen van fijn). 

2. Aardewerk (het bedrijf van vervaar
digen van grof) met krachtwerktuig. 

3. Aardewerk (het bedrijf van vervaar
digen van grof) zonder kracht
werktuig 

4. Cement (het bedrijf van vervaar
digen van), het vervaardiiten van 
emballage daaronder niet begrepen. 

5. Cementwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van)metkraehtwerktuig. 

6. Cementwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig 

7. Chamottewaren (het bedrijf van 
vervaurdigen van) 

8 .. Draineerbnizen of pothuizen (het 
bt,drijf van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig 

ll. Draineerbnizen of pothuizen (het 
bedrijf van vervaardigen van) zon-
der krachtwerktuig • •. 

10. GipsbrnnJ.ersbedrijf (het). 
ll. Glasblazersbedrijf (het) 
12. Glosslijpersbedrijf (het) 
13. Grind (het bedrijf van het baggeren 

van) . 
14. Grind, keien, klei of zand (het be

drijf van del ven van) 
15. Kalkblttaachersbedrijf 1het) met 

krachtwèrktuig 
16. Kalkhlusschersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig 
17. Kalkbrandersbedrijf (het). 
18. Kleimalershedrijf (het) 
111. Krijtmnlersbedrijf (het) 
20. Knnststeenmakershedrijf (het) 
21. Leemdelversbe,lrijf (het) • 
22. Loodertsmalershedrijf (het) • 
23. Mergelblokbrekersbedrijf (het) 
24. Mortelmakershedrijf (het) met 

krachtwerktuig 
25. Mortelmakersbedrijf (het) zonder 

krnehtwerktnig • • . 
26. Pannenbakkers- of tegelmakersbe

drijf (het) met krachtwerktnig 
27. Pannenbakkers- of tegelmakersbe

drijf (het\ zonder krachtwerktnig. 
28. Papyristiet (het bedrijf van ver

vaardigen van) 
211. Plateelmakers- of mnnrtegelmakers

bedrijf (het met krachtwerktnig. 

M. p. 

0,ll3 0,25 

0,33 0,46 

0,ll3 0,25 

0,33 0,85 

0,33 0,46 

o,:rn 0,25 

0,33 0,62 

0,ll3 0,46 

0,33 0,25 
0,34 0,80 
0,27 0,30 
0,32 0,17 

0,35 1,35 

0,35 0,77 

0,33 0,46 

0,ll3 0,25 
0,33 1,46 
0,34 0,45 
0,34 0,80 
0,33 0,69 
0,35 1,22 
0,34 0,45 
0,28 0,85 

0,33 0,46 

0,33 0,25 

0,33 1,15 

0,33 0,69 

0,33 0,86 

0 33 0,46 

OMSCHRIJVING VAN DE 
BEDRfJVEN. 

30. Plateelmakers- ofmunrtegelmakenl
bedrijf (het) zonder kracbtwerktnig. 

31. Pleisterbeelden (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

32. Porseleinmakersbedrijf (het) . 
33. Smeltkroezen (het bedrijf van ver-

vaardigen van graphiete) 
34. Spiegelmakersbedrijf (het) 
35. Spiegel1dasslijpersbedrijf (het) 
36. Steen hakkers bedrijf (het) met krncht

werktnig 
37. Steeobakkersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktoig • 
38. Tabakspijpen (het bedrijf van ver

vaardigen van) 
39. Tafelglas (het bedrijf van vervaar

.ligen van), daaronder het gieten 
begrepen • 

40. Terrncottawaren 1het he.Irijf van 
vervaardigen van) 

41. Trll8malerabedrijf (het) • • • • 
42. Verelithe (het bedrijf van vervaar

digen van). 
43. Vitriet (het bedrijf van vervaar

digen van) . 
44. Vunrvaste steen (het bedrijf van 

't'ervaardigen van) 

GROEP ll. 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 

45. Diamant of andere edelsteenen (het 
bedrijf van klooven of snijden van) 

46. Diamant of andere edelsteenen (het 
bedrijf van slijpen van) 

47. Sehijvenschuurdersbedrijf (het) met 
krachtwerktuÏji: 

48. Sehijvenschuurdersbedrijf (hetj zon
der kraehtwerktuig 

GROEP JIJ. 
Boelc-, ateendrvklcerij, enz. 

411. Drukkersbedrijf, metaaldrukkers
bedrijf en steendrnkkersbedrijf 
(het) met krachtwerktnig 

50. Drukkersbedrijf, metaaldrukken
bedrijf en steendrnkkersbedrijf 
(het) zonder kraehtwerktnig 

51. Linieerdersbedrijf (het) met kracht
werktuig 

52. Linieerdel'tibedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

GROEP IV. 
BOUfQ/Jedrijr;en, daaronder begre-pen rei

•iging r;an gel,o,w,e,,, enz, 

53. Aardwerkers bedrijf (het) met kracht
werktuig 
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M. p. 

0,83 0,26 

0,1J2 0,25 
0,31 0,16 

0,33 0,48 
0,31 b,42 
0,:12 0,46 

0,33 1,16 

0,33 0,69 

0,33 0,25 

0,27 1,20 

0,82 0,25 
0,34 0,80 

0,27 0,67 

0,27 0,48 

0,33 1,04 

0,31 0,15 

0,31 0,48 

0,28 0,48 

0,28 0,26 

0,26 0,20 

0,26 0,17 

0 26 0,20 

0,26 0,17 

0,35 1,87 
28* 
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54. Aardwerkersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

55. Asphaltvilt of aspbnltpapier (het 
bed rij( van bel~gen van daken met) 

56. Aspbaltl.eerdersbedrijf (het) • 
57. Bo~rbedrijf (het) met kracht

werkt11ig 
58. Baggerbedrijf (het) zonder kracht-

werktuig 
59. Behangersbedrijf (het) 
60. Beton werkers bedrijf (het) 
61. Cementijzer (het bedrijf van ver• 

vaardil!'eU van) 
62. Cementijzer (het bedrijf van ver

vnardi~u van) op bouwwerken • 
6S. Centrale verwarming (het beilrijf van 

· l~trll'ln vau leidiup;en voor) 
64.. Deoorntieecbildersbedrijf (het) • 
61i. Droop;baggerbedrijf (het) met exca

vateurs • 
66. Duikersbedrijf (het) . • • 
67. Electrieche geleidinp;en of bliksem

afteiders (het bedrijf ran plaatsen, 
leggen, herstellen, ondenoeken of 
Wll(l;nemen van) 

68. Gas of water (het bedrijf van plaat
sen, leggen, herstellen, onderzoeken 
of wegnemen van leidingen voor). 

69. Glazeuwasschersbedrijf (het), het 
bedrijf vnu schoonmaken van g.,
bouwen en het beJrijf van ver
richten van werkzaamheden aan 
~vels met toebebooren. 

70. Heiersbedrijf (het) met krncbtwerk
tnig • 

71. Heiersbedrijf (het) zonder kracht-
werktuig • 

72. Houtcementdakle~rebedrijf (het) • 
7S. Huiaschildenbedrijf (het) en het 

glwmmakersbedrijf, nitslnitend bij 
bouwwerken 

74,. H11i1111Childersbedrijf (het) en het 
glazeurnakersbedrijf • 

75. Kanalen, sluizen, havens, dokken, 
bruizgen, dijken of andere water
werken (het bedrijf van maken, her
stellen, opbreken of afbreken van). 

76. Leidekkersbedrijf (het) • • • • 
1J. Loodii:ieterebedrijf (het) en het zink

werkersbedrijf 
78. Loodgietersbedrijf (het) en het 1ink

werkersbedrijf, uitsluitend bij 
bouwwerken • • • • • 

79. Marmerwaren (het bedrijf van ver
vaardi~n vau)metkrachtwerktnig. 

80. Mnrmerwareu (het bedrijf van ver
vaaro.iii:en van) ionder kracht
werktuig 

81. Metselaarsbedrijf (het) 
82. Molenmakersbedrijf (het) 
83. Oveubouwersbedrijf (het) 
84. Pannendekkers bedrijf (het), het 

rietdekkersbedrijf en het gtroodek
kersbedrijf • 

0,35 1,29 

0,35 2,98 
0,31 1,21 

0,35 2,10 

0,35 l,7S 
0.33 0,43 
0,31 1,44 

0,33 1,09 

0,35 l,7S 

0,31 1,07 
o,3:i l,lll 

0,35 1,73 
0,31 2,10 

0,35 l,6S 

o,:n 1,69 

0,38 2,36 

0,35 2,59 

0,35 2,10 
0,35 2,44 

0,38 1,72 

0,38 1,59 

0,31 2,84 
0,38 5,26 

0,31 1,59 

0,31 3,65 

0,30 0,67 

0,30 0,37 
o.:rn 1,80 
0,35 2,62 
0,33 1,36 

0,35 5,26 

85. :eompeumakersbedrijf (het). 
86. Riolen (het bedrijf van reinig.,n 

van) of secreten 
87 . Riolen (het bedrijf van plaatsen, 

leii:gen, herstellen, onderzoeken of 
wegnem·n van) of-buisleidingen. 

88. Rijswerkasbeilrijf (het) en het 
sieenzetlrrsbedrijf 

89. Scboorsteenveirersbe~rijf (het) • 
90. Sloopers v. ;i:ebou wen (het b~drij fv .) 
91. Steeohonwersbeilrijf (het) bij bouw

werken en tevens in werkplaatsen. 
92. SteenbonwerswerkplaatlK'n (het be-

. drijf, uitgeoefend in) . 
llll. Steenkloppersbedrijf (het) 
94. Ste.:nzagersbedrijf {het) • 
llli. Stdii:ermukersbedrijf (het) • 
96. Stoffeerdersbedrijf (het kamer• of 

buis-) • 
97. Strnatmnkersbed rijf (het) 
98. Straatreiniging (het bedrijf van 

open bare), met vervoer met dieren 
of schuiten 

119. Straatreiniginp: (het bedrijf van 
openbare), zonder vervoer met 
dieren of schuiten . 

100. Stucadoorsbedrijf (het) eu het 
wittersbedrijf . 

101. Timmerliedenbedrijf \hetl 
102. Timmerliedenbedrijf (het), uitslui

tend bij bouwwerken . 
JOS. WC!(tln, spoor- of tramwegen (het 

bedrijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) met 
krachtwerktnig . 

lOi. Wegen, spoor• of 1-ramw~n (het 
bedrijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) zon
der krachtwerktuig 

105. Welputtenmakersbedrijf (het). 

GROEP V. 

Clle"uclle ,iijue~lv.id, oiitp/ofóare 
atojfen, enz. 

106. Aether (het bedrijf van vervaar
diii:eu van) • 

107. Ammoniak of zwavelzure ammo
niak (het bedrijf van vervaar
dip;eo van) 

108. Apothekersbedrijf (het) . 
109. Aeph&lt (het bedrijf van vervanr

diii:en van) met krachtwerktuig. 
110. Asphalt (het bedrijf van vervaar• 

digen van) ionder krachtwerktnig 
1 ll. Azoverfätoffen (het bedrijf van ver

VDBrdigen van) . . . . . . 
112. Beenderontvelten (het bedrijf van) 

met benzine . 
US. Beenderproducten (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracht• 
werktuig . . . . 

114. Beenderprod neten (het bedrijf van 

0,31 0,67 

0,35 2,33 

0,31 l,7S 

0,31 2,84 
0,38 0,lll 
0,38 3,21 

0,28 1,31 

0,28 0,67 
0,34 1,71 
0,28 l,Sl 
0,33 2,98 

0,33 0,48 
0,31 1,21 

11,30 l,Qll 

0,30 0,38 

0,38 1,63 
0,32 2,00 

0,32 2,46 

0,31 1,117 

0,3 1 1,84 
0,3ó 5,62 

0,33 l,S5 

0 33 0 \16 
o'.33 0;15 

0,33 1,35 

0,33 0,86 

o,as 0,80 

0,33 1,011 

0,33 0,76 
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vervaardigen van) zonder kracht-
werktnip: . O,Sa 0,65 

116. Beenzwut (het bedrijf van venaar-
digeu van) met krachtwerlrtuip:. 0,211 0,75 

116. Beenzwart (het bedrijf van vervaar-
digen van) zonder krachtwerktuip:. 0,2\l 0,65 

117. Bekleedin![sstof (het bedrijf van 
vervuardigen van) met kracht-
werktnig . 0 33 0,67 

118. Blauwsel (het bedrijfvao vervaar-
digen van) met krachtwerktnip:. 0,.33 0,80 

119. Blau weel (h11t bedrijf van vervaar-
digen van) zonder krachtwerktuip:. 0,33 0,35 

120. Bloedloogzout (het bedrijf van 
vervaardigen van) met .kracht-
werktnip: • 0,33 0,116 

121. Bloedloopout (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder kracht-
werktuip: 0,33 0,35 

l.!2. Buskruit (het bedl'ijf van vervanr-
digen van) O,:J6 1,05 

123. Chemir.nliëo (het bedrijf van ver-
vaardiiten van) • 0,33 0,96 

124. Chinine (het bedrijf van vervaar-
digen van). 0,33 0,116 

125. Compost of mest 1het bedrijf van 
bereiden van)met krnchtwerktuip:. 0,28 0,75 

126. Compost of meet(het bedrijfvan be-
reiden van)zonder krachtwerktuig. 0,28 0,65 

127. Drukinkt (het bedrijf van ver-
vaardip:en van) . 0,21/ 0,38 

128. Eau-de-Col.igoe, parfumerie of 
haarw11ter (het bedrijf van ver-
vaardi11en van) met krachtwerktuig 0,24 0 38 

129. Eau de-Cologne, JJnrfumerie of 
haarwater (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht-
werktuig . 0,24 0,26 

180. Gallftloeikousjee (het bedrijf van 
vervaardigen van harde) • 0,33 0,67 

131. Inkt (het bedrijf van vervaardi, 
gen van) . 0,29 0,26 

132. Insectenpoeder (het bedrijf van 
vervuardigeo van) 0,29 0,38 

138. K11arseomakerabedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 0,24 1,011 

134. Knorsenmakershedrijf (het) zonder 
krachtwerktuip: . U,24 0,38 

135. Koolzuur (het bedrijfvan vervaar• 
digen van\ 0,33 0,116 

136. Kuo1tmest (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met krachtwerk-
tuig. 0,28 0,75 

137. Kunstmest 1het bedrijf vnu ver-
vaardigen van) zonder kracht-
werktuip: . 0,28 0,66 

138. Knnsh·unrwerk (het bedrijf vnn 
vervuardigeo van) 0,26 3,71 

1311. Laboratoria voor weteoschaJJpelijk 
en technisch onderzoek, ook ten 
dienate van het onderwijs (het 
bedrijf, uitp:eoefend in) 0,33 0,67 

140. Lakatokerebedrijf (het) en het ver-
nisstokersbedrijf. 0,33 0,81 

141. Loodwit (h6t beJrijf Yan vervo.ar, 
digen vao) met kracMwerktnip:. 

142. Lood wit (het bedrijf van venaar• 
digeo van) zonder krachtwerktuig. 

148. Lucifers (het bedrijf van vervaar
digen van), het bewerken van 
hout daaronder niet begrepen, 
met k:rachtwerkta i11: · • 

144.. Lucifers (het bedrijf van vervaar
digen van), het bewerken van 
hout daaronder niet begrepen , 
zonder krachtwerktuig. 

145. Lijmmakersbedrijf (het) en het 
gelntioemakersbedrijf, met kracht
werktuig . 

146. Lijmmakersbedrijf (het) en het 
gelatioemakersbedrijf, zonder 
krachtwerktnip: . 

147. Machineolie (het bedrijf van ver• 
varu-digeo van) met krachtwerk
tuig. 

148. Machinepoeder (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . 

149, Meekrap (het bedrijf van bewerken 
van) met krachtwerktuig . 

150. Meekráp (het bedrijf van bewerken 
van) zonder krachtwerktuig . 

11'>1. Oliemolens \het bedrijf, uitgeoe• 
fend in) 

152. Pateotolie (het bedrijf, van ver• 
vaàrdigen van) 

153. Patronen (het bedrijf van vervaar
digen van), het vullen daaronder 
btgrepen 

164. Peksmeltersbedrijf (het). 
lö5. Phnrmacentische preparaten (het 

bedrijf van verváardigeu van) 
156. Photographische preparaten (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
157. Politoer (het bedrijf van vervaar

digen •an) met krachtwerktnig. 
158. Politoer (het bedrijf vau vervaardi

gen van) zonder krachtwerktuig. 
1 öll. Pyrotechnische inrichtingen (het 

bedrijf, uitgeoefend in) • 
160. Schoensmeer of poetspommade (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
161. Soda (het bedrijf van vervaardi

gen van) 
162. Teerprodncteo (het bedrijf van 

vervaardigen -van) . 
163. Traan ofolie (het bedrijf van koken 

van) met krachtwerktuig. 
164. Traan of olh, (het bedrijf van koken 

van) zonder krachtwerktuig . 
165. Verf (het bedrijf van vervaardigen 

van), het malen daaronder bt,
grepeo, met krachtwerktuig . 

166. Verf (het bedrijf van vervaardigen 
van), het malen daaronder be
grepen, zonder krachtwerktuig • 

167. Vetsmeltersbedrijf-(het) met krncht-
werktuig • 
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0,2!J 0!80 

0,2!J 0,85 

0,80 0,8! 

0,30 0,28 

0,33 1,00 

0,3S 0,44 

0,24 0,94 

0,29 0,38 

0,2\J 0,80 

0,21J 0,85 

0,34 1,04 

0,24 0,86 

0,26 1,73 
0,82 0,67 

0,33 0,67 

0,83 0,88 

0,211 0,38 

0,21J 0,26 . 

0,36 2,ll 

0,24 0,37 

0,33 0,96 

0,33 1,24 

0,32 1,18 

O,ll2 0,74 

0,2'.l 0,80 

0,2!J 0,35 

0,24 1,13 
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168. Vetsmeltersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • 0,24 0,7 4 

169. Vuurmakers (het bedrijf van ver-
vaardigen van\ zonder kracht-
werktuig • • • • . • • • 0;2!J 0,38 

710. Wagensmeer (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met krachtwerktnig 0,24 0,48 

171. Wagensmeer (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht-
werktnig . • • • . • • 0,24 0,38 

172. Washleekersbedrijf (bet) ' met 
krachtwerktuiic . . . . • 0,33 0,38 

173. Zeep (het bedrijf van vervaardi-
gen van) met kraehtwerktnig • 0,24 0,87 

174. Zeep (het bedrijf van vervaardi-
gen van) zonder krachtwerktnig. 0,24 0,39 

17 5. Zeeppoeder (het bedrijfvan vervaar-
d.igen van) met krachtwerktuig. 0,24 0,87 

l 76. Zeeppoeder (het bedrijf van vervaar-
digen van) zonder krachtwerktuig. 0,24 0,39 

17 7. Zegellak (het bedrijf _van vervaar-
digen van) • . . • • • • 0,33 0,67 

178. Zinkwit (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. 0,2~ 0,80 

179. Zinkwit (het bedrijf van vervaar• 
digen van)zonderkrachtwerktuig. 0,2U 0,35 

180. Zuurstof- (het bedrijf vau vervaar-
digen van) met krachtwerktuig. 0,33 0,96 

181. Zwavelzuur (het bedrijf van ver-
vaardigen van) , . 0,33 O,iJ6 

GROEP VI. 

Howt-, éwrlr-, atroobewerlring , enz. 

182. Bezems,boenders, bontels,kwusten 
of penseelen (het bedrijf van ver
vaardigen van), het vervaardigen 
van borstelhout daaronder niet 
begrepen • • • • • • • . 0,22 0,26 

183. Biljartmakersbedrijf (het) met 
kraohtwerktuig • • • • . 0,29 2,29 

184. Biljartmakersbedrijf (het) zonder 
' krachtwerktuig • . . . • . 0,29 0,47 

l 85. Borstelhontmakerabedrijf (het) met 
krachtwerktuig . · . . 0,32 2,10 

186. Bontelhontmakenbedrijf (het) zon-
der kracbtwerktuig. . • •. • 0,32 0,48 

187. Brandhout (het bedrijf van zagen 
van) met cirkelzaag, met kracht-
werktuig • • • • . 0 ,32 4,21 

188. Brandhout (het bedrijf van zagen 
von) zonder cirkelmag , met 
krachtwerktuig • • • • . • 0,32 2,01 

] 89. Brandhout (het bedrijf van zagen 
van) zonder krachtwerktuig • . 0,29 0,46 

190. Duigenmakersbedrijf (het) met 
kraclitwerktnig . . • • • . 0,29 2,53 

191. Dnigenmakenbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . • • • • • 0,29 0,65 

192. Haarkammen (het boo.rijf van ver-
'"aardigen van) met krachtwerktuip:. 0,22 0,51 

193. Haarkammen (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht-
werktuig . . • • • • • ,, 0,22 0,16 

194. Handboogmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . • • • 0,29 0,51 

195 Handboogmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig. • • 0,2 ~ O,l 6 

196 Hoepelmakenbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . 0,29 0,26 

197. Hout (het bedrijf van bereiden 
van), de houtcreosoteering . 0,24 1,02 

198. Hout der lucifers (het bedrijf van 
bewerken van)metkrachtwerktuig. 0,32 1,10 

199. Hout der lucifers (bet bedrijf van 
bewerken van) zonder krachtwerk
tni,:. . . . . . . 

200. Hontdraaiersbedrijf (het) met cir
kelzaag. . 

0,32 0,45 

0,32 1,29 
201. Hontdraaiersbedrijf (het) zonder 

cirkebMg, met krachtwerktuiic. 0,2\J 1,02 
ll02. Houtdraaiersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig • • . • . . 0,2\J 0,35 
203. Houtschillersbedrijf (het) en het 

teenschillersbedrijf . • • • . 0,31 0,26 
204. Houtwaren (het bedrijf vau ver

vaardigen van) met krachtwerk- 1 

tnip:. . . . . . . . . . 0,29 1,26 
205. Houtwaren (het bedrijf van ver-

V88f'di![en van l zonder kracht
werktuig . . • . . . 

206. Houtwolmakersbedrijf (het) met 
huutbewerkin~achines 

207 . Hontwolmakersbedrijf (het) zonder 
hontbewerkingmachines 

208. Houtzagersbedrijf (het) met een 
krachtwerktuig, dat niet is een 

0,211 0,35 

0,32 2,42 

0,32 0,80 

wind- of waterkrachtwerktuig . 0,32 2,51 
209. Houtzag,,nbedrijf (het) met wind-

of waterkraohtwerktnig, met cir
kelzsRg • • . • 

210. Hontzagersbedrijf (het) met wind
of waterkrachtwerktuig, zonder 
cirkelzaag 

0,31 3,37 

0,33 1,85 
211. Hontr.agenbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig • 0,31 0,48 
212. J'alonsieën (het bedrijf van ver

vaardigen van) • 
213. Kistenmakenbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . • 
214. Kistenmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . 

0,29 0,98 

0,32 3,72 

0,32 0,47 
215. Klompenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . • • • 0,29 1,26 
216. Klompenmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig • • • • . . 0,2\J 0,35 
217. Knoopen (het bedrijf van het ver-

vaardigen van gedraaide) met 
krachtwerktuig 

218. Kooopen (het bedrijf van het ver
vaardigen van icedraaide) ~onder 
krat"htwerktnip: . 

219. Koft'ermakersbearijf (het) met 
krachtwerktuig . 

220. Koft'ermakersbedrijf (het) zonder 

0,18 0,34 

0,18 0,16 

0,33 0,48 

kracht werktuig • • 
221. Kuipenbedrijf 1het) met 

werktuig • . • • . 

0,33 10,26 
kracht-

0,27 l,45 
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222. Kuipenbedrijf (het) zonder kracht- ' 
werktuig . • • . . . . . 0,27 0,76 

223. Kuostbaleinm&kenbedrijf (het) • 0,24 0,67 
224. Konstdraaiersbedrijf {het) met 

krachtwerktuig • • • 0,29 0,51 
225. Kuostdranienbedrijf {het) zonder 

krachtwerktuig • • • • • • 0,2\J 0,16 
226. Kurkenmakenbedrijf {het) . • • 0,18 0,26 
227. Lakwerkeo (het bedrijf van ver-

vaardigen van) . • • • . • 0,18 0,38 
228. Landbouwgereedschappen (het be• 

drijf vao verv1111rdip:en van houten) 
met krachtwerktuig. • • . . 0,2\J 1,26 

229. Laodboowgereedschappen {het be-
drijf van vervell!'digeo vao bonten) 
zonder krachtwerktuig. 

230. Leesteomakenbedrijf (het) met 
krachtwerktuig • • . . 

231. Leestenmakenbedrijf {het) zonder 
krachtwerktnig . . 

232. Lijsteomakershedrijf {het) met 

0,29 0,35 

0,23 1,5\J 

0,23 0,44 

krachtwerktuig • . . • . • 0,29 1,07 
233. Lijsteomakersbedrijf (het) zooder 

krachtwerktuig • • • . • 
234. Mandenmakersbedrijf (het) • • 
235. Mattenmakersbedrijf (het) • • 
236. Meobelbekleedersbedrijf {het) • 
237. Meobelmakenbedrijf (het) met 

kruchtwerktni11: . • . 
238. Meobelmakersbedrijf (het) zonder 

krnchtwerktnig . 
239. Modelmakenbedrijf (het) met 

:krachtwerktuig . • 
240. Modelmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktui11: • • • 
241. Parketvloeren (het bedrijf van ver

0,29 0,46 
0,30 0,26 
0,30 0,26 
0,30 0,38 

0,23 2,2\J 

0,23 0,47 

0,23 1,43 

0,23 0,51 

va11rdi11:en v.) metkrecbtwerklnig. 0,2\J 2,53 
242. Rietmatteomakersbedrijf (het) . • 0,30 0,26 
243. Rietmeubelmnkershedrijf (het) zon-

der krachtwerktui11:. • • • . 
244. Rottiogachillersbedrijf (het). . . 
245. Rottingvlechtersbedt'ijf (het) • • 
246. Run- en ichorsmoleos (de bedr~

0,30 0,26 
0,31 0,38 
0,30 0,26 

ven, uitgeoefend io) . . • • 0,32 l,Y3 
247. Schoenklompenmakenbedrijf (het). 0,30 0,3ó 
248. Stoelenlll!lkersbedrijf (het) oiet 

krachtwerktui11: • . . 
249. Stoeleumakersbedrijf (het) zonder 

0,2\J 2,2\J 

krachtwerktui11: • • • . O,l!\J 0,47 
260. Stoelenmattersbedrijf (het) • . . 0,30 0,26 
251. Stroohaksel {het bedrijf, an verv1111r-

di,reo vao) met krachtwerktuig. 0,32 2,2\J 
252. Stroohulzeumakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig • • • . . . 0,32 0,48 
263. Stroohulzenmakersbedrijf (het) met 

. werktui,ren, zonder krachtwerk-
tui11:. • • . • • • • • 0,32 0,26 

264. Stroovlecbtersbedrijf (het) met 
werktuigen . . • . • . . 0,30 0,48 

2s'o. Timmerfabrieken (het bedrijf, uit-
~eod in) . . . • • • . 0,2\J 3,72 

256. Verfhoutmalersbedrijf {het). . • 0,32 0,86 
257. Witwerkersbedrijf {het) met kracht-

werktuig • • • • • • • . 0,29 2,29 

258. Witwerkersbedrijf (het) zonder 0,29 0,4i 
krachtwerktuig • 

GROEP VII. 

Kleeding en reiniging. 

259. Badinrichtingen met krachtwerk-
tuig of stoomtoestel (het bedrijf, 
nitgeoefeod in) • • . • . . 0,27 0,37 

260. Bedden of matrassen {het bedrijf, 
van ve~v1111rdigen van)metkracht-
werktni11: • • • . • . . • 0,2\J 0,67 

261. Bed veereu (het bedrijf vnn , berei-
den van) met krachtwerktuip:. 0, 33 O, ll 7 

262. Bontwerkersbedrijf {het) met 
krachtwerktnil( • . . 0,28 0,26 

263. Chemische ,vall8eherijen (het be ' 
drijf, uitgeoefend in) • • • • 0,33 0,6 7 

264. Confectiebedrijf (het) met kracht-
werktuig • • . . . • • . 0,29 û,26 

265. Dekens (het bedrijf van verv1111r-
digeo van gestikte) met krocht• 
werktuig . . . • 

266. Dekens en watten (het bedrijf 
van vervaardi11:en van p:estikte) 

0 211 0,26 

met krachtwerktuig . . . .

1

0,29 1,09 
267. Eqoipemruten {het bedrijfvao ver• 

vnardigeo van militaire) met 
krachtwerktoip: • • • . • · 10,29 0,3S 

268. Galon• of bordnurwerken (het be-
drijf van vervaardigen van) met 
krachtwerktui11: . . . . . · • 0,2~ 0,26 

269. Goed (het bedrijf van vervaardigen 
van ,teolied) met krachtwerktui11:. 0,33 1, 00 

270. Goederen {het bedrijf Vl\n verv1111r-
J.igen van witte) met kracht- 1 
werktuig • . . . . ; • • 0,2\l 0,44 

271. Handschoenen {het bedrijf van was· 
schen van) met beozioe • • •

1

0,33 0,67 
272. Ootsmettin1t1iorichtingen met 

krachtwerktuig of stoomtoestel 
(het bedrijf, uitgeoefend in) . • 0,32 0, 15 

273. Parapluiemakersbedrijf (het) eo het 
parasolmnkersbedrijf, met krncht- 1 

· werktuig • . • . . • . . 0, 29 0,48 
274. Parnpluiemakersbedrijf (het) en 

het psruolmaker,;bedrijf, zonder 
krachtwerktuig . • . . • •

1
0,2\J 0, 15 

27 5. Petten (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerktuig 0,29 0,26 

276. Strijkiorichtingen (het bedrijf, uit• 
geoefend in) met krochtweTktnig. 0,30 0,67 

277. Tapijtreiniiringsinrichtiof(en I het 
bedrijf, oitgeoefeqd io) met kracht-
werktui11: . . . . . 0,32 0,38 

278. Wasschersbedrijf {het) en het 
bleekersbedrijf . • 0,32I0'.57 

GROEP VIII. 

KunstnijTJerlieid. 

279. Beeldhouwersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . • • 

280. Glasinloodzettersbedrijf {het) 
0,2 0,41 
0,31 0,26 
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281. Glaaschildersbedrijf (het) . 
282. Houtsnijders-, cachetsnijdera en 

graveerdersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . , 

283. Knostbeelden (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracbtwerk
tni1t, • • . • . , 

284. Kunstbeelden (het bedrijf van ver
raa;digen van) zonder kracht 
werktui(I: . • • • • • • . 

285. Ornamenten (het bedrijf van ver• 
vaardigen van kerkelijke) met 
krachtwerktuig • • . . • . 

!86. Ornamenten \het bedrijf van ver-
vaardigen van kerkelijke) zonder 
krachtwerktniit . • • . • 

287. Plateelachildersbedr~f (het) • 
~88. Po}'.a6leinschildersbedrijf (het). 

GROEP IX. 

Leder, flHUdoelt en c@utclioru:. 

o.s·2 0,2+ 

0,29 0,14 

0,33 0,48 

0,33 0,26 

0,28 0,48 

0,28 0,26 
0,32 0,15 
0,32 0,15 

289. Blaasbalgen (hei bedrijf van ver-
va.,rdigen van) • • • • • • 0,32 0,48 

290. Caontchoocwaren (het bedrijf van 
,i,ervaardigen van) met kracbt-
werktniit . . . . . . . . 0,2i 0,76 

291. Caootehoocwareu (het bedrijf van 
vervaai·digeo van) zonder kracht• 
werktuig . . . . . . . 0,22 0,31 

292. Drijfriemen(hetbedrijfvan vervaar-
did(eo · van) met krachtwerktuift. 0,33 0,67 

293. Drijfriemen (het bedrijf van vervaar-
c1iiren van) zonder kracb.twerktniit. 0,33 0,48 

294. Huidenzouterabedrijf (het) en het 
vellenblootersbedrijf, met kracbt-
werktnig . . . . . . . . 0,211 0,48 

295. Hoidenzoutersbedrijf (het) en het 
v.ellenblootersbedrijf , zonder 
k:rachtwerktnip: . • . . • . 0,29 0,26 

296. Knostitebitten (het bedrijf van ver-
v11&rdi(l:lln van) met kracbtwerk-
tui,;. . . • • . • • • . 0,22 0,38 

297. Kunst(l:Bbitten (het bedrijf van 
~erlfaardi(l:eo van) zonder kracht-
werktuig • . . . • . . . 0,22 0,211 

298. Ledergalanteriewaren (het bedrijf 
van vervaardigen van)!llet kracht-
wer!d11ig . . . • . . . . 0,29 0,38 

2119. Lederiru.Jant~rieworeu (h~t loedrijf 
vuo vervaardi(l:en v1111) r.onder 
krucMwerktni(I: . . . • • • 0,2W 0,15 

800. Lederwaren (het bedrijf van vervaar-
digen V11n) mel kraçhtwerktni(I:. 0,31 0,48 

301. Lederwaren (het bedrijf van vervaar-
di(l:60 vnn)zonderkr11chtwerktuip:. 0,31 0,26 

302. Leerlooiers-, perka,neutmakera- en 
zeemledermakersbedrijf (het) met 
kraehtwerktniit . . . . • • 0,30 0,59 

303. Leerlooiers-, perkamentmakers- en 
zeemledermakerabedrijf (het) zon-
rler krachtwerktui(I:. • • . • 0,30 0,46 

804. Linoleum (het bedrijf van ver. anr• 
d~n van) met krnchtwerktoi(I:. 0,30 1,85 

305. Schoenmakersbedrijf (het) met 
kracbtwerktuiit . 0,30 0,46 

:106. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werktuigen, zonder krachtwerk-
tuil(. • 0,30 0,18 

807. WMdoek (het bedrijf van ver-
vaardigen van) • 0,33 l,0ö 

1108. Zndelmakerabedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 0,33 0,48 

309. Zadelmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • 0,33 0,26 

GROEP X. 
Oer, ,teenl:olen, twrf. 

SI 0. Briqnetten (het bedrijf van vervaar
digen ,an) . . • • • • . 

311. Kolenbranderabedrijf (het\ • • • 
312. Steenkolenmijnen (het bedrijf van 

exploiteeren van) . . . 
313. Torfbnj!'genbedrijf (het). • . 
314. Turfstrooisel (het bedrijf van ver

,·aardigen van) . 
315. Venenersbedrijf (het) • • 
316. IJzeroergravenbedrijf (het). 

GROEP XI. 

Bewerking fJ«n metalen. 

0,33 2,10 
0,31 1,08 

0,35 2,87 
0,35 0,67 

0,35 1,0\J 
0,35 0,48 
0,35 0,77 

S 17. Appenda(1:68 (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk• 
tuig . . . . . . . 0,30 1,17 

318. Blikwaren (het bedrijf van vervaar
. di~n van) en het blikslagers· 

bedrijf, met krachtwerktuiit. . 0,30 1,12 
319. Blikwaren (het bedrijf van l"ervaar-

ditren van) en het blikslugers-
bedrijf, zonder kracbtwerktui(I:. 0,30 0,37 

320. Bonten, moeren of klinkna!(els 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktni(I: . 0,25 1,06 

321. Brandkasten of kachels (he~ be-
drijf van vervaardigen van) met 
krachtwerktniit • . . . 0,27 1,06 

322. Brandkasten of kachels (het be-
drijf van vervnardi(l:CD van) zon-
der krachtwerktuig. • • . . 0,27 0,57 

323. Buizen van compositie of lood 
(het bedrijf van persen van) met 
krncbtwerktnig • • • • 0,25 0,110 

324. Buizen van compositie of loorl 
(het bedrijf van persen van) 
zonder krachtwerktoi(I: 0,25 0,77 

3.25. Capsulen (het bedrijf van vervaar 
digen van) met krscbtwerktoift. 0,28 1,0~ 

326. UapBulen (het bedrijfvao vervaar-
di(l:en vao) zonder krachtwerktniit. 0,28 0,62 

327. Drnadnnj!'els (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) . . . . . . 0,25 0,56 

328. Draadtrekkerijen (het bedrijf, uit-
geoefend in) . • • • • . . 0,25 0,41 

3:1!9. Draad voorwerpen (het bedrijf van 
vervaardigen van) • • • • . 0,25 1,14 
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330. Galvanopla&tische inrichtingen (het 
bedrijf uitgeoefend in) 

83 l. Gereedschap (het bedrijf van ver
vaardigen vatJ) . . . . . • 

1!32. Goudsmederijen en jnwelierewerk
plaataen (de bedrijven, uitgeoefend 
in) met krachtwerktnip: 

333. Goudsmederijen en jnwelierswerk• 
plaatsen (de bedrijven, 11it9:eoefend 
in) zonder krachtwerktuig . 

834. Grorsmederijen (het bedrijf, uitge
oefend in) met · krachtwerktni11:. 

335. H1LJ1:el11:ieterijen (het, beilrijf, uitJ!;e
oefend in) met krachtwerktni11:. 

336. HnJZe]gieterijen (het bedrijf, nitjle
odend in) zonder krachtwerktni11:. 

337. !{ettinJZen (het bedrijf van smeden 
van) 

338. Knoopen (het bedrijf van vervaar
digen vun metalen) met kracbt
werktnig • 

3311. Knoopen (het bedrijf van vervaar
digen van metalen) zonder kr11cht
werktniii: . . . • . 

340. Koperdraaiersbedrijf (het) 
841. Koperplettersbedrijf (het) 
342. Kopersls~r•bedrijf (he1,) 
343. Lettergietersbedrijf (het) 
344. Loodplettersbedrijf (het) en het 

zinkplettcrsbedrijf . 
345. Messenmakersbedrijf (het) met 

kr11chtwerktui11: • 
346. Messenmakersbed.rijf (het) tonder 

krachtwerktui11: . 
347. Metaalgietersbedrijf (het) met 

krachtwerktui11: . 
348. Metaalpetersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktni11: • 
3411. Metaal waren (het bedrijf van ver

vaardigen vanJ met krachtwerk
tuig 

350. Metaalwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktnip; . 

3öl. Moffdarijen (het bedrijf, uitge
oefend in). 

31i2. Munten (het bedrijf van vervnar
Jip:en vnn) met krachtwerktoig. 

31i3. Naalden (het bedrijf van vervaar 
di11:en van) 

354. Patroonhulzen {het bedrijf van 
vervaardigen van) . 

365. Schaatsen (het bedrijf van ver 
vaardigen van) 

3ö6. Scharenalijpersbedrijf (het) en het 
measenalijpersbedrijf, met kracht
werktuiJZ . 

357. Scharenslijpersbedrijf (het) en het 
tuesschenslij pers bedrijf, zonder 
krachtwerkt.niJ!: . 

358. Smederij {de buis, hoef-en kachel•) 
met krachtwerktuig • . . 

3511. Smederij (de huis•, boef-en kachel-) 
zonder krachtwerktuig. 

0,33 0,67 

0,32 1,39 

0,18 0,26 

0,18 0,15 

0,27 l,83 

0,24 0,110 

0,24 0,77 

0,25 0,68 

0,18 0,52 

0,18 0,3\J 
0,31 0,38 
0,25 1,41 
0,30 0,IJ4 
0,24 0,40 

0,25 0,74 

0,36 l,ö3 

0,36 0,34 

0,28 0,90 

0,28 0,77 

0,24 1,18 

0,24 0,61 

0,22 0,38 

0,28 l ,011 

0,28 0,44 

0,28 0,73 

0,27 1,02 

0,31 0,48 

0,31 0,38 

0,27 1,02 

0,27 0,84 

360. Staniolmakenbedrijf (het) 0,25 0,67 
861. Tiogietersbedrijf (het) en het lood

gietersbedrijf, met krachtwerktuig. 0,28 0,81 
362. Tiogietersbedrijf (het) en het Jood

J!;ietersbedrijf, zonder kracht-
werktni11: . 0,28 0,55 

363. Vijlenmakersbedrijf (het) met 
kracbtwerktui!= . 0,36 0,68 

864. Vijlenmakersbedrijf (het) zonder 
krnchtwei-ktnig • 0,36 0,36 

865. Wevenkammeu of rieten (het 
bedrijf van vervaardigen van) . 0,24 l,Ol 

366. IJzerdraaiersbedrijf (bet1 • . • 0,31 o,,8 
367. IJzerp;ietersbedrijf(het) metkracht-

werktniit . 0,28 l,"6 
368. IJzerpetersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktniit . 0,28 0,94 
36\J. IJzer of metaal (het bedrijf van 

slijpen of polijsten nn) met 
krnchtwerktnig . . • , 0,31 0,66 

370. IJzer of metaal (het bed.rijf van 
slijpen of polijsten van) zonder 
krachtwerktniit . 0,31 0,86 

371. IJzer of stnal (het bedrijf van 
vervaardi11:en vanj 0,80 1,83 

372. IJzerwaren (het bedrijf van Ter-
vaardigen van geëmailleerde). 0,22 0,70 

373 Zilverwerken (het bed.rijf van ver-
• vaardigen van) en de zilversme-

derij, met krachtwerktuig 0,18 0,7S 
37 4. Zil verwerken (het bedrijf van ver-

vaardigen van) en de silvenme-
derij, ,onder krnchtwerkt11i11:. 0,18 0,1 li 

37 5. Zink (het bedrijf van vervaar-
di11:en van) 0,30 0,86 

.876. Zinkwerken (het bedrijf van ver-
vaardigen van) • 0,24 0,76 

GROEP XII. 

YeN1aardiging van ,toom• en andere 
' ,oerktuigen, imtNlmtmten, e11z. 

377. Automobielen (het bedrijf van ver-
vaardiiten of hersteJlen van). 0,80 1,73 

37 8. Base uien (het bedrijf vu n vervaar-
digen of herstellen van) met 
knchlwerktni11: . 0,21i 0,88 

37'J. Batcnlen (het bedrijf van vervaar-
digen of beratellen van t zonder 
krachtwerktni11: . 0,25 0,411 

380. Brandspuiten (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) met krachtwerk-
tuig. . . , . 0,31 0,71 

881. BrandapuiLen (het bedrijf van ver -
•aardiizen van) zonder kracht-
werktuig . 0,31 O,liO 

382. Breukbanden (het bedrijf van ver-
vaardil(en van) met krachtwerk-
tuig. 0,31 O,S8 

S83. Breukbanden (het bedrijf van ver• 
vaardigen van) zonder,_ kraoht-

werktni11: 0,31 0,26 
884. Brnp:genbouw- en ijzerconstructie-



442 5 DECEMBER 1902. 

werkplaatsen (de bedrijven, oit-
geoefend in) • • • • . • • 0,25 2,16 

885. Gasmeters (het bedrijf van vervaar• 
diiten van) m~t krachtwerktuig. 0,30 1,011 

386. Gasmeters (het bedrijf van ver-
vaardi,r•n van) zonder kracht• 
werktui)( • 

887. Gaaornameuten (het bedrijf van 
vervaudigen van) • 

388. Geschut (het bedrijf van vervaar
digen van) 

389. Geweermakersbedrijf (het) met 
kracht1verktui,r • 

390. Geweermakersbedrijf (het) zonder 
kracht werktuig • 

891. Geweermakers bedrijf (het), het 
vollen van patronen daaronder 

0,30 0,38 

0,28 0,67 

0,32 2,02 

0,32 0,46 

0,32 0,36 

begrepen, met krachtwerktuig 0,32 1,011 
892. Geweermakersbedrijf (het), het 

vollen van patronen daaronder 
begrepen, zonder krachtwerktoiir. 0,32 0,67 

393. Gloeilampen (het bedrijf van ver-
va~rdigen van electrieche) met 
krachtwerktuig • 

894. Gloeilampen (het bedrijf nn ver
vaardigen van eleetrieche) sonder 
krachtwerktuig . 

895. Horl0itemakersbedrijf (het) en 
het nurwerkmakersbedrijf, met 
kracht werktuig . · 

396. Horlo!(llmakersbedrijf (het) en bet 
nnrwerkmnkersbed.rijf, zonder 
krachtwerktuig . 

897. Instromen ten (het bedrijfvan ver
vaardig.·n of herstellen van fijne) 
met krachtwerktuig 

898. Instrumenten (het beclrijf van ver
vaardi,ren of herstellen van fijne) 
zonder kracht""erktuig. 

899. Instrnmeoten (het bed.rijf van ver
vaardigen of herstellen van grove) 
en cle wcrktnigmnkerij , met 
krachtwerktnig . 

400. Instrument.en (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van grove) 
en de werktuigmakerij , zonder 
kruchtwerktniir . 

401. Ketelmakersbedrijf (het\. 
4.02. Lampenmakerebedrijf chet). 
4.03. Laodbonwwerlrt.uip;eo (het bedrijf 

0,27 0,86 

0,27 0,48 

0,24 0,41 

0,24 0,15 

0,24 1,04 

0,24 0,30 

0,32 1,02 

0,32 0,40 
0,25 3,:&7 
0,24 0,78 

van vervaardiiten of herstellen van) 0,27 1,28 
404. Machines (het bedrijf van ver-

vaardigen van), de ketelmakerij 
daaronder niet begrepen 

405. Machinea(h~t bedrijf van herstellen 
van) met kmchtwerktniir . 

406. Machines(het bedrijfvan hentellen 
van) zonder krachtwerktuig . 

407. Mnziekiostrumeuteo (het bedrijf 
van vervaardigen of herstellen 
van) met krachtwerktuig. 

406. Muzieldnstrumeuten (het bedrijf 
van : verv11ardi11:e11 of herstellen 

0,27 1,66 

0,80 1,17 

0,30 0,69 

0,80 0,37 

van) zonder krnchtwerktoig. • 0,30 0, 26 

409. Naaimachines (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van), 

410. Orgels (het' bedrijf van vervaar• 
digen of herstellen van) • 

411. Piano's ofharmonioms (het bedrijf 
van vervaardiiten or herstellen 
van) met krachtwerktui11:. 

412. Piano's of harmonium& (het bedrijf 
vao vervaardigen of herstellen 
v,m) zonder krachtwerktni11: • 

413. Rijwielen (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) met 
krachtwerktoig . 

414. Rijwielen (het bedrijf van vervaar• 
digen of herstellen van) zonder 
krachtwerktuig . • . • . • 

415. Spoelenmakersbedrijf '(het) ' met 
krachtwerktuig . 

4.16. Spoelenmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . • . . • 

417. Telegraaf werkplaatsen (het bedrijf, 
uit!(eoefend in), het inatalleeren 
daaronder begrepen, met kracht 
werktuig . 

418. Telegraafwerkplaatsen (het bedrijf, 
nitjl;eoefend in), het installeeren 
daaronder begrepen, zonder 
kmohtwerktnij!; . 

419. Toestellen (het hedrijf van ver 
vaardi,ren en installeeren van 
electrische), a.ccnmnlatoren hier
onder begrepen, met kracht
werktuig • 

420. Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen en installeeren van 
electrieche), accnmulntoren hier
onder be,rrepen, zonder kracht• 
werktuig . 

421. Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen en installeeren van 
verwanninge- en waterleidings- ) 
met krachtwerktuig 

422. Toestellen (het bedrijf van ver
vaardiltlln en inatalleeren vun 
verwarmings• en waterleidinp:s-) 
zonder krachtwerktoig. 

428 . Wapensmederij (de) . 

GROEP XIJI . 

Sclaeep.r/Jo,,,o , veroaardiging va" 
rijt"ige,s. 

424,. Blokmakersbedr.ij( (het) en h1•t 
mastenmakersbedrijf, met krnoht 
werktuig . 

425. Blokmakersbedrijf (het) en het 
mastenmakerebed.rijf, zonder 
krachtwerktuig . 

426. Droogdokken '(het bedrijf van 
ei:ploiteeren van) 

427. Kinderwagens (het bedrijf van 
·vervaardigen van) met kracht 
werktni,r . ·• 

428. Kinderwagen, (het bedrijf van 

0,25 0,62 

0,30 0,3'6 

0,30 0,78 

0,30 0,25 

0,30 0,67 

0,30 0,48 

0,24 1,09 

0,24 0,38 

0,32 0,84 

0,32 0,77 

0,32 0,86 

0,32 0,80 

0,80 1,20 

0,30 0,98 
0,36 0,48 

0,32 1,09 

0,32 0,38 

0,31 1,26 

0,24 0,67 
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vervaardigen v,u:i) zonder kracht
werktuig . 

4ll9. Rijtnigbtkleedersbedrijf (het) • 
4SO. Rijtuigmakers • of wugenmakers

bedrijf (het) met krachtwerktuig. 
431. Rijtui~akers- en wugenmakerabe

drijf {het) zonder kracbtwerktnig. 
432. Rijtui~childersbedrijf (het) 
433. Scheepsbeschietersbedrijf I het) met 

krechtwerkt uig . . • . 
484. Scheepsbeachietersbedrijf {het)zon• 

der krachtwerktuig . 
485. Scheepsmnkersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . 
486. Scheepsmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig • 
487. ScheepsEchildersbedrijf {het) 
438. Scheepssloopershedrijf (het) 
439. Scheepstuigers• en scheepstake

laarsbedrijf (het) 
440. Sloepenmakersbedrijf (het) . 
.Ul. Spoorwegrijtuigen en Wllj(Ons (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
442. Wielenmakersbedrijf (het) met 

kraehtwerktui11: . 
443. Wielenmakersbedrijf (het) zonder 

krnchtwerktnig • 

GROEP XIV. 

Papier en~. 

0,24 0,48 
0,29 0,38 

0,29 0,76 

0,29 0,48 
o,:rn o,s8 

0,32 2,05 

o,:32 0,47 

0,31 1,26 

0,31 1,02 
o,as 1,25 
0,35 2,10 

0,88 2,10 
0,29 1,02 

0,28 1,52 

0,29 0,71 

0,29 0,5 l 

444. Behangselpapier {het bedrijf von 
• vervaardifl;Cn van) 0,80 0,69 

445 . .Boekbindersbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . 0,26 0,46 

446. Boekbindersbedrijf (het) zonder 
·krachtwerktnig • 0,26 0,07 

447. Cartonna11:es (het bedrijf van ver
vasrdi['en van) met krachtwerk-
tuig 0,26 0,57 

448. Cartonnaf1:PS (het bedrijf vun ver-
vaardigen van) zonder kracht- J 

werktuig • , 0,26 0,25 
449, Cellulose (het bedrijf van vervaar-

digen van) met krachtwerktnig. 0,29 1,12 
450. Dakpapier (het bedrijf van ver-

vaardigen van) . _ 0,83 1,24 
451. Enveloppen {het bedrijf van ver-

vaardigen van) met krnchtwerk 
tni,r 0,18 0,48 

452. Enveloppen {het bedrijf van ver-
vaardigen van) zonder kracht-
werktni11: . 0, 18 0,15 

-&53. Lompensorteerdershedrijf (het) . 0,32 0,2fi 
454. Papier(het bedrijfvan vervaardigen 

van geschept) met krnchtwerktnig. 0,33 0,68 
455. Papier of oarton (het bedrijf van 

vervaardifl;en van) met kracht 
werktuig . 0,83 1,02 

-&56. Papierstück {het bedrijf van ver• 
vaardi~n van) . 0,:!8 0,48 

457. Papierwuren (het bedrijf van ver-
vaardifl;en van) met krechtwerk-
tnig , 0, 18 0,57 

458. Papierwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder krocht-
werktni,11: • -. 

4ó9. Schuurpapier (het bedrijfvan ver-
vaardigen van) . • 

4.60. Stroostof (het bedrijf van vervaar
di~n van) met krachtwerktuig. 

461. Vitrophanie (het bedrijf van ver-
vaardigen van) • • . • 

462. Zakken (het bedrijf van vervaar
digen van papieren) met kracht
werktuig • 

468. Zakken (het bedrijf van vervaar
difl;en van papieren)zonderkracht
werktuig • 

GROEP XV. 

Teztiele 11ijverheid. 

464,. Band (het bedrijf van vervn11r 
digen van) met krachtwerktuig. 

465. Breeuwwerk (het bèdrijf van 
pluizen van) • 

4.66. Dekens (het bedrijf van vervaar
digen van wollen) met krae.ht
werktuig . 

-&67 . Dekkleedenma:Cersbedrijf (het). 
468. Garentwijndersbedrijf {het), het 

apinnen daaronder niet begrepen, 
met krachtwerktuig 

469. J ntespinnersbedrijf {het) met 
krachtwerktuÎfl: • 

.Ji70. J uteweversbedrijf (het) met kracht
werktuip: . 

471. Kl\landerij (de) met krachtwerktniii:. 
.J.72. Kapok (het bedrijf vun bereiden 

van) met krachtwerktoig. 
-l,73. Katoendrokkersbedrijf {het) met 

krachtwerktni11: . . 
474. Katoenapionersbedrijf (het ) met 

kracht werktuig . 
4.75. Katoenvlechtersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . 
4,7 6. Katoen weversbedrijf (het), de ster

kerij daaronder niet begrepen, 
met krachtwerktuig 

477. Knnstbleekerij van katoen (de) 
met krachtwerktnig 

478. Kunstbleekerij van linnen garens 
(de) met kracbtwerktnig • 

~79. Kunstwol {het bedrijf van vervaar
digen vanl met krachtwerktuig. 

480. Laken (het bddrijf van ver•nar
di~n van) met krachtwerktuip:. 

481. Lampekousen {het bedrijf vun 
vervaardifl;Cn van) met kracht• 
werktni11: . 

48.2. Linnenweversbedrijf (het) met 
krnchiwerktnig 

483 . Netten (het bedrijf van vervaar 
dip:en van) met krachtwerktuig. 

484. Pakking (het bedrijf vun vervaar 
digen van) met krachtwerktuig. 

485. Passementwerk (het bedrijf ~an 

443 

0,18 0,25 

0,83 0,:-J8 

0,:32 1,27 

0,30 0,26 

0,18 0,26 

0,18 0,!5 

0,30 0,15 

0,31 0,12 

0,80 0,86 
0,81 1,09 

0,30 0,84 

0,30 0,67 

0,80 0,66 
0,32 1,19 

0,30 0,86 

0,30 0,49 

0,32 0,78 

0,30 0,26 

0,30 0,15 

0,32 0,85 

0,32 0,64 

0,30 0,67 

0,30 0,35 

0,80 0,26 

0,34, 0,24 

0,31 0,26 

o,a2 0,67 
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venaarJ.iiren van) met kraoht
werktuig • 

486. Poetskatoen (het bedrijf van ver
vaardip;en van) en het bedrijf 

· van plnizen van katoenafval, met 
krachtwerktuig . 

487. Sterkerijen en appreteerderijen (het 
hedrijf, uitgeoefend in) met 
kruchtwerktuig . 

488. Stoffen (het bedrijfvan venaardip:en 
vnn wollen) met krachtwerktuil(. 

489. Stoffen (het bedrijf van weven vun 
wollen), de spinnerij en appreteer
derij daaronder niet begrepen , 
met krnchtwerktnip: 

490. Tapijten (het bedrijf van ver.vaar
digen v.m) met krachtwerktuig. 

491. Touwslagersbedrijf (het) met 
kracbtwerktnip: . 

492. Tonwslll!(ersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig • 

4\18. Tricotgoederen (het bedrijf vao 
vervaardigen van) en het breien 
daarvan, met krechtwerktnip: 

494. Trijp (het bedrijf van venaar
digeo van) met krachtwerktuig. 

'4195. Verbandstoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktnip: • 

4116. Verven van stoffen (het bedrijf 
van) met krachtwerktnip:. 

497. Vlas- of hennepgaren (het bedrijf 
vun vervaardigen van) met kracht
W61'ktni,r . 

'41118. V1aa- of hennepgaren (het bedrijf 
van . Yervaardip:en van) zonder 
kmchtwerktuig • 

41111. Vlas- of hennepbenkerij (de) • 
500. Vlas of hennep (de bedrijven van 

braken, hekelen en zwingelen 
van) met krachtwerktuig. 

501. Vlas of hennep 1de bedrij•eo van 
braken, hekelen en zwingelen 
van) zonder krachtwerk:toip: . 

502. Vollerij (de) met krnchtwerktnig . 
503. Watten (het bedrijf van vervlUII' 

dip:en van) met krnchtwerktoig. 
504. Watten (het be,lrijf van vervaar• 

digen van) met doivelwerktnigen, 
met kracht"erktuig 

605. Wolspinoersbedrijf (het) en het 
sajetspinnersbedrijf, met kracht
werktoig . 

506. Wolwasscherij (de) met kracht
werktuip: 

507. Zeilmakersbedrijt' (het) • 
508. Zeil • en tonwtaandersbedrijf(het). 

GROEP XVI. 
YeNJaardiging """ gaa en electricit"it 

509. Centralen (het bedrijf, uitgeoefend 
in electrische), het inetalleeren 
daaroo~er begrepen. 

0,30 0,22 

0,32 2,36 

o,32 o,~9 

o,:H 0,26 

0,30 0,16 

0,30 0,36 

0,31 1,08 

0,31 0,35 

0,34 0,15 

0,34 O,stl 

0,33 0,48 

0,32 0,45 

0,31 l,08 

0,31 0,35 
0,32 0,4:l 

0,31 0,61 

0,31 0,24 
0,31 0,38 

0,80 1,00 

0,30 2,36 

0,32 0,57 

0,32 0,63 
0,31 0,38 
0,32 0,48 

0,34 0,911 

510. Centralen (het bedrijf, uitgeoefend 
in eleetrische), het iostalleeren 
daarooder niet begrepe!l • 

511. Gasfabrieken (het bedrijf van 
exploiteeren vno) 

512. Koolspitsen (het bedrijf van ver 
vaardigen van) met kracbtwerk
tuii. 

513. Lanta.aroopttekersbed~f (het). 

GROEP XVII. 

BereidÜlg oan 110edir,g1- en genot
middelen. 

514. Aardappelmeel, dextrine of sago 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktnig. 

515. Aardappelstroop of dextrose (het 
bedrijf van vervaardigen vnn) 
krnchtwerktuip: . 

516 Ab"ttoirs (het bedrijf van exploi• 
teereo van l met kraehtwerktuip:. 

517. Abattoirs (bel bedrijf van e:q1loi
teeren ven) zonder krachtwerktoip:. 

518. Alcohol (het bedrijf no vervaar
digen van) 

5111. Appelstroop (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk
tuig 

520. Appelstroop (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig • 

521. Azijomakerebedrijf (het) met 
krachtwerlrtui,c • 

522 . Az,jomakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktnig . 

528. Beetwortelsuiker (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig 

524. Bier bron wersbedrijf {het) 
525 . Biscuits (het bedrijf van vervaar

dip:eu van) met krachtwerktuig. 
526. Boter (het bedrijf van vervaar 

di!(eo van) met behulp van cen
trifuges. 

527. Rrandersbcdrijf (het) en het distil• 
leerders bedrijf 

528 . Broodhakkersbedrijf (het) met 
krachtwerktnig . 

529. 011""0 (het bedrijf van vuvaar
d ip:en vno) met krachtwerktnip:. 

5:10. Chocolu.dewareo (het bedrijf van 
vervaurdigen van) met kracht
werktuig . 

581. Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van nrvaardigeo van) met 
krachtwerktuig . 

532. Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuip:. 

588. Drink waterleidingen (het bedrijf 
vno exploiteereo rno), het insta!• 
leereo niet duaronder begrepen) 

0,34 0,84 

0,27 0,83 

0,83 0,8& 
0,33 0,38 

0,B2 0,83 

0,:52 o,83 

0,31 1,35 

0,31 0,83 

0,86 1,17 

0,32 1,011 

0,32 Q,48 

0,35 0,77 

0,36 0,63 

o,~2 0,81> 
0,2\J 1,211 

0,2!1 1,12 

0,35 0,2& 

0,35 0,92 

0,2\J 1,12 

0,32 0,48 

0,211 0,4,l 

0,32 0,40 

0,32 0,26 

met krnchtwerktnig 0,32 1,01> 
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534. E1portalucbtersbedrijf (bot)· met 
krachtwerktuig • 

53ö. Eiportslachtersbedrijf (llet) zonder 
krachtwerktnig . 

536. Gist en spiritus (het bedrijf van 
vervaardigen van) . 

537. Gistpakkersbedrijf (het) 
538. Gortpellersbedrijf (het) met kracht

werktnig . 
539. Graandrogerabedrijf (het) met 

krachtwerktnig . 
640. Groenten, kruiden, vruchten enz. 

(het bedrijf un drogen van) met 
krachtwerktoip: . 

541. Groenten, kruiden, vrnchten enz. 
(het bedrijf Vlln droiren van) zon
der krachtwerktuig. 

1142. Gruttersbedrlif (het) met kracht
werktuiir . 

543. Haringpakkers- of vischpakkers
bedrijf (het) . 

644. Koffiebmndersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

645. Koffiepellersbedrijf (het) en het 
kofliesorteerdersbedrijf , met 
krachtwerktuig . 

646. K unetboter (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerk
tuig 

547. K.unstmineraslwater of ~zeose 
dranken (het bedrijf van ver
vuurdi gen van) 

548. Kunstijs (het bedrijf va.n vervaar
digen van) met kraohtwerk:twg. 

549. Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervMrdigeo van verduurzaamde), 
de bnsseomakerij niet daaronder 
begrapen, met krachtwerktuig. 

1150. Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaurdigeo van verduurzaamde), 
de busseomakerij niet daaronder 
begrepen, zonder krachtwerktnig. 

51Sl. Likeuratokersbedrijf (het) en de 
vervaardiging van elixer, met 
krucbtwerktnig • 

552. Likeurstokersbedrijf (het) en de 
vervaardiging van eliur, zonder 
kruohtwerkt uig . 

553. Lijnkoeken (het bedrijfvan vervaar
digen van) met krachtwerktuig. 

5114,. Melk (het bedrijf van vervanr
di,:eo van p:econdenseerde), de 
bussenmakerij niet daaronder be
grepen, met krachtwerktuig • 

IS66. Meelfabrieken (het bedrijf, uit,:e
oefend in l met krucht werktuig. 

566. Mosterd (het bedrijf van vervaa.r-
digen van) met krachtwerktnig. 

55·7. Monterabedrijf {het) • • 
568. Poeliersb.:drijf (het) . • 
559. Rijstpe\lersbedrijf (het) met kracht

werktuig • 
560. Sigarenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig • 

0,31 1,73 

0,31 0,83 

0,30 0,70 
0,30 0,54 

0,33 1,311 

0,33 1,09 

0,32 1,09 

0,32 0,26 

0,33 1,35 

0,32 0,67 

0,32 0,48 

0,33 0,67 

0,30 1,13 

0,35 l ,14 

0,29 1,30 

0,32 0,48 

0,32 0,26 

0,30 0,67 

0,30 0,48 

o,ao o,86 

0,32 0,48 

0,33 1,16 

0,33 0,38 
0,29 0,37 
0,30 0,38 

0,33 l,31S 

0,30 0,07 

ö6l. Sla!(ersbedrijf (het) met kracht-
werktuÎJl . • 

562. Slagersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig . 

663. Stokvisehbeukersbedrijf (het) met 
kruchtwerktnig • 

564. Stokvischbeukersbedrijf (het) zon• 
der krncbtwerktui~. 

566. Stroopersersbedrijf (het) . 
566. Stijfsel (het bedrijf van vervaur

digeu van) met kruchtwerktuii,!. 
567. Suikerraffinaderij (de), de ver

vaa.rdiging van bud ij daaronder 
bep:re)len, met krachtwe"ktuig. 

568. Suikerwerk (het bedrijfyan vervaar• 
digen van) met kruchtwerktnig. 

569. Tabekskerversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

570. Tabukskervenbedrijf (het) zonder 
krucbtwerktnig • 

571. Vermicelli of macaroni (het be
drijf van vervaardi!(en •ao) met 
krachtwerktuig . 

572 .• Viseh (het bedrijf van drogen, 
ronken of zouten van). 

573. Vleesch of spek (het bedrijf van 
zouten of rooken vauJ. 

ö7 4. Vleesch waren (het bedrijf VMl 

vervaardigen van) met kracht
werktuig . 

575. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaa.rdigen van) zonder krucht
werktuig • 

576. Vruchtensappen (het bedrijf van 
vervnard i!(en van) . 

677, Zoatziedersbedrijf ,het). 
578. Znivel (het bedrijf var. vervaar

digen Vila} en het bedrijf , · nit
l(e(lefend in melkinrichtingen, 
met kr&chtwerlrtuig 

GROEP XVIII. 

Handel , 1JerJ:eerswez,m, , enz. 

579. Aannemers vun verhuizinl(eD (het 
bedrijf van) • 

580. Automobielondernemers (het be
drijf van). 

581. Bullastondernemers(het hedrijhan) 
682. Bepafenisonderoemers (het be-

drijf van) . . 
583. Bergen van schepen en ladingen 

(het bedrijf van) 
584. Brandweerbedrijf (het) • 
586. Brievenpost.erij (de) . . . . 
586. Dorschwerktui"80 (het bedrijf van 

e:i:ploiteeren va.u) met kracht
werktuig . 

587. ~peditieondernemers (het bedrijf 
van) 

588. Houthakken en vervoer van hout 
(het 'bed.rijf van) 

589. Bont O(llllaan (het bedrijf van) 
590. Houtvlottersbedrijf (het) 

445 

0,31 1,73 

0,31 O,S3 

0,34 0,86 

0,34 0,38 
0,35 1,62 

0,32 0,83 

0,32 l,02 

0,29 0,32 

0,30 0,70 

0,30 0,3\1 

0,29 l,65 

0,32 0,38 

0,32 0,48 

0,32 1,65 

0,32 0,44 

0,32 0,48 
0,32 0, 6 

0,35 0,48 

0,30 3,81 

0,33 2,59 
0,35 l,31S 

0,2110,40 

0,40 2,10 
0,35 1,35 
0,2\J 0,38 

0,37 2,U 

0,3:3 1,81 

0,31 2,52 
0,35 1,112 
0,33 1,51 
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591. , Kolendragersbedrijf (het) en het 
tnrfdragenbedrijf • . . • • 

592. Korendragersbedrijf (het) . • 
593. Kraohtwerktni11: (de bedrijven, uit

geoefend in ondernemingen , 
waarin ten behoeve van het 
bedrijf wordt gebezigd eenip:), 
voo,· zoo ver die bed rij ven niet 
reeds in deze lijst zijn genoemd. 

594. Kruiersbedrijf (het) • 
5115. Laden of losaen van schepen (het 

bedrijf van) • . • • • • 
506. Oesterputhonders (het bedrijfvan) 

of de oestereultunr. 
597. Omnibnsondernemers (het bedrijf 

van) . . . . . . . 
598. Polderbemaling (de) • • • . • 
599. Postdienataannemersbedrijf (het). 
600. Rijpaardenondernemers (het be

drijf van). . • • • . • • 
601. Rijtuigondernemers (het bedrijfvan) 
602. Schelpenviuchersbedrijf (het) met 

va&rtuigen . . . • • • 
603. Schelpen visschersbedrijf (het) zon-

der vaartuigen . 
604. Schippersbedrijf (het) • . • . 
605. Schnitenvoer<lersbedrijf (het) . • 
606. Silohondersbedrijf (het) • . • • 
607. Sleepdienstondernemersbedrij f (het) 
608. Sluizen en beweep:bare brngp:en 

(het bedrijf van bedienen van). 
609: Spoorwep:ondernemingen (het be

drijf, uitgeoefend in) . . . . 
610. Stoffen (het bedrijf van hande

laars in ontplofbare) . . • • 
611. Stoffen (het bedrijf vun handelaars 

in vluchtige, licht onbrandbare) 
en het lied rijf van handelaars in · 
stoffen, welker dampen, met lncht 
vermengd, ontplofbare menl(Bels 
opleveren . . . • . • . 

612. Stoffen (het bedrijf van bewaren 
of vervoeren van ontplofbare) . 

613. Stoffen (het bedrijf van bewaren 
of vervoeren van vlnchtip:e, licht 
ontbrandbare) en het bedrijfv,m 
bewaren of vervoeren van stoffen, 
welker dampen, met lucht ver
mengd, ontplofbare mengaela op
leveren. • . • • • • 

614. Stoomboot- of motor-bootonder
nemersbedrijf (het) op binnen
wateren, de Zuiderzee niet hier
onder bep:repen • • • • • . 

615. Stoomboot of motor-bootonder
nemerabedrijf (het) op rivieren 
of op de Zuiderzee . • • • . 

616. Stoomtramondernemingen .(het be
drijf, uitgeoefend in) . • • . 

617. Toestellen, bevattende stoom of 
gaBBen , bedoeld in artikel 10, 
sub 2, der Ongevallenwet 1901 
(de bedrijven , waar worden ge
p:ebezigd), voor zoover die be-

0,35 0,86 
0,35 1,35 

0,40 0,86 
0,30 0,38 

0,35 1,89 

0,33 1,00 

0,28 1,09 
0,33 0,86 
0,28 1,09 

0,29 0,67 
0,21! 0,58 

0,30 1,73 

0,21! 0,86 
0,33 1,73 
0,3:3 1,73 
0,35 0,86 
0,28 1,73 

0,30 0,48 

0,33 1,35 

0,40 2,10 

0,40 0,86 

0,40 2,10 

0,40 0,86 

0,28 1,06 

0,28 1,69 

0,33 1,09 

drijven niet reeds .in deze lijst 
zijn genoemd. . • . • • 

618. Tramwegonderneminge11 (het be
drijf. uitl(eoefend in eleetriache). 

619. Tram wegondernemiugen met dieren 
(het bedrijf, nitp:eoefend in) • • 

620. V eemen (het bedrijf der) en 
het pakhuiameesterabedrijf met 
krachtwerktnig • . • . . • 

621. Veemen (het bedrijf der) en 
het pakhuismeestersbedrijf zon
der krachtwerktnig . 

622. Veerschi ppersbedrijf (het) • 
623. Visschersbedrijf (het) • • 
624. Voertuip: op veeren (het bedrijf 

van vervoeren met licht). • 
625. Voertuig (het bedrijf van ver

voeren met zwaar) . 
626. Wegers of meters (het bedrijf van). 
627. WierviBBCherebedrijf (het) met 

vaartuigen • . • • 
628. WierviBBchersbedrijf (het) zonder 

vaartuigen, het persen daaronder 
bep:repen • . . • • . · • • 

629. Zandschipperabedrijf (het) • • . 

0,40 0,67 

0,25 1,09 

0,25 1,36 

0,85 1,37 

0,35 0,86 
0,28 1,85 
0,83 1,73 

0,29 0,86 

0,30 3,81 
0,35 0,86 

0,35 1, 73 

0,35 0,67 
0,33 1,35 

5 December 1902. BESLUIT, tot vaststelling van 

een slgemeenen maatrep:el van hestnnr, als 
bedoeld in artikel 7, sub III, der Ongeval

len wet 1901. S. 207. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlnndecbe Zaken van ö November 1902, 
littern C, afdeeling Arbeid; 

Gez_ien artikel 7, snb IIl,derOngevallenwet 1901; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

25 November· 1902, n". 26); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 December 1902, n°. 5371, 
afdeelinic Arbeid; 

Hebben 11:oedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eeni9 artikel. 

De fo artikel 7, sub 111, der Onirevallenwet 
11101 bedoelde bedrijven, welke volgens hnnnen 
aard niet gedurende het geheele jaar, maar slechts 
gedurende een zekeren tijd van het jaar worden 
uitgeoefend zijn de volgende: 

het vervaardigen van aardappelmeel, 
het vervanrdip:en van beetwortelsuiker, 
het bakken van jodenpaaschbrood, 
het exploiteereu van dorschmachines, voor zoo

ver ten behoeve van de hiervorengenoemde be
drijven eenip: krachtwerktui!I= wordt gebruikt; 

de cichoreidrogerij ; 
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het bedrijC, nitgeoeCend in meestoven; 
het p1mnenbakkersbedrijf; 
het steenbakkersbedrijf; 
het tegel• of estrikmakersbe:lrijf; 
de teenschillerij; 
de twijgschillerij; 
het vervaardigen van appelengelèi; 
het vervaardigen van appelstroop ; 
het vervaardigen van geconserveerde vruchten; 
het pnlpmakersbedrijf; 
het be.lrijf, oi~efend in drogerijen voor groen• 

ten, kruiden, vruchten enz.; 
het vervaardi11:en van verduurzaamde levensmid• 

delen, voor zoover het zich bepaalt tot groenten 
of augurken; 

het vervaardigen van bessensap ; 
het vervaardigen van bessenwijn; 
het vervaardigen van vruchtenwijn ; 
het vervenen;bedrijf; 
de oestercnltour; 
het vischdrogersbedrijf ; 
het bedrijf, uitgeoefend in rookerijen voor ook-

king, palioir, visch, zalm enz. ; 
het hnrinirpakkersbedrijf; 
het zoutersbedrijf voor 11n1jovi1, visch enz. ; 
de brakerij VRU vlas of hennep; 
de hekelarij van vlas en hennep ; 
de zwiogelarij van vlas of hennep. 
Onze Minister van Biunenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoerinp: van dit besluit, dat in 
het Staat16lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden B!Ln den Raad van 
State. 

Raben-Steinfeld, den Sden December 1902. 
(Jet.) W I L H EL M I N A. 

De Minister va,i Binnenlandscl,,e 7Am, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

6 Decem6er 11102. LIJST der fondsen, v1111tgesteld 
ingevolge artikel. 112, tweede lid, der Onge
vallenwet 1901, door den Re.ad van Toezicht 
op de Rijksverzekerinii:sbaok en goedgekeurd 
den 24 December 1902, door de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën. 

Door de Ministers van Binnenls.ndsohe Zaken 
en van Financiën is, onder dagteekening van 
24 December 1902, goedgekeurd de onderstaande, 
in artikel 92, tweede lid, der Ongevallenwet 1901 
bedoelde lijst van fondsen , welke in aanmerking 
komen voor de belegging van gelden der Rijks• 
verzekeringsbank en welke - met uitsluiting van 

andere - in pnnd kannen worden gegeven door 

werkgevers die het risico van de bij de genoemde 
wet geregelde verzekering hunner werklieden zei ven 
wenscben te dra,lflln, en door na"mlooze vennoot
schappen en vereenigingen, welke risico's als boven• 
bedoeld wenachen over te nemen. 

LIJST VAN FONDSEN, ingno/,ge artikel 92 
der 011gnalkn,oet 1901, door dt111 ra«d 
oan toezie/at oastgesteld. 

a. Oblig11tiën tn certificaten der Na• 
tionale Schuld ; 

6. Obligntiën ten laste van Neder• 
landsche provinciën, gemeenten 
en waterschappen, voor zooveel 
die in de oflicieele noteering van 
de Vereeniging voor den effecten•. 
handel zijn opgenomen ; 

c. Obi igutiëu ten laste van de kolo
nie Suriname en van het I mmi
gratiefonds dier kolonie, door den 
Staat der Nederlanden onvoor
waardelijk voor kapitual en rente 
gewaarborgd ; 

d. Obligatiën uitgegeven door : 
1. de Maatschappij voor Gemeente

crediet • 
2. de Noord brnbantschi, Maat• 

schappij voor Gemeentecrediet 
Pandbrieven ten laste van: 

3. de Algemeene Hypotheekbank • 
4.. de Amsterdamsche Hypotheek-

bank. 
ö. de Aruhemsche Hypotheekbank 
6. de Bataafsche Hypotheekbank . 
7. de Eerste Nederlan<lsche Ry

potheekbriefhank, 
8. de Frieach-Groningsche Hypo

theekbank. 
9. de 's Grnvenhan,lfSche Hypot-heek-

bank voor Nederland • 
10. de Haarlemsche·Hypotheekhank 
ll. de Hollandsche Hypotheekbank 
12. de Hypotheekbank voor Neder-

land. 
18. de Maastrichtsche Hypotheek

bank. 
14. de Maatschappij voor hypothe• 

cair crediet in Nederland • 
lö. de Nationale Hypotheekbank • 

Rentevoet. 

a 

4 

4.l, ,. 8! 
4.l, 4., 3! 

4, si 

4, 

,,. 4., 8! 
4, S4 

4'!, 4, 8{ 

4, 34 · 
G, 4!, ,. si, 3 
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16. cle Nederlacdsclie Hypotheek
. bank te V eeodnm • • • . 

17. de Ora.oje-Nassao Hypotheek
bank. . 

18. de Rotterdumsche Hypotheek
bnok. . . . . 

·· 111. de Utrechtache Hypotheekbank 
20. de Westlaodsche Hypotheekbank 
21. de Zoidliollaodsche Hypotheek

bank. . . .. . 

e. Pandbrieven uitgegeven door: 

1. de Frankfurter Hypothekeobaok 
2. de Mitteldeutsche Bodeokredit

Anstalt te Greiz, 5de serie • 
3. de Preussï.cbe Bodeo-Credit-Ao

tieo-Baok te Berlijn, serie XVII 
4. de Hoogo.ársche Bodeo-Credit

Iostitut te Bodapeat . • • 
5. de Central-Hypothekeo bunk Un

garischer Sparcasseo te Boda
pest, IV de eo V de serie • • 

de Ceotral-Hypotheekbaok Un-
gariacher S parcasseo te Buda

peat, IIde serie .• • . • 
6. de Hoogaarsohe Rypotheekbauk 

te Bud11pest . . . • . • 
7. de Laudes Boden-credit Jn1tit11t 

für klein Gruodbesitzer . 
8. de Christian ia Rypotllek enReal

kredit-Bauk te Christiania, 
IIIde serie . . 

9. de K.K.Geprivil. Algem.Oosteur. 
Boden-Credit-Aostalt • • • 

10. de Galicischer Bodeo-Credit-
Vereio . . . • • • • • 

ll. de Kon. Zweedsche Rijke-Hypo
theekbank te Stoekholm {obi ) 

f. Obligatiëo uitgep:even door: 

l. Almelo-Salzbel1(en Spoorweg• 
maatschappij . . , . 

2. de Deli Spoorwegmaatschappij • 
S. de Geldersch-Overijsselsehe Lo-

caal spoorwegmij. • • • • 
4. de Hollandsche IJzeren Spoor

wegwaatachappij . • • • • 
6~ de Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen • • • 
6. dt1 Neder). Centraal Spoorweg

maatschappij • , • • • • 

Rentevoet. 

4i, 4, s~. 3 
4½, 4, si 

4, 31 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4, Si, S 

7. dil Neder!. Indische Spoorweg• 
· maatschappij • 

8 •. de Noord-Friesche Looaalspoor
wegmautschappij . 

9. de Italiaaosche Spoorwegleeoio
geo 1887/1889, Serie A-E 
(obl. eo certif.) . . . . . 

10. de ItaliaanscbeSpoorwegmij. v/d 
Middellaodsche Zee . . . 

ll. de Italiaaosche Maatschappij der 
Siciliauosche Spoonvep:eo . . 

12. de Victor Emaooel-spoor-weg
maatscbappij . • . • • . 

IS. de West-Sicilioaosche Spoorweg
maatschappij . 

14. de Zuid-Italiaaosche Spoorweg
maatnchappij, Seriën A-H 
{ohlig. & oertir.). . 

Ui. de K. K. Priv. Galiciscbe Carl 
Ludwig Spoorwep: , 

lf5. de Oosteorijksch•Hoogaarsche 
Staatsspoo\'weg . • • • • 

17. de Kaiserin Elisabelh-spoorweg
mij . Giaelalyn. • • . • 

18. de Oosteorijksche Locaalspoor
wegmij . 

19. de Warscbnu-W~eoen-spoor
wegmij .-leeoiogeo 1890, 1894; 

1901. • • . • • • • • 
20. de Koalow-Worooesch-Ros

tow-sJ>oorwegmij. Serie B . • 
21. dP Korsk-Kiew Spoorwegmaat

schappij . • • • 
22. de Lodzer-Fabrik Spoorwegmaat

scba ppij prior. o hl. • . 
23. de Moskoo-Kiew-Woronesch 

SpooTWegwij • • • . • • 
24. de Moskou-Kassao Spoorweg 

mantscbappij . . • • • . 
25. de Moskou-Windan-Rybinsk 

Sp<>orwel{tllij • • • • • 

26. de Rjuan- Uralek Spoorweg 
maatschappij • . • • . . 

27. de Rybinsk Spoorwegmaat
schappij 

28. de Wladikawkas Spoorwegmaat
aehappij leeningen 1885, 1894, 
18911, 1897 eo 1898 • • • 

29. de Russische Zuid-Oost Spoor
wegmaatschap.-leeoingen 1897, 
1898 eo 1901 • • • • • 

Rente,o~t. 

4 

3 

4 

4 

3 

5 

3 

4 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



30. de Atchison Topéka Santa-Jt'é 

Spoorwegmaatschappij Algem. 
hyp. gond obl. 

31. de Chesapeak Ohio Spoorweg
mnatsch:i.ppij gecon. late hyp. 
gond obl. • 

32. de Chesapenk N. 1-18474 en 
18489- 24069 Alg. hyp. gond 
obl., afl. 11192 

33. de Chicago & N.W. Spoorweg
maatschappij late hyp.golld obl. 

34. de Chicago (Sinking Fond) Deb. 
goud obl., afl. 1933. • 

35. de Chicago (Madison Ext.) lste 
hyp. goud obl., afl. l 9ll • 

36. de Chicago (Menomenee E1t.) 
lste hyp. goud obl., afl. lllll 

37. de Chicngo (North Western Un. 
Div.) hyp. gond obl., afl. 1917 

38. de Chicago (Winona & St. Pet.er 
Div.) hyp. goud obl., afl. 1916 

39. de Chicago,Milwankee&St. Paul 
Spoorwegml\lltschap. hyp. goud 
obl., afl. 1921 

40. ile Chicago St. Panl Spoorweg
m11nt11cho.ppij (Chic. & Lake Snp. 
Uiv.) afl. 1921, hyp. goud obl. 

41. de Cleveland, Akron & Columbus 
Spoorwegmaatschappij cert. ge
conc. hyp. obi , afl. 1940. 

42. deCleveland, Akron & Columbus 

Spoorwegmaatschap. lste hyp. 
goud obl., afl. 1927 

43. de Den ver & Rio Grande Spoor
wegmaatschappij, lste geeons. 
hyp. goud obi,, afl. 1936. 

44 .. de Den ver & Rio Grande Spoor
wegmaatschappij, lste l(llCOns. 
hyp. goud obl., nfl. 11136 • 

45. de Den ver & Rio Grande Spoor-
weirmnatschappij, Impr. hyp. 
goud obl., afl. 1928 

46. de Des Moines & Fort Dodge 
Spoorwegmaatschap., lste hyp, 
@:"Ud obl., afl. 1906 

47. de ChicB/tO Eric Spllorwegrnaat• 
schappij, lste hyp. goud 
obi 1982 . 

48. de N. Y. Pensylvanin & Ohio 
Spoorwegmaatschappij,bevoorr. 
lste hyp. goud obl. 1935. 

1902. 

6 DECEMBER IU02. 

Rentevoet. 

4 

5 

7 

5 

7 

., 
' 
7 

7 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

411. de Florida, Central & Peninsular 
Spoorwegmaatschap., lste hyp. 
goud obl. 1918 

50. de id. (Land-Grant Ei:t.) lste 
hyp. goud obl. 1930 

51. de id. late Coos. Mortgage goud 
obl. 1943 . 

52. de Grand Tronk Western Rail
way c•., lste hyp., 50-jarige 
goud obl. 1960 

53. de Illinois Central Spoorweg
maatschappij Collat. goud obl. 
1952 

54. de idem goud obl. 1953. 
55. de idem (Louisrille div. term.) 

Jste mortguge goud obl. 1953 
56. de idem, lste mortga~ goud 

obl. 1951 . , 
57. de Kansas City Southern Rail

way C0
., lste hyp. obl. 1950 

58. cle St. Louis & Caïro Spoorweg
maatschappij, lste hyp. goud 
obl. 1931 . , 

59. de St. Louis South Western 
Spoorwegmaatschap., lste hyp. 
goud trustb. 1989 

60. de Louisville & Nashville Spoor
wegmaatschappij, lste hyp. 
goud obl. (South Eastern, St. 
Louis div.) 1921 

61. de iilem (Sioking l<'nnd), late hyp. 
goud obl. 1\110 • 

62. de idem (Collateral Trust), lste 
hyp. goud obl. 1931 • 

63. de Louisville & NashvilleSpoor

wegmantschappij, hte hyp. 
goud obl. (Mobile & Mout
gommery) 1945 • 

64. de St. Louis & Snn Francisco 
Spoorwegmaatschap. (Missonri 
West div.), bte hyp. goud 
obl. 1919 . 

65. de idem Alg. hyp.glludobl.1931 
66. de idem Gecons. hyp. obl. 1996 

· 67. de id.Ref. Mortg. goud obl.1951 
68. de idem (St. Louis, Wichota, 

Westtrn ), late hyp. goud obl. 
1919 

69. de Mexicao Int. Railr. C0
• Prior. 

Hen Sterling obl. 1947. • 
70. de Minneaplllis, St. Lo nis Spoor-

449 

Rentevoet. 
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5 
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4 

4 

6 

6 

5 

6 

6 

4 
4 

6 
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wegmnatschappij, late gecoos. 
gond obl. 1934 . . . . . 

71. de Minneapolis, St. Pan! & Snolt 
St. Marie Spoorw.maatschappij, 
lste hyp. goud obl. 1926. . 

72. de Missouri Kans.&TexasSpoor• 
wegmaatscbappij , 1 ste hyp. 
goud obl. 1990 . . . . . 

7S. de idem (Oellas & Waco) late 
hyp. goud obl. 1940 . . • 

74.. de Nashville, Chattaoorga & St. 
Louis Railway C"., late gec. 

gond obl. 11128 • • • • . 
76. de Norfolk&Western Railw. 0°., 

lste gec. goud obl. 1996 . • 
76. de Nothem Pa. Railway 0°. 

prior. lien goud bood& 1997 • 
77. de Oregon & Calif. Spoorweg

maatschappij , lste hyp. goud 
obl. 1927 • • . • • • • 

7 8. de Orégon Short Line Rail w. C" ., 
lste hyp. goud obl. 1946. . 

79. de Utah & Notliern Spoorweg. 
maatschappij, lste hyp. goud 
obl. 11126 • • • • . • • 

80. de San Francisco & Nothem Pa
cific Spoorwegmaatschappij, 
late hyp. goud obl. 1919. . 

81. de St. Paul Minnenpolis & Ma-
hitoba Spoorwegmaatschappij, 
gec. hyp. gond obl. 11133. . 

82. de idemgtc. hyp.gond obl.1933 
8S. de id. late h-yp. goud obl. 1909 
84. de _idem (Dacota Ex.) lste hyp. 

goud obl. l\llO • • • • . 
85. de St. Paul Mioneapolis & Ma

hitoba Spoorwegmaatschappij 
(Montaoa Central) late hyp. 
gouá obl. 1937 . • . • . 

86. de idem late hyp. goud obl. 
1937 • • . • • . • . 

87. de idem (Montana Ext.) lste hyp. 
goud obl. 1937 . • • • . 

88. de idem (Pacific Ext.) late hyp. 
goud obl. 11140 • • . 

89. de idem Eaatern Railw. 0°. of 
Mionesota late hyp. goud obl. 
lil08 •.••..•. 

90. de Pittsburgh, Cincinnati & St. 
Looi& Spoorwegmaa~schappij , 
gec. hyp. goud obl. 1940. • 

Rentevoet. 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

.6 

6 

6 

4 

6 

Rentevoel.. 
91. de Soul.hem Pacific Co. goud 

obl. 11105. • . • • • • 
92. deid.Collat.trostgood obl.19411 
9S. de Centra! P11eific Railw. C"., 

late ref. hyp. 11149 • • • 
94. de id. Mortgage goud obl. 111211 
96. de Southern Pacific Spoorweg

maatschappij {Y&D Californië) 
late hyp. Landgrant Mortgage 
goud obl. 1906/llil2. • • 

116. de idem lategecons. Mortgage 
goud obl. 1937. • • . . 

117. de Texas & New-Orleans Spoor
wegmaatschap. (Sabine Div .) 
late hyp. goud obl. 11112 . 

98. de Sonthern Railway 0°., late 
gec. Mortgage &.Collat. trust 
honds 1994 . . . . . . • 

119. de Union Pacific Spoorwegmaat-
schappij late hyp. landgrant 
obl. 1947. . • . . . . 

100. de idem late Lien. con v. goud 
obl. 1\111. • • • . • . 

101. de Wcstero N.Y.& PeDB.Spoor
wegmaatschappij late hyp. 
goud obl. 11137. . . . • 

102. de id.gen.Mortgage honds 1943 
103. de Canadian Pacific Spoorweg• 

maatschap.,bte hyp.obl. llllö 
104. de idem (Atlantic&N.W.Spw.) 

lste hyp. obl. 11137 . ·. • . 
105. de idem (Algoma Branch Spw.) 

lste hyp. obl. 1937 . . . 
106. de idem (Landgrant) obl. 11138 
.107. de Mani to ba Sooth Western 

Colonisation Spoorw~aat-
maatscbappij, late hyp. goud 
obl. 11134. . • . . . • 

108. de Toronto Grey & Brnce Spoor
wegmaatschappij , lste hyp. 
obl. 2882. • . . • . . • 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

5 
4 

5 

6 

6 

6 

Aldus vastgesteld in de vergadering van den 
raad van toezicht, bedoeld bij artikel 18 der 
Ongevallenwet 1901, van de~ 6de~ December 1902. 

lJe Voorzitter, 
(get.) PH. W. VAN DER SLIIYDKN. 

Jie Secretaru, 
(get.) J. F. TH. VAN VALKENBURG JR. 
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8 December 1902. WET tot uitvoering van arti

kel 75 der Oogevolleowet 1901. S. 208. 
Bijl, Hand, 2• Kamer 1900/1901, n°. 236, 

1-8 ; 1901/1902, n°. 78, 1-88 ; 1902/1908, 
n•. S, 1. 

Hand. id. 1901/1902, bladz. 1647-1687, 
1689-1709, 1711-1727, 1729-1749, 1751-
1810; 1902/11103, bladz. óó. 

Hand. l• Kamer 1902/1908 , bladz. 17-SO, 
45 -50, 61-72. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overwe11:iog genomen hebben, dat 

het wenscbelijk is uitvoering te geven aan de 
bepaling vou het derde lid van artikel 7 5 der 
Ongevallen wet 1901 ; 

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

TITEL I. 

Yan tk reclttamackt in ttoiatgedingen bi,i tk to11-
pa3aing- ··tkr Onge11altenwet 1901 ontataantk. 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepalingei, . 

Art: 1. Over de besfüsingen van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, waartegen, ingevolge 
de bepalingen der Oogii°vallenwet 1901, beroep 
openstaat, wordt bij uitsluiting geoordeeld: in 
eersten aanleg: door roden von beroep, in het 
hoogste ressort door een centralen raad van beroep. 

2. In elke provincie. of in elk gedeelte eener 
provincie, bij algemeenen maatregel van bestnnr 
aangewezen, is een raad van beroep, wie.La stand: 

1 • - ·plaats mede bij algemeenen maatregel van ·beatunr 
wordt bepaald. 

3. · De centrale raad van beroep ie gevestigd 
te Utreckt. 

HOOFDSTUK IJ. 

Van de radm ~an 6eroep. 

4. De raden van beroep zijn samengesteld uit 
een voorzitter, een of meer plaatsvervangende 
voorzitters, leden-werkgevers tn leden-werklieden, 
plaatsvervangende ledeo-werkp;evers en plaatsver
vangende leden-werklieJ.eo, Zij worden bijl!"Slaan 

door een_ griffier eo een of meer plaatsvervangende 
griffien, alsmede , voor zooveel noodig, door 
se brij vers en door bediend en. 

5. De voorzitter en de plaatsvervangende voor
zitters worden door Ons voor het leven benoemd 
en op eigen verzoek ontslagen. 

De griffier en de plaatsverviingende griffiers 
worden door Ons benoemd. Zij worden door Ons 
geschorst en ontslagen. 

De sohrij vers en bedienden worden door Onzen 
Yinister van J nstitie benoemd , geschorst en 
ontslagen. 

6. De bezoldigingen van den voorzitter en van 
den griffier worden door Ons vastgesteld. 

Den plaatsvervangendeo voonitters en plaata
vervangenden griffiM& kan voor hunne werkzaam
heden door Ons eene vergoeding worden toPgekend. 

7. De voorzitter en de plaatsvervangende voor
zitters, de griffier en de plaatsvervuuge11de grif
fiers moeten zijn Nederlanders, mannelijke inge
zetenen des Rijke, die den vollen ouderdom van 
25 jaren bereikt hebben. 

Zij moeten tevens in het bezit zijn van het 
diploma ten bewijze dat zij den graad van doctor 
in de staatawetenscbap of dien van doctor in de 
rechtswetenschap aan eene der Rijks-nniversiteiten 
of aan de gemeentelijke Universiteit te Amster
dam hebben verkregen, of wel in het bezit zijn 
van eenig ander diploma hetwelk bij de wet met 
de genoemde is gelijkgesteld. 

8. De voorzitter, de griffier, de plaatsvervan
p;ende voorzitten en de plaatsvervangende griffiers 
hebben hnn vast en voortdurend verblijf in de 
gemeente waar de raad van beroep zitting hondt. 

9. De benoeming tot lid-werkgever en lid
werkman van den raad van beroep en tot plaats
vervangend lid-werkgever en plaatsvervangend 
lid-werkman gesohiedt door Gedeputeerde Staten 
door middel van plaatsing als lid of als pl:iats
vervangend lid op de lijsten der leden van den 
raad van beroep. 

Wanneer een lid of plaatsvervangend lid door 
den centralen raad van beroep of door Gedepu
teerde Staten worot ontslagen of door overlijden 
uitvalt, wordt zijn naam van die lijsten afgevoerd. 

10. Benoembaar tot lid-werkgever of lid-werk: 
man, tot plaatavervnngend lid-werkgeverofplaats
vervangend .lid-werkman van den raad van beroep is 

. ieder mannelijk ingezetene des Rijke, tevens Neder
lander, die : 

1 °. v66r den aanvang van het loopende kalender
jaar den leertijd van 25 jaren heeft bereikt ; 

2°. gedurende het laatste lr&lenderjaar of, wat 
bij de bedrijven bedoeld in artikel 7 III der 
Ongevallen wet 1901 daarvoor, volgens bij alge
meen en maatregel van be1tnnr te maken bepaling, 
geldt, bij voortduring werkgever of werkman is 
geweest in den zin van artikel 2 dier wet, de 

29• 
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laatste in dienst van ten hoogste twee onder• 

nemingen; 
8°. zijne woonplaats heeft binnen het ressort 

van den raad van beroep. 
Van die benoembaarheid kan, behoudens d~ bepa• 

lingen van artikel 15 en arti kei 21 , niet an den 

blijJ.endan door eene kaart, al■ bedoeld in artikel 14. 
11 . Ten aanzien van bedrijven, niet uitgeoefend 

door natuurlijke personen, worden, voor de toe
passing van artikel 10, de bestuurders van onder

nemingen en bedrijven ale werkgevers beechonwd. 

De hoofden der departementen van algtmeen be
etu11r, Onze Commisearisse11 in de provinciën, de 
bnrgemeesters en de voonitters van de besturen 

van waterschappen, veeoschappeo en veenpolders, 
· zoomede alle andere personen, met bestnnrsgezog 

bekleed bij bedrijven, uitgeoefend door publiek

rechtelijke lichamen, worden, voor de-ze toepassing, 
noch als werkgevers , noch als werklieden aan• 

gewerkt. 
12 . . Twee lijsten van !~en en plaatavervan• 

gènde leden (ledenlijsten genaamd) worden door 

Gedeputeerde Staten voor eiken binnen de pro• 

vincie gevestigden raad van beroep vastgesteld. 
·In gelijken getale worden op de eene lijst 

werkgevers, op de andere werklieden geplaatst. 
De vol~rde waarin leden en plaatsvervangende 

leden zijn geplaatst wijst llBn, wie voor elk lid 
al1 plaatsvenanger wordt beschonwd. 

Elke ledenlijst bevat de namen, voornamen en 
woonplaatsen vnn vier en twi_ntig leden e-n even

veel plaatsvervangers. Dit untal kan, bij elke 

opmakinic der ledenlijsten, voor eiken raad van 
beroep door Onzen Minister van J"qatitie, mits 

voor beide lijsten met gelijk aantal, worden ver• 

hoogd of verlaagd. 

13. Werkgners en werklieden, volgen• artikel 10 
benoembaar tot lid of plaatsvervangend lid van 
den raad van beroep, kunnen werkgevers en werk

lieden, eveneens daartoe benoembaar, machtigen 
n1ede te werken tot het opmaken van eene voor• 
dncht voor zulke benoeming. 

Deze gemachtigden doen aan Gedeputeerde 

Staten voordrachten tot benoeming. 
Werkgevers kunnen uitelnitend werkgevers, 

werklieden uitsluitend werklieden machtigen en 
Yoordrageo. 

Ook vrouwelijke werkgevers en werklieden 
kannen , voor zoover zij ingezetenen des Rijke 
teveas Nederlanders zijn, machtigen en gemachtigJ 
worden indien zij Yoldoen aan de vereiechten, 

vervat in artikel 10, eub l 0 . , 2°. en S0
• 

14. Aan den werkgever of werkman, ~ie den 

burgemeester zijner "!VOOnplaats aantoont, dat hij 

voldoet aan de eischen, geáteld voor de bevoegd
heid tot de in artikel lS bedoeJae machtiicing, 
worJt biunen a~ht dngen na aijne schriftelijke 

aanvrage door . dien burgemeester eene kaart op 
·naam uitgereikt, waardoor de bevoegdheid om te 

macbtigen en gemachtigd° te worden, of, voor 

zoover de aanv.rager een man is, diene benoembaar

heid, in bo~te ressort vaststaat, 
[s de bnrp;emeester van oordeel, dat de aan

vra,ter aan de eischen , gNteld voor de bevoegd

. heid tot de in artikel lS bedoelde machtiging, 

niet voldoet, dan weiiiert hij de gev~de kunrt. 

Hij doet van die weigering binnen acht dagen, 
nadat de aanvrage te zijner kennis is gebracht, 
mededeeling aan den aan vrager met o pgs ve van 

redenen. 

De aan vr•ger, wien eene kaart is geweigerd, 
kan tegen die weigerin,: schriftelijk opkomen bij 
het gemeentebestuur, binnen acht da~n nadat 
die weigering te zijner kennis ie gebracht. 

Het gemeentebestuur beslist binnen acht dagen 
op het ingediende beiJag en deelt zijne beelissin,t 
onverwijld schriftelijk mede aan den klager. 

Wordt de beslissing van den b nrgemeester te 
niet gedaan, dan reikt deze den klager alsnog 
on verwijld de verlangde kaart uit, waardoor de 

. bevoegdheid om te machtigen en gemachtigd te 

worden en, voor zoover de klager een man is, 
diena btnoembaarheid, in hoogste ressort vaststaat. 

15. Eene kaart, als bedoeldjn het vorig ar 

tikel, wordt uitelnitend afgegeven, indien de aan

vrage geschiedt binnen een bij den in artikel 16 
vermelden algemeenen maatregel van bestuur te 

dellen termijn. 

Zij, die aan Gedeputeerde Staten zijn voorge
dragen ter benoeming tot lid ofplaatsvel"Vanicend 
Jid van een raad van beroep, zijn evenwel bevoegd 
ook na het veretrij ken van dien termijn zoodanige 

kaart aan te vragen, mits de aanvrage geschiede 
binnen tien dage~. on den dag waarop de voor
cl.racht gedaan is. Op deze aanvrage zijn de be
palingen van het l'Orif"! artikel van toe passing. 

16. Bij algemeenen maatregel van be-stuur wordt 
bepaald op welke wijze en naar welken maatataf 
wordt vastgesteld : 

a. het aantal werkgevers en het aantal werk
lieden, die te zamen één persoon kunnen aan
wijzen om mede te werken tot het opmaken 
eener voordracht voor benoeming ; 

b. het aantal gemachtigden, die te zamen één 
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peraoou kunnen voordragen voor benoeming tot 
lid eu één voor benoeming tot plaatsvervangend lid. 

Dezè regeling geschiedt in dier voe,;e, dat 
het aantal personen, dat kou worden voorgedragen, 
met de helft kunne te boven gaan het aantal 
leden of plaatsvervangende leden, dot te benoe
men ia. 

Bij d ienzelfden nlgemeeoen maatregel van be
stoor wordt wijcj.ers al ilatgeoe geregeld wat, met 
betrekking tot de benoeming van de leden en de 
plllatsvervangende leden van de r11den van beroep, 
regeling behoeft. 

17. Worden meer personen voorgedragen d11n 
te benoemen zijn, dan doen Gedeputeerde Staten 
uit de voorgedragenen eene keuze ; worden er 
minder . voorp;edragen of worden voorgedragenen 
ter zijde gesteld, dan voorzien Gedepuieerde Staten 
in het ontbrekende aantal. 

18. Gedeputeerde Staten stellen personen, voor
komende op eeoe gedane voordracht, niet anders 
ter zijde, dan om bijzondere redenen en bij ge• 

motiveerde beschikking. 
- Zij doen van die beschikking on verwijld af
schrift toekomen aan den rand van beroep. 

Dit afschrift ligt geolurende acht dagen ter 
griffie vnn den rMd van beroep ter inze~e van 
de. leden en van den niet benoemde. 

19. De ledenlijsten geMen voor een tijd vak 
van drie kolen~erjaren. 

Worolt door Ons gebruik gemBBkt van de be- . 

voegdheid omschreven in het derde lid van ar
tikel 143 dezer wet., dan Relden de voor de eerste 
maal vastgestelde ledenlijsten tot l Januari 1904. 

Op hun verzoek kunnen leden en plaatsver
vangende leden door Gedeputeerde Staten worden 

ontsla~n. 
20. Is nanvnlling van de lijabm noodig ten

gevoll(ll van het t nssschentijds uitvallen van een 
Jid en diens plaatsvervanger, dan geschiedt die 
aanvulling door Gedeputeerde Stnten. 

21 . Voor benoemingen, door Gedeputeerde Statrn 
te doen buiten eeoe voordracht, geldt niet de 
bepaling vno artikel l 0, tweede lid. 

22. Binnen twee jaren na de in'îerkingtreding 
vao deze wet wordt een voorstel van wet bij de 
Staten-Generaal. ingediend tot nadere regeling van 
het onderwerp, bij de artikelen 9 tot en met 21 

voorzien. 
23. Onder goedkeuring van Onzen Minister 

vRn Justitie stelt de voorzitter van den raad van 
beroep, telkens voor den duur der Jedeolijeteo, 
een rooster voet ,' aan wijzende den tijd gedurende 

welken ieder lid-werkgever of lid-werkman zijne 
functie zal uitoefenen. In dien roosier kan, met 
diezelfde goedkeuring, en, in epoedeiecheode om
stan-:ligheden ook zonder goedkenriog, door den 
voorzitter wijziging worden gebracht. 

De plBUtevervangers nemen, hij afwezigheid of 
tijdelijke ontstentenis der leden, de taak dier 
leden waar, overeenkomrtig de aanwijzing van 
den voorzitter. Bij uitvallen door ontslag of 
overlijden van het lid, voor wieo hij, krachtens 
de bepaling van het tweede lid voo artikel 12 
ale plaatsvervanger wordt beschouwd, treedt de 
plaatsvervanger in diens plaats ale lid op. 

24. Alvorens de ~oedkeuriog van Onzen Mi, 
niater van J na\itie op den rooster of op de wijzi
ging daarvan te vragen, in de gevallen waarin 
die goedkeuring vereiacht wordt, zendt de voor
zitter zijn ontwerp aan de leden en de plaats
vervangende Jedrn ter inzage, Hij voegt doorbij 
het verzoek binnen acht dagen na de ontvangst 
hunne aanmerkingen bij hem in te zenden. 

Deze aanmerkingen doet de voorzitter, met het 
ontwerp, uan den Minister toekomen. 

25. Degenen, die werkgeverB zijn krachtens de 
Ongevallenwet 1901, het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, de kamers van ubeid in de pro
vincie gevestigd en de inspecteurs von den arbeid 
tot wier inspectie de provincie geheel of gedeelte
lijk behoort, verstrekken aan Gedeputeerde Staten, 
aan de burgemeesters en aan de gemeeot beetureo 
op hun verzoek, overeenkomstig bij olp;emeenen 
maatregel van beatunr te stellen regels, voor zoo
ver zij daartoe in staat zijn, de inlichtingen en 
opgaven , die dez~ voor het richti~ volbrengen 
hunner taak behoeven. 

Bij publiekrechtelijke lichamen worden, voor 
de toepassing dezer bepaling, als werkitevers be
achou wd degenen, die, bij artikel 38 der Onge
vallenwet 1901, aangewezen zijn om de, bij ar
tikel 32 dierzelfde wet gevorderde, aangifte te doen. 

26. De raad van beroep bernadslBBgt en beslist 

met vijf leden . 
Buiten den voorzitter hebben in den raad -

zitting twee werkgevers en twee werklieden. 
27. In hetzelfde twistgeding hebben dezelfde 

leden bij de behandeling en de bee\iasiog zitting 
i o den rand van beroep. 

Wordt na den áanvaog van de behandeling 
ter terechtzitting de l'B8dkamer oovoltalli1,t, het
zij voor goed, hetzij tijdelijk terwijl nitstel niet 
raadzaam ia, dan wordt zij aangevuld en de znak 
1>pnie11w ter terechtzitting behandeld. 
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28. In alle zaken zal de voorzitter hoofdelijke 
omvra1g doen beginnende bij het jongste lid in 

leefLiJd. 
Zelf brengt hij het laatst zijn ndviea nit 
leder lid is verplicht aan de stemming deel 

te nemen. 
Een afwezig lid kan zijn advies niet door een 

der aanwezigen doen voordragen of het schrifte• 
lijk uitbrengen. 

29. Alle beslissingen worden genomen bij meer
derheid van stemmen. 

Wanneer meer dan twee verschillende gevoilena 
zijn geuit wordt beslist in den aio, die het meest 
overeenkomt met het gevoelen der meerderheid. 

30. Het is den leden en plaatsvervangendeo 
leden van den raad van beroep verboden : 

1°. het:zeen zij als zoodaoig te weten zijn ~ 
komen ve1·der bekend te maken dan voor de uit-
oefening hnooer fonctie gevorderd wordt; 

2°. de gevoelens te openbaren, welke in raad
kamer over aanhan1dge twistgedingen zijn geuit; 

8°. over een ,·oor hen aanhangig twistgeding 
of een twistgeding, dat, noar zij weten of ver
moeden, voor hen RllDhangig zal worden, zich in 
te laten in eenig onderhoud of gesprek met par• 
tijen of hunne raadslieden, of van dezen eenige 
bijzondere onderrichting, memorie of schriftuur 
aan te nemen. 

De sub 1°. en 2°. omschreven verbodsbepalingen 
gelden ook voor den griffier en de plaatsver
vangende griffiers. 

31. Het is den voorzitter, den griffier, den 
plaotsvervangenden voorzitters en den plaatsver
vangenden griffiers verboden ; middellijk of on
middellijk als werkgever eenig, krachtens de 
Ongevallenwet 1901, verzekeringsplichtig bedrijf 
nit te oefenen of als werkman daarin werkza11rn 
te zijn. • 

verzekeringsbank of ambtenaar in dienst van die 

instelling ; 
2°. lid eener commi86ie, als bedoeld in ar

tikel 86 der Ongevnlleowet 1901 ; 
, 3°. bestuurder of commissnris eener, in artikel 52 

der Ongevallenwet 1901 bedoelde, naamlooze ven
nootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigiog. 

33. De leden van de raden van beroep en 
hunne plaatavervangera knnnen door den centralen 
raud van beroep, bij met redenen omkleede be• 
schikking, worden ontslagen : 

1 °. wanneer zij bij onherroepelijk geworden 
regterlijke uitspraak wegens misdrijf tot gevnngenis
strnf of hechtenis zijn veroordeeld ; 

2°. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij 
herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de uit
oefening hnlioer functie; 

3°. wegens het plegen vau handelingen in strijd 
meL de voorschriften van urtikel 30. 

De voorzitter en de plaatsvervaogelide voor
zitters konoen bovendien, op dezelfde wijze, door 
den centralen raad van beroep worden ontslagen, 
wegens overtreding van de bepaling van artikel 31, 
eer~te lid. 

34. De leden van de raden van beroep en 
h·uone plaatsvervangers worden door den centralen 
raad van beroep, bij met redenen omkleede beschik
king , ontsl1111:en : 

1 °. de leden-werkgevers of hunne ploat;;ver
vaoger~ indien zij werklieden, de leden-werk
lieden of hunne plaabvervangers indien ~ij werk
gevers worden in den zin der Ongevallenwet l\JO l ; 

2°. bij gebleken ongeschiktheid door ouderdom, 
door aaohoodende lichoamsziekte of ten gevolge 
van zielsziekte ; 

3°. de voorzitter en de plaotsvervungende voor
zitters, indien zij handelen in strijd met de ver
plichting hno opgelegd bij artikel 8, de overige 
leden en plaatsvervangende leden, indien zij honne 
woonplaats overbrengen buiten het ressort van 
den road vun beroep ; 

4°. wegens het bekleedeo van een ernbt of 
eeoe betrekking, onvereenigbaar met het lidmaat
schap van den raad van beroep. 

35. Alvorens een lid of een plaataverv11ogend 
lid v11n een raad van beroep te ontslaan, stelt 
de centrale raad van beroep dezen in de ~elegeo-

Ten nanzien van bedrijven, niet nitgeocfcnd 
door natonrlijke personen, worden, voor de toe
paaaiog van het eerste lid van dit artikel, als werk
gevers beschouwd, bij pnbliekrechtelijke lichamen 
de personen, met liestnursgezag bekleed bij de 
bedrijven door deze pnbliekrechtelijke lichamen 
uitgeoefend, alsmede degenen, die, krachtens nr- · 
tikel 33 der Ongevallenwet 1901, de in artikel 32 
dierzelfde wet voorgeschreven aangifte moeten doen, 
en overigens de bestuurders von ondernemingen 
en bed rij ven. ' heid zich te verantwoorden. 

32. Leden en plaatsvervangende leden van den 
raad van beroep kunnen niet tevens zijn: 

1 °. lid vnn den raad vnn toezicht op de Rijks-

36. De leden van de raden vnn ·beroep en 
honne plaatsvervangers worden door den cen
traleo raad van beroep, bij met redenen omkleede 
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beschikking, io de ui1oefeni np; hun oer functie 

geschorst, io ~val zij : 

1°. krachten, onherroepelijk geworden rechter

lijke uitspraak de beechikkiug of het beheer over 

huoue !fOl!dereo hebben verloren ; 

2°. onder cnrateele zijn gesteld ; 

S•, zich voorloopig io verzekerde bewuing be
viodeo; 

4°, io eeo kr,rnkziooigeogtsticht zijn o~eoomeo. 

De centrale raad van beroep heft., op dezelfde 

wijze, de schoning op, nadat de redeo is ver

valleo, die daartoe aanleiding gaf. 

37. De centrale raad spreekt het ootalag, de 

eehorsibg of de opheffing van de aehoreiog van 

een lid of plaatsvervangend lid vo.o een raad van 

beroep niet uit, dnn op vordering van den voor

zitter vnn den centrulen r1111d. 

38. Vuu elk onlslog, scborainp; en opheffing 

van schoning doet de centrale raad vno beroep 

onverwij ld mededeeling aan Gedeputeerde Staten 

en aan den betrok ken raad van beroep. 
Gedeputeerde Stuteo houden op de ledeolijsteo 

aaoteelceoiog rno de schorsing en vo.o de op

heffing danrvllll. 

39. De leden-werkp;evel'S en ledeo-nrkliedeo 

van den rand ,·ao beroep co hunne plaatsver

vanger■ hebben aanepraak op vergoeding voor den 

tijd, welken zij voor het waarnemen hunner functie 

moeten verznimeo, en, voor zoover zij buiten de 

gemeente waar de rnad vo.o beroep ia geveatigd. 

woooaohtip; zijn, bovendien op vergoeding van 

reiskosten voor reizen tot het bijwonen vo.n bijeen

komsten van dat colltge; een en ander volf,!;ene regela 

bij o.lgemeenen maatregel van bestuur te atellen. 

Bij dezen olge,uei:neo maatregel van bea1 nnr 

wordt bovendien, in bepKlde gevallen, aanspraak 
op schadeloosstelling voor verblij fkosten toegekeoJ. 

Vergoeding en schadeloosstelling kunnen voor 

verschillende raden van beroep op verschillenden 

voet worJeo f,!;e~eld. De wijze vau voststelliog 
voor elk bijzonder ge vol en van uitbetaling worden 

eveneens geregeld bij algemeeneo maabegel van 

beat nor. 

40. De werkgever, wieo, op de bij algemeenen 
maatrt!'gel van beetoar voorgescht"even 1"ijze, kennia 

ie gegeven, dat <-en in zijnen uienat -werkzaam 

penoon ale lid of plaatsvervangend lid van den 

raad van beroep eeoe t erechtzitting ofbijeeo komst 

van dien raad in raadkamer moet bijwonen, i1 

verplieht hem daartoe de gelegenheid te geven 

overeenkomstig regela bij algerueeoeo maatreitel 

vo.o beatnur te atelleL. 

Ten uanzien vno bed rij l'en , niet uitl(eoefeod door 

natnnrlijko personen, wordt de in het eerste lid 

vermelde kennisgeving, -ingeval hel 11:eldi een 

pnbliekrechtelijk lichaam, gericht aan den leider 

van het bedrijf en in olie aoden, gevallen aan 

den bestuur,Ier of een der bestuurders van de 

onderneming, waarin het lid werhaam is. Die 

leider of bestuurder wordt, voor de nakoming 

der in het eerete lid omi!Chreveo veq1lichting, 

ale werkgever beschouwd. 

41 . Een algemeen.: maatregel van bestuur 

stelt voor den rand van· beroep voorschriften 

vast omtrent: 

1°. de verboJen bloed- en uo.nverwantsch,,p 

tneacheo beo, die voor de behandeling van een 

t wietgeding zitting nemen onderling. en tosecheu 

dezen en den griffier; 

2°. het geven van waurechuwiogen anode leden 

en de plootsverrangeode leden vuo den raad van 

beroep wegens handeliof,!;1!D strijdig met de eer of 

de wnardigheid van hun ambt ; 

3°. het dienen van bericht en ad viet; 

4°. de wijze van beëedigiog. 

HOOl'DS"IUK IIJ. 

JTan det1 centra/en raad i>an beroep. 

42. D~ centrale raad vnn beroep ia samen11e

ateld nit een voorzitter, eeu of meer ondervoor

zitters en ten minete acht leden. llij wordt 

bij~taau door een griffier alsmede, voor zooveel 

noodig, door ren of meer substitnut-gritliers, door 

achrij vere en door bedienden. 

43. De vOOTzitter, de onder-voorzitten en de 

leden worden door Ooa voor het leven benoemd 

en op eigen verzoek ontslagen. 

De griffier en de snbstil nnt-p;riffiera worden 

door Ons benoemd. Zij woruen door Ons ge

schoret en ontslagen. 

De aehrij vers en bedienden worden door Onzen 

Mioiater van Jnstitie benoemd, gesohor1t en ont

slagen. 
44. De voorsitter, de ondervoorzitters, de leden, 

de griffier en de snbstitnnt-griffiers moeten zijn 
Nederlander•, mannelijke ingezetenen deo Rijka, 

die den vollen ouderdom bereikt hebben : de 

voorzitter van vijf en dertig jaren, d~ ondervoor

zitters, de overige lt!deo en de griffier van dertig 

jaren, de snbstitnnt-griffiere van vijf en twintig 

jaren. 
Zij moeten tevens in het bezit ziju van het 

diploma ten bewij1e dat zij den graad van doctor 
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in de stsatswetensch.ap of dien van doctor in 
de rechtswetenschap aan eene der Rijka-nni versi
teiten of aan de gemeentelijke Universiteit te 

Amsterdam hebben verkregen, of wel in het be

zit zijn van eenig nuder diploma hetwelk bij de 

wet met de genoemde ia gelijkgesteld. 
45. De leden , de griffier en de anbetitnnt• 

griffiers knnnen niet tevens ztin advocaat, proco
renr of notaris, nooh, middellijk of onmiddellijk, 
hetzij · nis werkgever eenig, uit kracht vnn de 
Ongevallenwet 1901, verzekeringsplichtig bedrijf 

uitoefenen, hetxij als werkman in 1oodanig bedrijf 

werkzaam zijn. 
Het ia hun verholen bestuurder of commis

saris te zijn eener, in artikel 62 der Ougevnllen• 

wet 190 l bedoelde, naam!ooze vennootschap of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging. 

Het ia hun mede verboden eenig openbaar 
ambt te bekleed en , waaraan eene vaste wedde is 

verbonden. 
Ten aanzien van bedrijven, niet uitgeoefend door 

aatnnrlijke personen, worden, voor de toepassing 

van het eente lid van dit artikel, als werkgevers 

beschouwd, bij pnbliekrechtelijke lichamen de 

personen, mét beEtnnrsgezag bekleed bij de be
drijven door deze pnbliekrechtelijke lichameu nit

geoefend, alsmede degenen, die, krachtens artikel 33 

der Ongevallenwet IIIO 1, de in urtikel 32 dier
zelfde wet voorgedehrevcn a11.ngifte moeten doen, 

en overigens de best unrders van ondernemingen 
en bedrijven. 

46. De bepalin~ n der artikelen 10, 15, 16, 
eerste lid , 24 en 28 der wel op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie zijn op 

de leden van den centralen raad van beroep van 

toepassing. 
De bepalingen der artikelen 16, 16, eerste Jid, 

en 28 dierzelfde wet zijn bovendien van toe

passing op den griffier en de substituut-griffiers, 
en de bepaling vnn artikel 10 op den griffier. 

Een lid vnn den centralen raad van beroep 
zal niet tot rapporteur mogen worden benoemd 

in eene zaak, waarin een zijner bloed verwanten 

of aanverwanten tot den derden graad ingesloten,
ala advocaat, procureur, raadamau, vertegenwoor
diger of gemachtig.Ie werkzaam ia of geweest is. 

4 7. De centrale raad· rnn beroep oefent tegen
over de leden overeenkomstig de bepalingen van 

de artikeleu 11, 12 en 18 der wet op de Rechter
lijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en 
tegen.over den griffier en de snbstitnnt-griffiers 
overeenkomstig de l,epalingen van artikel 13 dier 

wet, de bevoegdheden uit, bij die artikden aan 

den Hoogen Road ten aanzien van de leden der 

rechterlijke mocht toe!{ékend, met dien nntande, 
dat de in die artikelen aan ambtenaren van het 

Openbaar Ministerie toegekende bevoeg.iheden en 

opgedragen verplichtinl'tln door den voorzitter, of, 

wanneer de vordering tegen hemzelven is gericht, 
door een door Ona bijzonderlijk gemRchtip;den 

ondervoonitter worden uitgeoefend en vervnld. 
48. De bevoegdheid omschreven in het eerste 

lid van artikel 14, van de wet op de Rechterlijke 

Organisatie en het Beleid der J nstitie komt in 
de daarin voorziene l'llvallen, overeenkomstig de 

bepaling van dat artikel , tue nan den voorzitter 

van den centralen raad van beroep. 

49. De centrale raad van beroep bcraad6laagt 

en bes! iat met vijf leden, den voorzitter daaronder 

begrepen. 
De voorzitter wordt, in geval van afwezigheid, 

belet of ontstentenis , vervangen door een onder• 

voorzitter, en wel, ingeval meer dan één ondervoor• 

zitter beschikbaar iA, door den ondat benoemden. 

Ingeval van afwezigheid, belet of ontstentenis 

vau de ondervoorzitter&, wordt de voorzitter ver• 

vangen door het oudst benoemde lid, dat be· 
schikbaar ia. 

50. In hetzelfde twistgedin~ hebben dezelfde 
leden bij de behandeling en de beslissing zitting 

in den centralen raad van beroep. 

Wordt na den aanvang van de behandeling 
ter ter~chtiitting de raadkamer onvoltallig, hetzij 

voor goed, hetzij tijdelijk terwijl uitstel niet nad

zaam ie, dan wordt zij aangevuld en de zaak 
opnieuw ter terechtzitting behandeld. 

De bepalingen der artikelen 22, 26 en 27 der 

wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid 
der J nstitie sijn op den centralen raad van beroep 
vau· toepassing. 

51 . De leden van den centralen raad van 
beroep, alsmede de griffier en de snbetitnnt-grif

fier&, l~n. alvorens hunne bediening te aan• 
vaarden, den eed of de belofte af, in de vier 
laatste leden von artikel 29 van de wet op de 

Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 
omschreven, met deze wijzigingen, dat, waar daar
in voorkomt het woord .rechtsgeding", in dezen 

wordt ~lezen .twist!(eding", en in plaats van 
.rechterlijken ambtenaren", ,ambtenaren". De 
voorzitter legt dezen eed of· belofte af in Onze 

handen , de overige leden, de griffier en de anb
atitnut-griffiera in handrn van den voorzitter. 
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TITEL Il. 

Van de wijze oan /Jeluzndeling der twûtgedi11ge11 
/Jjj de toepa11i"!I der 011geoall~n111et l ll0 l 

ont8taande. . 

HOOFDSTUK 1. 

.Jlgeme,me bepalingen. 

52. In het twistgrlding, door het insteilen van 
beroep tegen eene beslissing v11n het beatnur der 
Rijksverzekeringsbank ontstaan, vormen het be
stuur der Rijksvenekeriogsbaok, en ieder, .die 

beroep heeft ingesteld, de partijen. 
Is beroep ioirestcld. naar aanleiding van de be

palingen van artikel 71l, tweede en derde Jid, of 
vau artikel 80 der Ongevallenwet l ll0 l, dan is 
bovendien degene, op wiens aanspraken de be
sliaJing der Rijksverzekerinp;abank betrekking heeft, 
van rechtswege partij in het twistgeding. 

lod ieo bij denzelfdeo raad von beroep tegen 
dezelfde beslisaio!( van het bestuur der Rijkaver
zekerin~baok, meerderen biooeo den ,·oorge
schreven termijn beroep instellen, dan wordt 
aangenomen, dat daardoor slechts één beroep ia 
ingesteld, en ontstaat daardoor slechts één twist

geding. 
5 3. De nitspraak van den ntad van berc_iep en 

van den ceotrolen raad van beroep betreft de 
onderwerpen , door de vorderingen der plll'tijeo 

aan hou oordeel onderworpen. 
Bij die uitspraak kan de beslissing van het be

stuur· der Rijksverzekeringsbank gewijzigd worden, 
ook ten oadeele van deogeoe, die daa1·t~n in 
beroep is gekomen. 

54. Nato~rlijke personen onbekwaam om in 
rechte te staan en rechtspersonen worden vertep:en
woordigd door hunne vertegenwoordiger< naar 

burgerlijk recht. 
Met uitsluiting van de bepaliugeo der arti

kelen 16S, 165 en l 71l vau het Burgerlijk Wet
boek oefenen gehuwde vrouwen geheel zelfstandig 

hare rechten uit. 
Wederkeerig,, verzekeriogs- of w11.11rborgmaat

schappijeo worden verlegen woordigd op de wijze, 
bij hare statuten ten aanzien van de vertegen
woordiging in rechte bepaald, of, bij gebreke van 
zoodanige bepaling, door hare bestuurders. 

Publiekrechtelijke lichamen worden vertegen
woordigd door de penouen, die bij artikel SS 
der Oo~vallcowet lll0l aangewezen zijn, om de 
bij artikel 32 dierzdfde wet gevorderde aangifte 
te doen. 

De comminie bedo.ld in artikel 86 der Onge
vallenwet 1901 wordt vertegenwoordigd door 
haren voorzitter. 

55. Voor partijeo, die niet zelve in rechte 
kannen sta~n en zonder wettelijken vertegen
woordi11er zijn, kan een voorloopige vertegen
woordiger worden benotmd, die îOOr haar in rechte 
zal optreden, totdat de wettelijke vertegeowuordiger 
opkomt. Hetzelfde kan geschieden , indien de 
verblijfplaats van den wettelijken vertegenwoor
diger oobekeod of vnn den zetel des rechters ver 
verwijderd ia. 

De voorloopige vertegeo woordiger wordt, op 

verzoek of a.mbtahalve, benoemd door het college, 
dat bevoegd is vao het · aaohaogig ge111aakte of 

te maken twistgeding keJ10Î1 te nemen. 
56. l:lelooghebbenden bij den uitslag van een 

twistgeding kuoneo ter griffie afschrift oemeo 
van de aldaar berustende processtulcken, eo af
schrift daarvan bekomen , volgena het tnrief van 
gerechtskosten in strafzaken. De opbreogst dezer 

kosten wordt io '• Rijks ha gestort. 
5 7. Getuigen, desk nodigen en part.ijen , die, 

ingevolge deze wet, nm btsholve zijn opgeroepen 

of met eene opdracht belast, ontvangen uit '1 Rijks 
kas vergoeding, overeeokomstig bij algemeenen 
maatregel van bestuur vaat te stelleo tarief. 

Getuigen en deAknodigen, die door partijen te~ 

terechtzitting zijn opgeroepen, of aldaar, of bij . 
het voorbereidend onderzoek zijo medegebracht, 
of, in verband met eeo aanhangig twistgeding, 
met eeoe opdraoht ~ij~ belast, erlangen van par
tijen vergoeding, overeenkomstig p;emdd tarief. 
Afwijkende afspraken zijn niet verbiodeod. 

58. De voorzitter van het college, waarvoor 
het twistgeding dient of gediend heeft, begroot 
de ingevolge nrtikel 57 vencholdigde vergoeding, 
volgens regels bij ali-:emeeoen maatregel voo be
atn or te stellen. 

De begrootiog is op de mioout uitvoerbear, 
overeenkomstig de bepl\Jingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

59. Op verzoek van eene partij kan de voor
zitter bepaalde getuigen of deakuodigen ter terecht
zitting doen oproepen, of met eeoe werkzaamheid 
belaateo. 

Vao de afwijzende beschikking des voorzitter, 
staat, ged oreade drie dagen na ontvangst daarvan, 
beroep open bij het college, waarvoor het twiat
gediog dient. 

60. Bij de uillpraak beveelt het college, dat 
aan de partij, daarbij geheel of gedeeltelijk in 
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het gelijk gesteld, de kosten gemaakt tot dajl'-
. vaardiog en schadeloosstelling van getuigen of 

deskundigen , of tot het bijbrengen van ecnig 
schriftelijk advies van desk undigen, nit 'e Rijks 
kas geheel of 11:edeeltel ijk zullen worden vergoed. 

Met noodeloos gemaakte koeten wordt geeoe 
rekening gehouden . 

Het bedrag der te vergoeden kosten. wordt ·bij 
de uitepruak vastgesteld. Door den voorzitter 
W{Jrdt daurvour, zoodl'II de uitspraak in kracht 
van gewijsde ia gegaan, een bevelschrift van ten

uitvoerlegging afgegeven . 
6 1. Ieder, die, in den loop van het twietge.· 

ding, op grond van eenc bij deze wet gegeven 
bevoegdheid , of krachtens een vanwege den raad 
ven beroep of den centrnlen raad van beroep ge

geven bevel, als getuige of deaimndige is opge · 
roepen, is verplicht aan die oproeping gevolg te 
geven, in de gevallen hij deze wet voorgesch reven 
den eed of de belofte te doen en getuigenis af 
te leggen of zijne diensten als desk nod ige te ver
leenen , een en ander behoudens geldige redenen 
van versohooniogt overeenkomstig artikel 163 van 
het W t:tboek van Strafvordering. 

Vun het · afleggen van eed of belofte kannen 
zich verechoooeu degenen, die eene der partijen 
i.n bloed- of uanverwantechap hettuan in de rechte 
lijn of in de zijlijn tot den tweeden graad inge
sloten, alsmede de echtgenoot van eene der psrtijen. 

62. Niet verschijning ter terechtzitti ng, of af
stand van beroep, gedaan nadat het onderzoek ter 
terechtzitting is aangevangen, heeft op den loop 
van het geding geen invloed. 

Het beroep vervalt voor dengene, die bij echrifte• 
Jijke underteekende kennisgeving vóór den aan
vang vnu het onderzoek ter terechtzitting aan het 
e-0llege mededeelt, dnt'het beroep wordt ingetrokken. , 

Het voorschrift van artikel 81 omtrent de 
onderteekenin11: van het k)aapcbrift wordt daarbij 
inachtgeoomeu. · Niet nakoming daarVftn maukt 
de ken nisgeviuir; nietig. 

Door den dood of de -verandering van staat 
van ceoe ~er partijen wordt het geding niet 
geschorst. 

63. Ie, tengevolge van intrekking, een beroep 
tegen cene hesliaaing vuo het beatnor der Rij ks
verzekeringabank over eene schudeloosstelliog ver- , 
vall~n, terwijl degene, op wieoe ean1pr1tken deze 
besliBBing betrekking heeft, geen beroep had in-
11:esteld of de beslissing van den ceutralen ruad 
van beroep niet had ingeroe1ien, dan geeft de 
voorzitter dezto daarvan kennis. Gedurende dertigt 

dogen na de d~eekening van het bewijs van 
verzending dezer kennisgeving is hij, aan wfon 
zij werd gericht, bevoegd beroep in te stellen of 
de bealiBBing van den centralen raad van beroep 

:in te roepen. 
64. P,utijen prooedeeren in persoon of bij ge• 

machtigde. 
Zij kunnen zich bij het voeren van het geding 

bedienen van den bijstand van een raadsman en 
zich, beboodeoe in het geval voorzien in het 
laatste lid van artikel 65, door dezen doen ver

lgezelleo, waar zij in het geding optreden . 
Ale f«lm&Chtigdeo of raadslieden kuo11en 11lleen 

optreden in het Rijk genstigde personen. 
1 Zij moeten, · desgevorderd, hunne bevoegdheid 
aantoonen door het overleggen eeoer schriftelijke 
volmacht. 

Ad vocateo en procureurs, ale raadslieden op
tredende, zijn tot deze overlegging niet gebonden. 

De raad v110 beroep of de centrale raRd van 
beroep kno weigeren personen, die van het ver
leeoeo van rechtsgeleerde hnlp hun beroep maken 
en geen advocaat of procnrenr zijn, ale gemachtigden 
of rlUldelieden toe te ·laten, · 

65. De raad van beroep of de centrale raad 
van beroep kan bevelen, dat eene partij zal worden 
opgeroepen, ow op eeoe bepaalde terechtzitting 
in persoon te verschijnen, tot het geven van in
lichtingen. Geldt dit bevel een natuurlijk persoon 
on bekwaam om in rechte te staan, dan houdt het 
tevens in, hetzij dat deze onbekwame in persoon 
of bij zijnen vertegenwoordiger, hetzij dat beiden 
zullen verschijnen. 

De oproeping geechiedt door den griffier. 
De 01>geroepeneo knooen ook te zawen worden 

gehoord. 
De tegenwoordigheid bij het verhoor van ge

machtigden, raudsliedeo of anderen, wier aan
wezigheid ongeweoschi voorkomt, kan woi·den 
verboden. 

66 . Vóór den aanvang van de behandeling eener 
zaak ter terechtzitting kan, op verzoek van elke 
partij, elk der leden, die over de zaak zitten, 
worden gewrllBkt': 

l 0 • indien hij een rechtstreeksch persoóil )ijk 
belao11: bij bet geschil heeft; 

2°. indien hij aan eene der partijen in bloed• 
verwantechap of in zwugerschap bestaat tot in 
den vierden graad ingesloten; 

3°. indien, op zijn beklag of door zijn toedoen, 
binnen het jaar v66r de wraking, t"f!ieD ecne der 
partijen of derzelver echtgenoot of nabestaanden 
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en aangebnwden in de rechte linie, eene ver
volp;ing wegens misdr\jf heeft plaats gehad; 

4°. indien hij een schl'iftelijk advies in de zaak 
gegeven heeft; 

-5°. indien hij, hangtnde het geding, van iemond, 
die bij de zaak belang heeft, geschenken heeft 
ontvangen, of geschenken hem zijn beloofd, en hij 
deze belofte heeft aangenomen; 

6°. indien hij, zijne vronw, hunne bloedver-

Zood1-a een verz~k, als in het tweede lid be
doeld, ter terechtzitting wot·dt gedaan, wordt 
het publiek verwijderd en worden de deuren ge• 

sloten, totdat de ,•erzoeker zijn verlan""n monde
ling heeft toegelicht en aan de andere veracbenen 
partijen de gelegenheid ia gegeven van hun ~ 
voelen te doen blijken. 011 h~t verzoek wordt 
onmiddellijk uitspraak gedaan. 

69. De voorzitter handhaaft de orde ter terecht• 
wanten of aangehuwden in de rechte linie, een zitting, het lid-commissaris van den centralen 
venchil over een gelijksoortig onderwerp hebben, raad van beroep en de ambtenmor met voorbereidend 
als hetwelk tusacben partijen in geschil ia; onderzoek belust ter plantse, waar zij hunne ambts• 

7°. indien een burgerlijk rechtageding tuBBchen verrichtingen vervullen. Zij zijn bevoegd daarbij 
hem, zijne vrouw, hunne bloedverwanten of nnn- de hulp der openbare bn]11;erlijke of gewapende 
gehuwden in de rechte linie, ·en eene der par- macht in te roepen. 
tijen hangende is; Wordt op eene terecht7.itting of bij eene ambts• 

8•. indien hij voogd, toeziende voogd, curator, verrichting de stilte of orde nratoord of worden 
of toeziende curator, vermoedelijk erfgenaam of teekenen van goed- of afkenring gegeven, dan kun 
begiftigJe ia van eene der partijen, of indien eene de schnldige worden verwijderd, en, zoo noodig, 
der partijen zijn vermoedelijke erfgenaam is; tot na afloop in bewaring gebonden 

9°. indien hij is bewindvoerder van eenige 70. Alle ter terechtzitting voorkomende ge-
atichting, tuantschappij of lichaam van bestuur, schillen, betreffende de wijze van behandeling der 
welke partij in de zaak ia; zaak aldaar, worden door het college, waarbij het 

10°. indien een hooge graad van vijandschap geschil rijst, in hoo~te ressort bealist. 
bestaat tusachen hem en eene der partijen ; 71. Alle in den loop v11u het onderzoek ter 

11°. indien tuascben hem en eene der partijen terechtzitting, of 110 de beëindiging da11rvnn; ge-
sedert den aanleg vnn het twistgedinp; of binnen . nomen beslissingtn, worden ter openbare terecht• 
zes maanden vó6r de behandeling der zaak ter zitting door den voorzitter uitge,i1,roken_. 
terechtzi tting, beleedigingen of bedreigingen hebbcu 72. "Eene uitgesproken beslissing kilo niet meer 
plaats gehad. gewijzigd worden. 

In dezdfde gevallen kunntn de leden van het De uitspraken zijn gedogteekend en behelzen : 
college zich verschooneu. 1°. de nomen en woon11Jaataen der partijen, en 

67. Over eene wraking of eene verscbooniug van hare wettelijke vertegenwoordigers en hare 
wordt, zoo spoedig mogelijk, in hoogste ressort gemachtigden; 
beslist, no verhoor doch buiten tegenwoorJigheid 2°. de gronden der uitspraak, zoo wat de daad-
en zonder medewerking van den betrokkene, en wel: zaken als wat bet rechlapnnt aangnat; 

a. waar het geldt den voorzitter van den raad 8°. eene stellige beslissing; 
van beroep door de overige leden met een pluuta: 4°. de namen van hen, die als voorzitter eu 

,vervangend voorzitter; als leden over de zaak hebben gezeten. 
/J. in alle andere gevallen door de overige leden. 73. Alle proce.sstukken, behalve de voorge• 
Bij staking van stemmen wordt de wraking _of achreven beteekeningen bij deurwaardel'l!Uploit, 

de verschooning geacht te zijn ufgewezen . alsmede alle stokken, opgemaakt nnar aanleiding 
Het onderzoek der zaak wordt ~schorst, tot.dat vaP eenige bepaling, voorkomende in een alge• 

over de voorgestelde wraking of venchooning is meenen maatregel van beaLuur, uitgevaardigd op 
beslist , eo, ingeval deze iotoegeata,m, totdat ilegene, grond van een voorschrift dezer wet, zijn vrij 
te wiens aanzien zulks geschiedde, is vervangen. van het recht van zegel eu de formaliteit van 

68. De terechtzitLinicen zijn openbaar. registratie. 
In het belang der openbare orde oh.oldelijkheid, 74. Alle .:unbtsbal ve kennisgevingen en op• 

of op verzoek van eenc der )IUtijen, indien deze roepingen gedurende den loop eener procedure 
nnntuont. dnt zulks noodzakelijk is voor bare be- g,:sehieden schriftelijk. Ambtshalve toezending vun 
drijfabelangen, kan van dezen regel woracn af- ·' stukken vindt plaats bïj te adviaeeren dienstbrief. 
geweken. Voorgeschreven kennisgevingen van partijen aan 
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de colleges worden schriftelijk gedaan . Toezending 
van sti1kke11 vanwege de partijen aan de colleges, 
de voorzitters daarvan of het lid-commissaris met. 
voorbereidend onderzoek belast, geschiedt bij nnn
geteekenden brief met vrijstelling van port. 

Toezending op eene van bovenomschreven wijzen 
kan worden vervangeu door terhandstelling tegen 
gedagteekend ontvami;bew ij s, aan den griffier indien 
het geldt een stnk bestemd voor een college, aan 
den geadresseerde of een van diens hnisgenooten 
in alle andere g,-vallen. 

Bij twijfel , of eenig door middel van de post 
·verzonden geschrift tijdig is ingediend, wordt de 
dag van ,·enending beschonwd als de dag, waarop 
het geschrift is. ont'vangen. 

Op nanvrage van _den voorzitter van het college 
geeft. de administratie der posterijen schriftelijke 
inlichtingen omtrent het tijdstip in het vorig 
lid bedoeld. 

75. Valt de la11tste dag van een termijn voor
geschreven in den tweeden titel dezer wet op 
een Zondag of een erkenden Christel ijken feestdag, 
dan wordt die term.ijn ~rlengd tot en met den 
eel'stvolgenden werkdsg. 

J6. Een algemeene maatregel van hestnur regelt, 
voor zooveel noodig, zoowel mor de raden van 
beroep als voor den centralen raad: de afwezig
heid en vncantie, de nfwisseling en orde van den 
inwendigen dienst, de werkzaamheden van de grif
fiers substitnut-grifliers, den dienst der schrijvers 
en bedienden. 

HOOFDSTUK ![. 

Yan de wijze t1an bekandeling flOOr den raad van 

beroep. 

77. Tot het kennisnemen van een beroep, in
gesteld tegen eene besliBSing van het hestnnr der 
Rijksverzekeringsbank, is bevoegd: 

a. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de 
bepalingen van de artikelen 711 en 80 der Onge
vallenwet 1901, de 1·aad van beroep binnen wiens 
ressort het ongeTal, nFLar aanleiding waarvan aan
spraak op schadelooSBtelling wordt gemaakt, is 
voorgevallen, of, in het geval, bedoeld in artikel 9/J 
dier wet, de raad van beroep binnen wiens res.ort 
·de getroffene zijne woon plaats heeft of bij zijn 
overlijden had; · • 

/J, indien beroep wordt ingesteld ingevolge de 
bepaling van artikel 77 der Ongevallenwet 1901, 
de raad van beroep binnen wiens ressort het 
kantoor der posterijen is gelegen, waar, krachtens 

de bepalingen van h
0

et eerste en tweede lid van 
artikel 32 en van artikel 33 dier wet, de aan
gifte van het betrokken bedrijf, indien dit ver
zekeringsplichtig is, behoort plaats te hebben; 

c. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de 
bepaling van artikel 109 der Ongevallenwet 1901, 
de raad van beroep binnen wiens ressort de aan
vrager zijne woon plaats heeft. 

78. Indien geen andere rand van beroep be
voegd is, behoort de zaak tot de kennisneming 
van den raad van beroep te Utrecht. 

79. Het twistgeding voor den raad van beroep 
wordt ingeleid door het inzenden van een klaag
schrift ter griffie van den bevoegden raad van 
beroep, binnen den in de Ongevallenwet 190 l 
bepaalden termijn. 
· Wordt beroep iniwsteld ingevolge de bepaling 
van artikel 109 der Ongevallenwet 1901, dan 
moet het klaagschrift worden ingezonden binnen 
dertig dagen na de d11111teekening van de mede
deeling der besliBSing van het bestnnr der Rijks
verzekeringsbank. 

80. Bij. het klaagschrift wordt een afschrift 
daarvan overgelegd, alsmede een afschrift van de 
bes) issing waartegen het beroep is gericht. 

Wordt het beroep ingesteld, omschreven in 
. artikel 79, tweede en derde lid, en artikel 80 der 

Ongevallenwet 1901, dan worden twee afschriften 
van het klaagachrift ingezonden. 

Had de inzending pl1111ts hij aangeteekenden brief, 
dan wordt door den griffier aan den inzender kennis 
ge!(even van de ontvangst. 

De griffier teekent onverwijld den dag der ont
vangst op het klaagsohrift en de daarbij overge
legde ufschriften aan. 

Hij vergelijkt het klaagschri~ mei de overge
legde afschriften en teekent dl'Ze, desnoods na 
verbetering, voor copie con form. 

81 . Het kla.ag~chrift moet zijn onderteekend. , 
Namens den inzender kan het klaagachrift door 

den burgemeester zijner woonplaats of door een 
gemeente-ambtenaar, door dien burgemeester daar
toe aangewezen, worden onderteekend, 

82. Het klaagschrift houdt in: 
1°. den naam en de woonplaats van dengene, 

die beroep instelt en van dien1 vertegenwoordiger : 
2°. de dagteekening van de besliBSing, waar-

tegen hei beroep ia gericht; 
3°. de gronden waarop het beroep beroet ; 
4°. eene bepaalde vordering. 
83. Gedingvoerende partijen kunnen voor het 

twistgeding binnen het Rijk woonplaats kiezen. 
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Voor bnite11 het Rijk wooende11, die beroep Wordt veuet geJaan door widJcl van een a,m-

instelleo, is de vermelding van eeoe gekozen woon- geteekendeo brief, d11.n wordt door den griffier 

plaats hier te lande in het k laagschrift verplichtend. aan den inzender kennis gegeven van de ontvangst. 

84. De voorzitter van den raad van beroep De griffier teekeot onverwijld den dag van ont-

wijst den inzender van een klaagschrift, die de vangst aan op het geschrift, waarbij verzet wordt 

voors~hri~teo l'ao de artikelen 80, eerste en tweede _gedaan. 

lid, 81, 82 of 83, tweede lid, niet in ucht ge- 88. WorJt een ingesteld beroep niet bij be-
nomen heeft, op het gepleegde verzuim en noodigt schikking afgedaan, of is eene beschikkin!( ten · 

~em uit, dit binnen een bepaalden termijn te gevolge vun verzet vervallen, dan zendt de voor- . 
herstellen. zitter zuo spoedig mogelijk een afschrift van ieder 

Op gelijke wijze handelt de voorzitter ten aun- klaagschrift aan de andere partijen. 

zien van dengene, die het klaagschrift heeft in- 89. Wordt van e&11. klang1chrift geen genoeg-

gezonden bij een onbevoegden raad van beroep. zaam aantal afschriften ingezonden ter voldoening 

In dit geval geeft hij van den voor herstel van aan het voorschrift van artikel 88, dan worden 

de gepleegde fout door hem bepaalden termiju · · de ontbrekende afschriften kosteloos ter griffie 

kennis aan den voorzitter van den bevoegden raad vervaardigJ. 

van beroep. 90. Binnen veertien dagen na toezending aan 

85. Degene, die niet, binnen den door den het bestuur der Rijksverzekeringsbank vun een 

voorzitter ingevolge het voorgaande artikel be- afschrift, als in artikel 88 bedoeld, worden·- alle • 

paalden termijn, het door hem gepleegde ver- onder dat bestuur berustende stukken, waarvan 

zuim of de door hem begane font heeft hersteld, kan gebruik is gemaakt bij het nemen van de besliBBing 

in zijn beroep niet ontvankelijk verklaard worden. waartegen beroep is ingesteld, hetzij de oorapronke-

86. Is het beroep niet ontvankelijk op grond lijke stukken, hetzij door het bestuur der Rij.ks-

vat artikel 85, wegens te late instellillg, of inge- verzekeringsbank gewaarmerkte afschriftendaarn.o, 

volge artikel 78 der Ongevallenwet 1901, of is door dat bestuur ingezonden ter grilBe van den. 

het beroep kennelijk ongegrond, dan kan, zonder betrokken raad van beroep. 

nader onderzoek, de raad van beroep, bij met 91 . Partijen kunnen naar aanleiding van ieder 

redenen omkleede beschikking, ter openbare terecht- haur toegezonden klaagschrift, binnen .veertien 

zitting het beroep niet ontvankelijk of ongegrond dagen na de dagteekeoing van het bewijs van 

verklaren. verzending, aan den raad van beroep eene contra-

De voorzitter doet afschrift van deze beschikking meworie indienen. 

aan den inzender van het klaagschrift toekomen De voorzitter kan deze11 termijn op verzoek 

en wijst hem op het rechtsmiddel, dat tegen die eener partij verlengen. 

beschikking kan worden aangewend. Bij die contra-memorie worden een of weer 

87. Tegen de beschikking, in het vorige artikel afschriften overgelegd. 

vermèld, kan de inzender van het klaagschrift De griffier vergelijkt de contra-memorie met de 

binnen veertien dage11 na de dugteekeuiog van het overgelegde afschriften en teekent deze, deanoods 

bewijs van verzending van het afschrift, verzet na verbetering, voor copie conform. 

doen bij den raad van beroep, Had de indieniug plaats bij 1111ngeteekenden brief, 

Tengevolge van dat verzet vervnlt de bt>schikking, dan wordt door den griffier aan den inzender 

tenzij het verzet nietig wordt verklaard. kennis gegeven van de ontvangst. 

Het verzet wordt schriftelijk gedaan. Van de contra-memoriën doet de voorzitter, zoo 

Het voorschrift van nrtikel 81 omtrent de spoedig mogelijk, afschl'ift aan de andere partijen 

onderteekening van het kl1U1gschrift wordt daarbij toekomen. 

in acht genomen. Niet nakoming daarvan maakt Is geen voldoend aantal afschriften ontvangen, 
het verzet nietig. dan worden de ontbrekende afschriften kosteloos 

Alvorens een verzet nietig te verklaren, stelt ter griffie vervaardigd. 

de raad van beroep degene, die verzet heeft ge- 92. Door den voorzitter wordt de dag voor de 

daan, in de gelegenheid, binnen een bepaalden behandeling van het beroep ter terechtzitting vast-

termijn, het begane verzuim te herstellen. ~teld en door den griffier ter kennis van de 

Tegen uietigverklaring van het veriet staat partijen gebracht. 
geene hoogere voorziening open. Deze dag wordt zoodanig bepaald, dat de 
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terechtzitting niet 1<ordt geho11<leo, dnn nndat de 
termijn voor het instellen van beroep is verstreken, 
en de cootra-memoriën zijn ingediend of de ter• 
mijnen voor de indieninp: daarvan zijn verloopen. 

93. Tod ien naar zijn oordeel de fdten door de 
gewisselde stokken nog niet voldoende tot klaar
heid zijn gebracht, of de vw.ir het nemen van 
eene beslissing noodige feitelijke gegevens in de 
stokken niet zijn bijgebrucht , gefast de voor
zitter, alvorens den dag voor de behandeling ter 
terechtûtting vaat te stellen, met inachtneming 
van de bepaling van artikel 9ó, een voorbereidend 
onderzoek. Hij kan in dat geval tevens gebruik 
maken van de bevoegdheid hem verleend bij 

artikel 94. 
94. Het bestunr der Rijkaverzekeringsbank is 

verplicht aan den voorzitter van een raad van 
beroep, binnen den door hem bepaalden termijn, 
op diens vertoek, schriftelijk~ inlichtingen te 
geven omtrent bepaalde onderwerpen, voorzoover 

de daarvoor noodige gegevens aan zijne admini• 

stratie knnnen worden ontleend. 
Degenen, die werkgevers sijn kNchtene de On· 

gevallen wet J 901, zijn verplicht aan den voor
zitter van eeu raad v11n beroep, binnen den door 
hem bepaalden termijn, op diens verzoek, schrifte• 
lijke inlichtingen te !,(!'Ven omtrent in hunne ver
zekeringsplichtige ondernemingen voorgekomen on
gevallen en omtrent zaken en feiten de naleving 
van die wet betreffende. De toezending van die 
inlichtingen geschiedt met vrijstelling van port. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbtmk en de• 
genen, die werkgever,i zijn kracbtens de Ooge• 
vallenwet 1901, zijn verplicht aan den voorzitter 
van een raad van beroep, op diens ann vrage, 
inzag~ te verleenen van hunne boeken en be
scheiden, voor zoo ver deze betrekking hebben op 
arbeidsloonen. 

Bij publiekrechtelijke lichamen worden, voor 
de toepassing dezer bepaling, ale werkgevers be
schouwd degenen, die, bij artikel 33 der Onge
vallenwet 1901, aangewezen 1ijn om de, bij arti
kel 32 dierzelfde wet gevorderde, aangifte te doen. 

95 . De voorzitter kan een onderzoek, omtrent 
bepaalde door hem op te geven ponten, opdragen 
Blln den inspecteur v11n den arbeid, tot wiens 
inepectie de plaats waar het onderzoek moet 
worden ingesteld behoort, of, in gemeenten waar 

inspecteur v11n den arbeid het onderzoek opdragen 
non een ondrr hem werkz'.Ulm gestelden adjnnct• 

insvectenr. 
96. Drgene, aan wien voorbereidend onderzoek 

is opgedrup;en, is, ter uitvoering dezer opdracht, 
bevoegd: · · 

a. de personen, hem ,loor den voorzitter ale 
getnigcn of desknndigen opgep:even, of andere wier 
verhoor hem wenschelijk voorkomt, op te roepen 
om te verschijnen op de plaats bij die oproeping 
vermeld; 

6. met nitdrukkelijke machtiging van den voor• 
zitter : 

l •. 1111.n desknndig,,n op te dragen schriftelijk 
van advies en verslag te dienen binnen den door 
hem bepaalden termijn; 

2°. den door een ongeval getroffene op te roepen 
om te verschijnen ter plaatse bij d i~ oproeping 
vermeld, ten einde zich te onderwerpen aan een 
onderzoek n1111r zijnen lichamdijkeu toestand. 

De p;etroffene, die, opgeroepen, niet ver■chijnt 
of weigert de door of vanwege voornoemden ambte
nnnr bij dat onderzoek gestelde vrogen .omtrent 

zijnen lichamelijken toestand te beantwoorden of 
zich te laten onderzoeken door deskundigen, ver• 

liest, tenzij hij voor zijne nalatigheid of weigering 
een deugdelijken grond kan aanvoeren, zijne aan• 
spraak op een ige schudelooestelling ingevolge de 
Ongevallenwet 1901 voor dat ongeval, te rekenen 
v1111 den dag waarop hij had moeten verschijnen, 
de gestelde vragen beantwoorden of zich laten 
onderzoeken. 

97. De voorzitter kan, bij het geven van eene 
opJrocht tot onderzoek, den daarmede belasten 
ambtenaar schriftelijk machtigen, binnen te treden 
in alle plaatsen, waar eenig bedrijf wordt uitge• 
oefend, of waar het ongeval is voorgevallen, dat 
tot het ontstaan •·an het twistgeding nanleidi ng 
heeft gegeven, met . uitzondering van de Rijkswerk• 
plaatsen en Rijksfabrieken en de inrichtingen be• 
doeld in art. 24 der Hinderwet. 

Deze ambtenaar kan zich doen vergezellen van 
de, door hem voor het Ónderzoek volstrekt nood
zakelijk geachte of door den voorzitter opgegeven, 
getuigen en desknndigen. · 

De bevoegdheid ook RijkswerkplMtsen en Rijks
fäbrieken en inrir.htingeo bedoeld in artikel 24. 
der Hinderwet binnen te treden, vergezeld van 

een commissaris van rijks• of g.,meentepolitie is, voornoemde personen, kan door den voorzitter 
aan de~en en in andere gemeenten aan den bnrge- · alleen worden verleend aan de inspectenrs van 
meester. den arbeid. 

Met toestemming van den voorzitter hn de lu plaatsen welke tevens woningen of 111leen 
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door eene woning toegankelijk zijn, treden ambte• 
naren door den voorzitter met onderzoek belast, 
vergezeld van boven aangegeven personen, tegen 
den wil van den bewoner nie~ binnen, dan op 
vertoon_ van een bijzonderen schriftelijken last van 
den voorzitter en in tegenwoordigheid van den 
kantonrechter, den burgemeester, een wethouder 
der gemeente of een commiBBaris van politie. 
Van dit binnentreden wordt door dengene, aan 
wien last tot binnentreden is verstrekt proces
verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uren 
aan den bewoner in afschrift wordt medegedeeld. 

98. De nitkomsten vau een voorbereidend onder
zoek worden dOQr den leider daarvan geconstateerd 
bij proces-verbaal. 

Na afloop ·van het voorbereidend onderzoek 
zendt de leider daarvan de van wege den voor• 
zitter in zijne handen gestelde . stukken van -het 
geding aan dezen terng. Hij voegt daarbij de 
door hem opgemaakte proceBSen-verbaal. 

99. Een algemeene maatregel van bestunr regelt 
nader tea aanzien van welke onderwerpen de 
voorzitter vnn een raad van beroep den inspecteur 
van den arbeid mP-t voorbereidend onderzoek kan 
belasten. 

100. De ambtenaar, met voorbereidend onder, 
zoek belast, brengt tijd en plaats van een voor
genomen plaatselijk onderzoek of van een verhoor 
van getnigen of desknndif'l'u, zoo m~lijk, tijtlig 
vooraf ter kennis van partijen. 

Deze knnnen bij het plaatselijk onderzoek . en 
bij het verhoor van getnigen of desknndigen tegen
woordig zijn en verzoeken, dat door ben mede
gebrachte personen ale getnigen of desknndigen 
znllen worden gehoord. De leider van een plaatse• 
lijk onderzoek kan bevelen, dat dit geheel of 
gedeeltelijk plaats hebbe bniten tegenwoordigheid 
van eene partij. 

101. V66r de behandeling van het geding ter 
terechtzitting worden alle daarop betrekking 
hebbende stokken, hetzij de oorspronkelijke stok
ken, hetzij door den griffier gewaarmerkte af
schriften daarvan: 

a. voor door den voorzitter te bepalen termijnen, 
welke voor ieder lid niet korter mogen zijn dan 
twee dagen, ter inzage gezonden aan de leden, die 

voor -de behandeling zullen zitting nemen; 
6. gedurende ten minste zes dagen ter griffie 

nedergeley;d ter kostelooze inzage v11n belang
hebbenden. 

De termijn van twee dagen, onder a gesteld, 
kan, desnoodig, door den voorzitter worden inge• 

kort, wanneer deze, ingevolge be bepaling van 
artikel 23, bij afwezigheid of tijdelijke ontstentenis 
van leden, plootsvervangera aanwijst om de taak 

-_ dier leden waar te nemen. 

De nederlegging ter griffie wordt door den 
griffier tijdig te1· kennis gebracht van de partijen. 

102. Partijen kunnen getuigen en deskundigen 
medebrengen ter terechtzitting of bij dcnrwaar
ders-exploit oproepen om aldaar te verschijnen, 

De namen der getnigen en deskundigen, die 
gedagvaard zijn of ter terechtû tti ng zullen worden 
medegebrucbt, worden door partijen ten minste 
drie dogen v66r de terechtzitting nan den voor
zitter medegedeeld. 

Deurwaarders hebben voor de werkzaamheden, 
ingevolge de bepaling van het eerste lid door 
hen verricht , aanspraak op belooning ten laste 
van de partij welke hen in het werk beeft gesteld, 
overeenkomstig de bepalingen van het tarief van 
gerechtskosten in strafzaken, 

De voorzitter is bevoegd ambtshalve 11:ctnigen 
en deskundigen doo; den griffier te doen oproepen, 
om ter terechtzitting te verschijnen. 

De namen der getnigen en deskundigen worden 
door den griffier zoo spoedig mogelijk nnn pnr• 
tijen medegedeeld. • 

103. De terech tzitting wordt door den voor• 
zitter geopend, geleid en gesloten. Hij draagt 
de te behandelen zaken voor en zorgt , dot deze 
op doelmatige wijze lot beslissing worden gebracht. 

De voorzitter doet het onderzoek een aan vang 
nemen door de pa1tijen, hare gemochtigden en 
raadslieden, af te vragen hnnne namen, voor
nomen en woonplaotsen. 

Hij doet den griffier \'6rvolgens de conclnsiën 
der aangevallen beslissing en der klaagschrirten 
eu C!)ntrn-mel!loriën voorlezen. 

Het onderzoek wordt onafgebroken voortgezet , 
behoudens de gevallen wnarin de wet onderbreking 
toelaat. 

104. De getuigen en deskundigen zullen zich, 
zonder verlof von den raad van beroep, niet van 
een schriftelijk opstel mogen bedienen. 

Zij geven, v66r den aan vong van hno verhoor, 
hunne namen, voornamen , beroepen en woon• 
plaatsen op en doen, alvorens hunne verklaringen 
af te leggen, in handen van den voorzitter den 
eed of de belofte : de getnigen, dat zij znllen 
zeggen de geheele wnarheid en niets don de waar• 
heid, de deskundigen, dat zij verslÎlg zullen doen 
naar hun geweten. 

De raad van beroep kau bevelen, dat bepaalde 
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penoneo zullen worden gehoord zonder het af
leggen van ee.l of belofte. 

Ambtshalve of op verzoek van eeoe der par
t ijen kan de raad van beroep bevelen, Jnt de 
verklaring van een getuige of deskundige geheel 
in het proces-•erbaal der terechtzitting zal worden 
opgenomen. Aan zoodaoig bnel ..-ordt terstond 
gevolg gegeven, waarna het in schrift gestelde 
aan den getuige uf deskundige wordt ..-oorgelezen 
en door deze~ met den voorzitter eu den griffier 

wordt onderteekend:. HeP.ft onderteekening niet 
plaat .. , dan wordt de reden daarvan in het p1 oces• 
verbaal vermeld. 

<ktnigen en deskundigen kunnen door den 
voorzitter en de leden en, door tnescheokomet van 
den voorzitter, door partijen worden ondervraagd. 

Vragen door den raad van beroep op verzoek 
van eeoe der partijen of ambtshalve gewratLkl, 
hetzij als niet ter zake dienende, hetzij om an
dere te vermelden redenen, worden niet gedaan. 

De volgorde waarin getuigen en deskundigen 
zullen worden gehoord, alsmede de met het oog 
op hunne onbevangenheid ter terechtzitting te 
neweu maatregelen, worden door den voorzitter 
bepyld. 

Getuigen en deskundigen mogen zich niet ver
wijderen, dan nadat zij van . den voorzitter daartoe 
e~rlof hebben bekomen. 

105. De partijen kunnen elkander door tusschen-
1c:omst van den voorzitter vragen stellen. Zij 
kunnen zoowel door den voorzitter ale door de 

overige leden van den raad van beroep worden 
ondervraagd. 

Vragen door den raad van beroep, op verzoek 
van eene der partijen of ambtshalve, gewraakt, 
hetzij als niet ter zake dienende, hetzij om andere 

te vermelden redenen, worden niet gedaan. 
106. Aan ieder dP-r pa1 tijen wordt op haar 

verzoek door den voorzitter het woord verle~nd, 
voor het uitoefenen der haar toegekende bevoegd- · 
heden. 

V 66rdat de behandeling der zaak ter terecht
zitting wordt gesloten heeft ieder der partijen 
het recht het woord te voeren. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, wanneer 
uitspraak zal worden gedaan. 

107. De ra1<d van beroep kan bevelen, dat het 
onderzoek zal worden l{elloten of dat geen verder, 
verhoor van getuigen of deskundigen zal plaats 
hebben, wanneer naar zijne meening de zaak vol
_doend e is toegelicht of door de bereids gehoorde 
getuigen en deskundigen, hetzij de feiten voldoende 

itot klaarheid zijn gebracht, hetzij de ,·oor het 
nemen eener beslissing noodzake)ij_ke feitelijke 
gegevens aangevoerd zijn. 

108. l)e raad van "beroep kan umblsh11lve of 
op ~erzoelr van eene der partijen het onderzoek 
schonen, tot hel bij het besluit tot schorsiug 
vermelJe tijdatip. · 

109. Indien, ~urende den loop van het ge
ding, mocht blijken, dot de •oorzitter vnn den 
raad van beroep verzuimd heeft artikel 84 toe 

1 te possen, herstelt de raad v110 · beroep alsnog 

dat verzuim. Het geding wordt al1d110, zoo nooil ig, 
r- teruggebracht in den staat, waarin het zich. be

vond op het oogenblik, Jat de voorzitter artikel 84 
1 had behooren toe te possen. De artikelen 84, 85, 

86 en 87 vinden voor dat geval overeenkometige 
toepnasi og. 

110. De raad van beroep beraad slangt en beslist 
in raadkamer en grondt de uitspraak uitsluitend 

op hetgeen ter terechtzitting is te berde gebracht 
en op die stukken, ten aanzien waarvan de voor
schriften vnu a.-tikel l O l zijn toegepast. 

De raadkamer wordt gehouden terstond no. 
afloop, hetzij van de terechtzitting waarop het 
onderzoek heeft plaats gehad, hetzij van de be
haodeli ng der zaak ter terechtzitting, tenzij de 
raad van beroep een ander tijdstip daarvoor bepaalt. 

Wonlt door den raad de uitspraak der beslis
sing uitgesteld, dan brengt de griffier de nieuwe 
dngbepaliog ter kennis van de partijen. 

-In geen geval mag de uitspraak later dan drie 
weken na hel sluiten van het onderzoek plaats 
hebben. 

111 . Blijkt tijdens de behandeling in raad

Immer, dat het onderzoek niet volledig is geweest, 
dan kan de raad van beroep bij met redenen 
omkleed bevel gelaaten, dat op eene daarbij aan
gewezen terechtzitting het onderzoek wordt hervat. 

Het bevel wijst aan de getuiiren of d~skundigeu, 
van wie het verhoor en omschrij ft de bescheiden, 
waarvan de behandeling ter terechtzitti ng door 
den raad ooodig wordt geacht .. 

De getuigen of deskundigen, wier verhoor is 
gelast, worden door den griffier opgeroepen en 
·ten aanzien van de bescheiden in het bevel om
schreven wordt gehandeld overeenkomstig arti
kel 101. 

De dag, waarop de terechtzitting zal worden 
gehouden, wordt door den griffier aan partijen 
m~degedeeld. 

112. In het geval, voorzien in het eerste lid 
van artikel 111, knn ook de raad, bij met rede-
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neo omkleed bevel, nader voorbereidend onder
zoek gelasten, met aanduiding Vl\n het imderwerp 
en daartoe de stnkken stellen in banden van een 
der in artikel 95 vermelde ambtenaren of van 
den voorzitter. 

Het voorbereidend onderzoek geschiedt volgens 
de voorschriften van dit hoofdstuk. 

De voorzit ter draagt zorg, dat asn bedoeld be
vel van den raad uitvoering wordt gegeven. 

113. Na Afloop van het voorbereidend onder
zoek bepaalt de voorzitter, met inachtneming van 
artikel l O 1, den dnu: voor de hervatting der be
handeling ter terechtzitting. 

De griffier geeft van die dagbepaling kennis 
aan de partijen. 

·114, De uitspraak wordt door den voorzitter 
en den griffier ouderteekend. Bij verhindering 
van een vau ben wordt de reden daarvan in de 
uitspraak vermeld. 

115. Partijen kunnen op bare kosten afschriften 
van de nitspraak ·bekomen volgens het tarief van 
gereehtskost-en in strafzaken. De opbreng,t dezer 
kosten komt ten bate van 's Rijke kas. 

Wordt de beslissing van den centraleu raad 
nn beroep ingeroepen, dan wordt aan de partij, 
die ten genoege van den voorzitter van den raad 
van beroep vau haar onvermogen doet blijken, 
op last van dien voorzitter een afschrift van de 
aangevallen nitspmak kosteloos verstrekt. 

116. De griffier zendt aan partijen binnen drie 
dagen na de uitspraak een zakelijk uittreksel 
daarvan. 

Zoodra de nitsprnak van den raad van beroep 
in kracht van gewijsde is gegaan, wordt door den 
griffier afschrift daarvan gezonden aan het bestuur 
der Rijks.verzekeringsbank en geeft bij de bescbei• 
den van het geding, die zich onder zijne bernsting 
bevinden, terug aan de rechthebbenden. 

117. De voorzitter wordt in al zijne ambts
'Ver.icbtingen bijgestaan door den griffier, die hem 
vergezelt bij het nemen van inzage van boeken 
en bescheiden. 

Van het verhandelde ter terechtzitting en van 
de uitkomsten van eene door den voorzitter ge
nomen inzage van boeken en bescheiden wordt 
door den griffier proces-verbaal opgemaakt, dat 
door hem met den voorzitter wordt onderteekend. 

Verklaringen en vorderingen van eeoe partij 
worden op baar verzoek in het proces, verbaal 
vermeld. 

118. De vooriitter en de griffier, die voor 
het nemen van inzage van boeken en bescheiden 

1902. 

zich naar eene andere plaats beg~ven, dan waar 
de raad van beroep is gevestigd, hebben aanspraak 
op vergoeding, overeenkomstig bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen bepalingen. 

HOOFDSTUK 111. 

Ya11 de ,cijze van l,el,andeü,,g voor den centralen 
raad van beroep. 

119. Binnen dertig dagen, nadat door den 
griffier van den rand vnn beroep ren zakelijk nit• 
treksel van de uitspraak aan partijen is verzonden, 
zijn deze bevoegd, door· het inzenden van eeu 
beroepschrift ter griffie van den centralen raad 
van beroep, diens uitspraak te vragen in het . 
hoogste ressort. 

120. Op de behandeling voor den centrelen 
ruai van beroep vinden de bepalingen van de 
artikelen 80-8!) en 91-118 overeenkomstige 
toepaesiog, behoudens de navolgende-afwijkingen; 

1 °. dat van het beroepschrift zoo veel afschriften 
worden ~vergelegd als er, behalve den inzender, 
partijen in het twistgeding zijn; 

2". dat het beroepschrift, behalve hetgeen in 
artikel 82 wordt voorgetohreven, ook den raad 
vnn beroep moet vermelden, die in het twist
geding uitspraak heeft gedaan; 
· 3°. dat in het in artikel 88 bedoelde geval de 

· centrnle nad bovendien vnn het ingesteld beroep 
zoo spoedip; mogelijk mededeelinll" doet aan den 
raad van beroep, die in het geding uitspraak 
beeft geduan, wiens griffier binnen drie dagen na · 
ontvangst van die mededeeling de processtukken . 
met een afschrift der aangevallen beslissing in
zendt ter griffie van den centralen raad van beroep; 

4°. dat de voorzitter bij het vaststellen van 
den dng voor de behandeling van het beroep ter 
terechtzitting, indien hem zulks wenscbelijk 
voorkomt, een lid aanwijst om aldaar als rap
porteur op te treden, welke rapporteur alsdan 
zijn rapport uitbrengt, nadat de griffier de in 
artikel 103 bedoelde conclusiën heeft voorgelezen. 

121. Behalve aan de personen in de artike
len 95 en 112 genoemd, kan de voorzitter van 
den centralen raad van beroep in het geval van 
artikel 93, of anders de centrale raad van beroep, 
ook voorbereidend onderzoek opdragen aan een 
lid-commisseris van dien raad. 

Ter uitvoering van deze opdracht heeft het 
lld-commi$seris het recht een plaatselijk onder
zoek in t(1 stellen, waarbij hij, ver!l,ezeld van den 
griffier en de door hem noodig geachte getuigen 

30 
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en deskundigen, toegang beeft tot alle plaatsen, 

waar ~enig bedrijf wordt uitgeoefend, of waar 

het ongeval ia voorgevallen dut tot het ontstaan 
van het twistgeding aanleiding heeft gegeven. 

In plaatsen, welke tevens woningen of alleen 
door eene woning toegankelijk zijn, treedt hij, 
vergezeld van voornoemde personen, tegen den 

wil van den bewoner niet binnen, dan voorzien 

van eene schriftelijke lastgeving van den voor• 

zitter. Op verlangen 'l"lln den bewoner wordt 

deze lastgeving hem vertoond. Van dat binnen

treden wordt door den griffier proces verbaal op· 
gemaakt, dat· .binnen tweemaal 24 uur aan den 

bewoner in afschrift wordt medegedeeld. 
122. Het lid-commissaris :net voorbereidend 

onderzoek belast is bevoegd personen te doen op1·oe

pen, om als getuigen of dtslmndigen te verochijnen 
ter plaatse bij die oproeping vermeld en aan 
deskundigen op te dragen schriftelijk van advies 
en verslag .te dienen binnen den door hem be

paalden termijn. 
Deze getuigen en deskundigen worden door 

den griffier opgeroepen. Ingeval aan deskundigen 
eene opdracht als bovenvermeld is gedaan, wordt 
dit door den griffier bij proces-verbaal geconstateerd. 

123. De bepalingen van de artikelen 94; 96 
sub /J, 2°., 98 en 100 zijn ook van toepassing 
bij voorbereidend onderzoek door een lid-com
missaris ingesteld, met dien verstande: 

l 0 • dat het lid-commissaris de in genoemde 

artikelen toegekende bevoegdheden zelfstandig 

uitoefent, ook al is in die artikelen de mach

tiging van den voorzitter voorgeschreven; 
2°. dat de in de genoemde artikelen voor

geschreven kennisg,:vingen en oproepingen door 

den griffier geschieden, die het lid-commissuris 

btistaat. 
124. Het Jid-commissaris, ~oor wien in eene 

z.ak eenig voorbereidend onderzoek is venicht, 
neemt aan de behandeling dier zaak ter terecht

zitting geen deel. 
125. De centrale rae.d. van beroep bevestigt 

de uitspraak van den raad van beroep, hetzij met 
overneming, hetzij met verbetering van de gron

den, of doet, met g_eheele of gedeeltelijke vel'• 
nietiging daarvan, hetgeen de raad van beroep 
had behooren te doen. 

'26. Wanneer de raad van beroep de niet 
ontvankelijkheid vun het beroep heeft uitgesproken 
wegens eene der redenen vermeld in de artike
len 85 en 86, en de centrale raad ven beroep 

deze uitspraak vernietigt met ontvankelijkver-

klaring van het beroep, wordt de zaak naar den 

raad van beroep tert1ggewezen oru te worden 
hervat in den stand, waarin zij zich bij den 

aanvang van de behandelin11: ter terechtzitting 

bevond. 
De griffier van den centralen r.iad van beroep 

zendt de processtukken, onder medezending van 
een afschrift der beslissing, zoo spoedig mogelijk 
in ter griffie van den raad van beroep. 

De voorzitter van den raad van beroep be
paalt den dag voor de bebandeling. 

De griffier geeft van die dagbepaling kennis 
BUO d~ partijen. 

HOOFDSTUK. IV. 

Yan ,iütig11erklari11g flan ui'8praken in /eracht 

. Mn gl!IDijsrk gegaan. 

127. Nietiicverklaring van uitspraken van een 

raad van berpep, w;lke niet meer vatbaar zijn 

voor beroep, of van den centralen ruad van beroell 
kan door de partij, die daarbij geheel of gedeel

telijk in het ongelijk is gesteld, gevraagd worden 

op grond dat de uitspraak beroet op vulsche of 

op vervalschti; stukken of op valsche verklaringen 
van getuigen of deskundigen. 

128. Het verzoek tot nietigverklaring is alleen 
ontvnnkelijk, indieu de valscbheH ofver valsching 
van stukken of de valschheid van verklaringen 
van getuigen of deskundigen vaststaat krachtens 
eene uitspraak van den burgerlijken of den straf• 

,echter, in kracht van gewijsde gegaan, en het 
wordt ingediend binnen 60 dagen, nadat die uit
spraak kracht van gewijsde heeft verkregen. 

129. Het verzoek tot nietigverklaring wordt 
ingediend bij het college, dat de beklaagde uit
spraak heeft gedaan, bij een verzoekschrift, dat 
de gronden, waarop het berust, bevat. 

Het voorschrift van artikel 81 omtrent de 

onderteekening vnn het klaagschrift wordt daarbij 
in acht genomen. Niet nakoming daarvan maakt 
het verzoekschrift nietig. 

Het verzoekschrift gaat op straffe van niet ont
vankelijkheid vergezeld van een authentiek afschrift 
van de uitspraak van den burgerlijken of den 

strafrechter, in het vorige artikel bedoeld. 
130. In het geding tot nietigverkl11rin11; vormen 

degene, die het verzoekschrift heeft ingediend, 
en zij, die met hem partij zijn geweest in het 
geding, dat tot de beklaagde uitspraak geleid 
heeft, de partijen. 

De voorzitter van het college, waarbij het ver• 
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zoekschrift is ingedienol, zendt zoo spoedig mo
gelijk een afschrift van het verzoekschrift aan de 
andere partijen. Deze kunnen ter grilfie inzage 
nemen . van het afschrift, in het laatste lid vau 
het vorige artikel vermeld. Teu aanzien van dit 
afschrift is bovendien artikel 56 van toepnssfog. 

De dag voor de beb,mileling van het verzoek
schrift ter ter~chtzitting wordt door den voor
zitter vastgesteld en door den griffier ter kennis 
van partijen gebracht. 

Bij de behandeling ter terecbtzittin11: kunnen 
partijen, hnnne gemachtigden of raadslieden, mon• 
deling beschouwingen over de nietigverklaring 
voordragen. 

131. Het college beslist binnen veertien dagen 
na de behandeling ter terechtzitting. Verklaart 
het de beklaagde uitspraak nietig, dan beeft bij 
dit college een geheel nienw onderzoek plaats 
volgens de voorschriften dezer wet. 

132. De uitvoering van de beklaagde uitspraak 
wordt, · voor zoo ver zij nog niet heeft plaats gehad, 
door de nietigverklaring geschorst. Bij de te 
wijzen nitspraak worden de gevolgen nader ge
regeld. 

TITEL III. 

Strafbepalingen en Slotbepalingen. 

HOOFDSTUK J. 

Strafbepalingen. 

133. Hij, die, tot staving van zijne of eens 
anders bevoegdheid tot de in artikel 13 bedoelde 
macbtijlÎng of van zijne of éens anders benoem• 
baarheid tot lid-werkgever of lid-werkman, plants
vervnogend lid-werkgever of plnatsvervangend 
lid-werkman vun den raad van beroep, omtrent 
een feit, waarvan die bevoegdheid of die benoem
baarheid afhankelijk kan zijn, mondeling of schrif
telijk, opzettelijk eene valsche opgave doet of eene 
valsche inlichting verschaft, wordt gestraft met 
gevan!(tlnisstraf van ten hoogste een jaar. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij, die, tot 
staving van zijne of eens anders bevoegdheid tot 
de in Rrtikel 13 bedoelde machtiging ofvan zijne 
of eens an il ers benoem baar heid tot lid-werkgever 
of lid-werkman, pIMtsvervongend lid-werkgever 
of plaatsvervangend lid-werkman van den raad 
van beroep, opzettelijk gebruik maa~t van eene 
schriftelijke verklaring, houdende eene valsche 
opgave of eene valsche inlichting omtrent een 
feit, waarvan die bevoegdheid of die benoem-

. baarheid afhankelijk kan zijn. 

134. Hij, die niet of niet tijdig voldoet aan 
eene der verplichtingen omschreven in de nrti

' kelen 25 en 94 wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste eene maand of geldboete van 
ten hoogste honderd gnlden. 

Is de schuldige het be&tnnr der Rijksverzeke
ringsbank, eene kamer van arbeid, eene naam
looze vennootschap, eene wederkeerige verzekerings
of waarborgmaatschappij, eene coöperatieve of . 
andere rechtsper110onlijkheid bezittende vereeniging. 
of eene stichting, dan wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken te~n de leilen 
van het bestnnr. 

135. De werkgever, die de in artikel 40 om
schreven verplichting niet nakomt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste eene maand of 
geldboete van ten hoogste honderd gnlden. 

Met gelijke straf wordt gestraft hij, die zonder 
geldige rtdenen geen gevolg geeft aan de oproeping 
b~doeld in artikel 65. 

136. Hij, die wederrechtelijk niet voldoet aan 
eene hem in den krachtens artikel 16 dezer wet 
nitgevaardigden algemeenen maatregel van bestuur 
opgelegde verplichting, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste honderd gnlden. 

137. Hij, die opzettelijk in opgaven, krachtens 
een voorschrift dezer wet, of van een op grond 
van deze wet uitgevaardigden algemeenen maat
regel van bestnnr van hem gevorderd, eene valsche 

·opgave doet, wordt gestraft met gevangeniHtraf 
van ten hoogste zes maanden. 

Het tweede lid van artikel 134 is ten deze 
van toepassing. 

138. Als misdrijven worden beschouwd de in 
de artikelen 133 en 137, als overtredingen de 
in de artikelen 184., 185 en 136 strafbaar gestelde 
feiten. 

139. Met het opsporen der feiten, strafbaar 
gesteld in deze wet, zijn, behRIYe de in artikel 8 
Wetboek vnn Strafvordering aangewezen penonen, 
belast: de bnrgemeesters, de voorzitters en de 
griffiers van de rndeo van beroep, de voorzitter, 
de ondervoorzitters, de leden, de griffier en de 
snbstitnnt-grifliers van den eentralen raad van 
beroep, benevens de inopectenrs en de adjnnct
iospecteurs van den arbeiol. 

HOOFDSTUK II. 

Slot be pa I i ng en. 

140. lJe kosten, voor het Rijk voortvloeiende 
30• 
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11it de uitvoering dezer wet, worden gebracht 
ten laate van · het hoofdstuk der Staatabegrooting 
betreffende het Depart~ment van J uatitie. 

141. Elke provincie of gemeente d1'8ngt de 
kosten voor de verrichtingen, waarvoor haar be
stuur, ingevolge de bepalingen van deze wet, of 
van ter uitvoering daai-vun nitg,,vaardigde alge
meene maatregelen van bestunr, heeft te zorgen. 

142. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel vnn •Beroepswet". 

143._Deze ,wet treedt in werking op een nader 
door One te bepalen tijdstip. 

Zoolang de in artikel 23 bedoelde rooster nog 
niet door Onzen Minister van Justitie is goed
gekeurd, wij,t de voorzitter van den raad van 
beroep telkenmale de leden-werkgevere en leden
werklieden aan, die als leden van den raad van 
beroep zitting zullen nemen. 

Bij de eerste vaststelling der ledenlijsten, na 
de invoering dezer wet, kunnen de artikelen 10, 
tweede lid, lS,_ Ht, 17 en 18 door Ona buiten 
toepasaing worden gesteld. 

Laeten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 8sten December 1902. 
. (get.) W I L H E L M I N A. 

De Mitii1ter 11an Jtutitie, (§et.) J. A. LoEFF. 

De M ini.Jter 11an Binnenlatidscke Zaken, 
(§et.) KUTPER. 

{ Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

. 8 necember 1902. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip , waarop de Beroepswet in . 
werking treedt. S. 209. 

WIJ WILHELMINA, EN7.. 

Op de voordracht van Onre Miniaters van 
Justitie en van Binoenlandsche Zaken, van 5 De
cember 1902, 2de afdeeling A, n•. 28, Geheim, 
en van 6 December 1902, n°. 291, Kabinet; 

Gelet- op artikel 148 der Beroepswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen , dat de Beroepswet zal in werking 
treden op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staat,blad, waarin die wet geplaatst is. 

. Onse voornoemde Ministers zijn belast met de 
nitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten December 1902. 
(§et.) WILHELM INA. 

De Minister van Jwtitie, (get .) J. A. Lo&PP. 

De Mini.Jter "an Binnenlandscke Zaken, 
(get.) KuTPBR. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

8 December 1902. BESLUIT, tot vaststelling der 
resaorten en standplaatsen van de raden van 
beroep, bedoeld in art. 2 der Beroepswet. 
S. 210. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mi11ister van 

Justitie van den l0Jen November 1902, n°. 80, 
2de afdeeling A, Geheim; 

Gezien artikel 2 der Beroepswet; 
Den Raad van State geboord (advies vnn 28 No

vember 1902, u0
• 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 5 December 1902, n°. 24, 
2de ardeeling A, Geheim ; 

Hebbeu goedgevonden en verst..an : 
te bepalen: 
Art. 1. Een raad van beroep zal zijn gevestigd 

in elk der na te melden gemeenten : Àmaterdam, 
Haarlem, '1 Gra11enkage, Rotterdam, Dordrecht, 
Middelburg, Breda, '1 Hertogenbo,cl,, UtrecAt, 
Roermond, ,1,..1,n,, Z..tpllen, .J.lmelo, Hoogeoeen, 

Groni11geu, Leeuwarden. 
2. Het ressort van eiken raad ~an beroep strekt 

zich uit over de provincie of de gemeenten hier
onder bij elk college aang~ven : 

1°. raad van beroep te Àmaterdam: 
de gemeenten : Amsterdam, Watergraafsmeer, 

Onder-Amstel, Nieuwer-Amstel; 
2°, raad vnn beroep te Haarlem : 
De gemeenten der provincie Noordbolland, welke 

niet- behooren tot het ressort van den raad van 
beroep te Àmaterdam ; 

3°. raad van beroep te ', Gra11enl,age : 
de gemeenten: '• Grávenhnge, Loosduinen, Rijs

wijk, Voorburg, Wassenaar, Leiden, Voorschoten, 
Zoeterwonde, Leiderdorp, Warmond, Oegstgeest, 
Sassenheim, LiBBe, Hillegom, Noordwijkerhout, 
Noordwijk, Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valken• 
borg, Alphen, Aarlanderveen, Nieuwkoop, Zeven
hoven, Nieuwveen, Ter Aar, Ondshoorn, Won• 
brugge. Rijnsaterwoude, Leimuiden, Alkemade, 
Koudekerk, Hazerswoude, Woerden, Rietveld, 
Bodegraven, Zwammerdam, Lange Ruige Weide, 
Hekendorp; Oudewater, Papekop, Waarder, Bar• 
woutswaarder, Zoetermeer, Moercapelle, Bleiswijk, 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Zegwaard, 
Benthuizen, Stompwijk, Venr, Delft, Hof van 
Delrt, Schipluiden, Vrijenban, Pijnacker, Noot· 
dorp, Naaldwijk, 's Gravenzand1i,-de Lier, Monster, 
Wateringen. 

4,0 • raad van beroep te Rntterdam : 
de gemeenten : Rotterdam, Hillegersberg, Vlaar-
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dingen, Vlaardiogerambacht, Maasland, Maassluis, 
Rozenburg, Schiedam, Kethel, Overschie, Schie
broek, Peroi~, Barendrecht, Heinenoord, Mijns
heerenland, Westmaas, Heerjansdam, Spijkenisae, 
Geervliet, Abbenbroek; Oudenhoorn, Zoidland, 
Hekelingen, Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon, Brielle, 
Oostvoorne, Rockanje, Nieuwenhoorn , Nieuw
Helvoet, Hellevoetslnie, Vierpolders, Zwartewaal, 
Heenvliet, Oud-Beijerland, Nieuw Beijerland, Piers
hil, Gondswnard, Zuid-Beijerland, Numansdorp, 
Klaas1vanl, Strijen, 's Gravendeel, Puttershoek, 
Ma&-'ldnm, Goedereede, Onddorp, Stellendam, Me
li1sa11t, Dirksland, Herkingen, Onde-Tonge, den 
Bommel, Ooltgensplaat, Nieuwe-Tonge, Stad 111111 

't Haringvliet, Middelharnis, Sommelsdijk. 
5°. raad van beroep te Dordrec/&t: 
de gemeenten der provincie Zuidholland, welke 

niet behooren tot het ressort van den raad van 
beroep te '• Gravenhage of van den raad van 
beroep te Rotterdam; 

6°. raad van beroep te Jliddellmrg: 
de provincie Zeeland; · 
7°. raad van beroep te Breda, 

de gemeenten: Breda, Princenhnge, Teteringen, 
Ginneken en Bavel, Chaam, Rijsbergen, Zundert, 
Etten en Leur, Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen 
en Riel, Baarle-Nassau, Goirle, Hilvarenbeek, 
Diessen, Oosterhout, 's Gravenmoer, Dongen, Ter• 
heijden, Roosendaai en Nispen, Rucphen en Vorens
einde, Hoeven, Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, 
Wouw, Bergen op Zoom, _Halsteren, Woensdrecht, 
Huibergen, Ossendrecht, Pntten,"Steenbergen, Din
teloord en Priosland, Nieuw-Vossemeer, Zeven• 
bergen, Klundert, Willemstad, Fijnaart en Heinin
gen, Standdaarbuiten, Geertroideober~, Made en 
Drimmelen, Hooge- en Lage-Zwaluwe, Raamsdonk, 
Waspik ; 

8°. raad van beroep te • 1 Hertogenbo,ch : 

de gemeenten der provincie NoorJbrabant, welke 
niet behooreu tot het ressort van den raad van 
beroep te Breda; 

9°. raad van beroep te UtrecM : 
de provincie Utrecht; 
10°. raad van beroep te lloermond: 

de provincie Limbnrg; 
11°. raad van beroep te .Jn,/um: 
de gemeènten: Arnhem, RhPden, Rozendaal, 

Wageningen, Ede, Renkum, Doorwerth, Zevenaar, 
Herwen en Aerdt, Pannerden, Duiven, Weste~ 
voort, Did11m, Elst, Huissen, Bemmel, Gent, Val
burg, Kesteren, Heteren, Hemmen, Dodewaard, 
Echteld, I,Tzendoorn, Tiel, Maurik, Lienden, Zoelen, 

Wadenoijen, Ophemert, Waardenburg, Varik, Est 
en Opijnen, Haaften, Herwijnen, Voren en Dalem, 
Geldermalsen, Buren, Bnnrmalaen, Deil, Beesd, 
Culenborg, Beoaichem, Zaltbommel, Gameren, Zui
lichem, Brakel, Poederoijen, Kerkwijk, Neder
hemert, Ammerzoden, Hedel, Driel, Hnrweneo, 
Rosaum, Heerewaarden, Drnten, Wamel, Dreumel, 
Appelter11, Horssen, Bergbaren, Elfijk, Nijmegen, 
Beuningen, Wijchen, Bntenbul'{l, Balgoy, Overasselt, 
Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen; 

12°. raad van beroep te Z,,tpm : 
de gemeenten der provincie Gelderland, welke 

niet behopren tot het ressort van den raad van 
beroep te .Ardent ; 

13°. ra,d van beroep te Álmelo : 

de provincie Overijssel; 
14°. de raad van beroep te Hooge11ee11: 

de provincie Drenthe; 
ló0

• raad van beroep te Groningen : 

de provincie Groningen; 
16°. raad van beroep te Leeuwa1•der, : 

de provincie Friesland. 
3. Dit besluit treedt in werking op den twee

den dag na dien der dagteekeniog van het Staat,

blad en v11n de Staat3courant, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Minister van J nstitie ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 

en gelijktijdig io de Staat1courat1t zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenk11mer en aan den Raad 
van State. 1 

Het Loo, den Bsteo December 1902. 

( fet.) W I L H E L M IN A. 

De Minister oan Ju,tilu, 

J. A. Lo!IPP. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

8 December 1902. BICSLIJIT, tot vusl~telling van 
een algemeeoen maatregel van bestuur ale 
bedoeld in artikel 10, sub 2°., van de Be
roepawet. S. 211, 

Wu WILHEL}1.INA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Jnstitie van 14 No_vember 1902, 2de afdeeling 
A, n°. 56, Geheim, en van Onzen Minister van 
Bionenlaudsche Zaken, van 14 November 1902, 
Littera E, afdeeling Arbeid; 

Gezien a~tikel l 0, snb 2°., van de Beroepswet 
en Ons besluit ter uitvoering van artikel 7, III 
van de Ongevallenwet 1901; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 2 De• 

oomber 1902, n°. 16); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Justitie, van 5 December 1902, 2de afdeelh,g 
A, n°. 26, Geheim, en van Onzen Minister van 
Binnenlandaehe Zalren, van 5 December 1902, 
n°. 5481, afdeeliog Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Bij · de hieronder vermelde bedrijven, 

bedoeld in artikel 7, III der Ongevallen wet 1901, 
geldt voor het laatste kalenderjaar, het aantal 
maauden in het laatste kalenderjaar, dat achter 
ieder bedrijf is opgegeven. 
Het vervaardigen van aardappelmeel. 3 maanden 
Het ver vaardigen van beetwortel-

suiker. 3 
Het bakken van jodenp1188Chbrood. 4 
Het exploiteeren van dorschmachines. 4 

Voor zoover ten behoeve van de hier-
voren genoemde bedrijven eeuig 
krnchtwerktnig wordt gebruikt; 

De chichoreidrogerij . 4 
Het bedrijf nitgeoefend in meestoven. 4 
Het pannenmak:ersbedrijf • 6 
Het steen bakkers bedrijf. 6 
Het tegel- of estrikmakcrsbedrijf. 6 
De teenschillerij • 3 
De twijgschillerij • 3 
Het vervaardigen van appelengelei S 
Het vervaardigen van appelenatroop. S 
Het vervaardigen van geconserveerde 

vruchten . 8 
Het pulpmakersbedrijf . 3 
Het bedrijf uitgeoefend in drogerijen 

voor groenten, kruiden, vruchten 
enz. • 7 

Het vervaardigen van verdunrzaamde 
levensmiddelen, voor zoo ver het zicb 
bepaalt .tot groenten of aognrken. 7 

Het vervaardigen van bessensap . 8 
Het vervaardigen van bessenwijn. S 
Het vervaardigen van vruchtenwijn. 3 
Het verveners bedrijf. 6 
De oestercultuur • 8 
Het vischdrogersbedrijf. 8 
Het bedrijf uitgeoefend in rookerijen 

voor bokking, paling, viscb, zalm 
enz. • 8 

Het haringpakkersbedrijf • 6 
Het zontersbedrijf voor ansjovis, 

visch enz. • • • 3 

De brakerij van vlas of hennep • 6 maanden. 
De hekelarij van vlas Óf hennep. 6 
De zwingelarij van vlas of hennep • 6 

2. Dit besluit treedt il! werkinp: op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatablad 
en van de Staatscourant waarin het p:eplnatst is. 

Onze Ministers van Jnstitie en van Binnen· 
landsche ·zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit beslnit, dat in bet Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raa.J. 
van State 

Het Loo, den 8sten December 1902. 
(get.) W J L H E L M 1 N A. 

De Minister ~an Ju,titie, (get.) J. A. LoEFl'. 
De Miniater ~an Binnenlandacke Zaken, 

(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

8 December 1902. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 16 van de Beroepswet. S. 212. 

W11 WILHELMfNA, Hz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandaehe Zaken van 6 No
vember 1902, 2de afdeeling A, n°. 28, Geheim, 
en van 6 :\°ovember 1902, afdeeling Arbeid, litt. B.; 

Gezien de artikelen 9 tot en met 21 van de 
Beroepswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 No
vember 1902, n~. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 December 1902, 2Je 
ofdeelinp: A, n°. 25, Geheim, en van 5 December 
1902, afdeeling Arbeid, Litt. A; 

Hebben goedgevonden eu _versta~n te bepalen: 

H O O }' D S T U K I. 

VOORSCHRIFTEN BETREFFJ,:NDE DE PEl!JODIEKE 

BE:SOKJIING VAN LEDEN EN PI.AATBVP:RVA:'l· 

GENDE LEDEN VAN DE RA.DEN VAN BEHOF.P 

IN HET lAAR 1908. 

§ 1. Yuutelliag ~an /,et aafftal u:erltge11er1 en 
kef aantal werklieden, die ti, zamen ee1i ge· 

mac!,tigde kunnen aanwj;un en 11an /,et aan
tal gemacktigden, die te zamen een ~oor

d,·ackt tot benoeming in een raad van 
beroep kun,um (/oen. 

Art. 1. 1. De Rijksverzekeringsbank zendt in 
de eerste drie dagen van Januari 1903 aan den 
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burgemeester van iedere gemeente eeue opgave 
van de haar bekende werkgever., die in de maand 
December van het laatste kalenderjaar hun bedrijf 
hebben uitgeoefend in de betrokken gemeente; 
oefent de werkgever zijn bedrijfgelijktijdig in meer 
dan ééoe gemeente uit, dan wordt eene opgave 
gezonden aan den burgemeester van de gemeente, 
al waar het hoofdkantoor der onderneming ge
vestigd is. 

2. Voor de toepassing van bet voorgaande lid 
worden ten aanzien van de publiekrechklijke 
lichamen, bedoeld in het laatste lid van artikel :l 
der Ongevallenwet 1901, als werkgevers beachonwd 
degenen·, die bij :irt. 33 van genoemde wet aan
gewezen zijn om de bij artikel 32 dier wet gd• 
vorderde aangifte te doen. 

IJ. De opgave houdt in het bedrijf dooi:: den 
werkgever uitgeoefend , alsmede den noam, de 
voornamen, de woonplaats (gemeente, straat, gracht 
enz.) en, in het geval bedoeld in het voorgoande 
lid, de hoedanigheid van den werkgever ; ten aan
zien van uaarulooze vennootschappen, wederkeerige 
verzekerings- of waarborgmaatschappijen, coöpera
tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingeu of stichtinp;en verweidt de opgave, 
indien er meer bestuurders zijn , den naam, de 
voornamen, de woouplaats en de hoedanigheid van 
één der bestuurders. 

4. Met de opgnve worJt den burgemeester ge
zonden een aantal formulieren, bedoeld in artikel 2, 
één en een vijfde mani zoo groot als het uautal 
werkgevers, een gelijk aantal briefomslagen, be
stemd om de formulieren aan de werkgeve:s te 
zenden , aismede een gelijk aantal briefomslagen , 
bestemd om de formulieren, na invullingen ondcr
teekeniog door de werkgevers, aan den burgemeester 
terug ·te zenden. 

2. 1. De burgemeester zendt uiterlijk den 
l0den Janilllri aan iederen in de opgave v:m de 
Rijksverzekeringsbank genoemden werkgever aan
geteekend per post een form nlier betreffeude het 
aantal werkgevers en werklieden, die in de onder• 
neming werkzaam zijn of geweest 1ijn en bevoegd 
zijn werkgevers of werklieden te machtigen tot 
het opmaken van een voordracht voor benoeming 
tot lid of plaatsvervangend lid van een raad van 
beroep. 

2. Met het formulier wordt aan den werkgever 
gezonden een briefomslag; de werkgever, die een 
formulier zonder ingEsloten briefomslag ontvangt 
is verplicht ten gcmee11teh11ize van de plaatii vnn 
afzending een briefomslag aan te ,vragen. 

IJ. Deo werkgP.ver, wieo iteen formulier is 
toegezonden of wiens formulier in het on~reede 
geraakt ia, wordt op zijn verzoek d~r den 
burgemeester -der gemeente alwaar hij zijn bedrijf 
uitoefent een formulier met briefomalng gezonden 
of ter ha~d gesteld. 

4. Y ~ de fHtrU1tdi"fl of de afgifk der in 

ut twee,k lid bedoelde briefo/1&8/agen 11ermeldt 
de burge11/,ee:tier dailrop den naam zijpergncetmte. 

3. 1. Het in het voorguande artikel bedoelde 
formulier wordt door den werkgever, behoorlijk 
ingevuld en ooderteekend, in den in het tweede 
lid van dat artikel bedoelden briefomslag uiter
lijk den 17 den Jan nari anu'geteekend per post 
aan den burgemeester der gemeente, op dien 
briefomslag vermeld, teruggezonden of ~n be

wijs van ontvangst ingelevenJ ten gemeentehuize. 
2. Wordt het bedrijf of worden een of meer 

der in eene onderneming uitgeoefende bedrijven 
gelijktijdig in meer don ééue gemeente uitge
oefend, don zendt de werkgever , aan wien het 
formulier is gezonden, uiterlijk den 22sten Ja
n nari aan den burgemeester van iedere gemeen te, 
in welke het bedrijf of een of meer der bedrijven 
worden n itgeoefend, aangeteekend per post een 
behoorlijk ingevuld en onderteekend formulier. 

IJ. Het vereischte aantal formulieren met inge
sloten briefomslagen wordt, in het geval voonien 
bij het voorgaande lid, den werkgever op diens 
schriftelijk verzoek door de Rijksverzekeringsbank, 
uiterlijk den eenten werkdag na ontvangst van 
het verzoek, aangeteekend per post gezonden ; op 
de briefomslagen ·volt de werkgever de nomen 
der beh·okken gemeenten in. 

4. Bevat een formulier opgaven omtrent werk
gevers of werklieden, die hnn woonplaats hebben 
in een andere gemeente ale die van den burge
meester aan wieo het formulier wordt gezondeb, 
dan zendt deze onmiddellijk na ontv11ng1i aan 
den bnrgemeester der betrokken gemeente een 
uittreksel van het formulier, voor iooveel die 
gemeente betreft. 

5. 1. Zijn in een uitt~ksel van een formulier, 
als bedoeld in het voorgaande artikel, of in een 
formulier no.men van werkgeven of ,verklieclen 
upi,cegeven, omtrent wier bevoegdheid tot de in 
artikel 2 bedoelde machtiging de onderteekenaar 
van het formulier in het onzekere verkeerde, dan 
stelt de bnrp:emeester een onderzoek in naar de 
bevoegdheid dier personen, voor zoovcr zij hnn 
woonploats in ziju gemeente heb~n. 

2. n~ burgemeester stelt op den 28sten J"nn• 
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ari op ieder formulier en op ieder nittrekeel va11 

een formulier, waarop namen van werkgevers of 
werklieden ala in het voorgnonde lid bedoeld 

Toorkomén, ee12 aanteekening, bevattende het aantal 

(zonder •ermelding van namen) zoowel dier werk
geven als dier werklieden, wier bevoegdheid tot 

de bedoelde machtiging hem aanvankelijk ge' 
bleken is. 

9. De formulieren en de nittr~ksels nit de 

formulieren liggen, gesorteerd naar de letters 

wáarmede de nomen der werkgevers aanvangen, 
gedurende de maand Februari ten gemeentehuize 
voor ieder ter inzage. · 

6. 1. Op den 29,ten Jannui zendt d~ burge• 

meester nan Gedeputeerde Staten eene opgave van 

• het aantal werkgevers en eene opgave van het 
aantal werklieden, die hunne woonplaats hebben 

in zijne gemeente én die tevens hetzij uaar de 
meening van de onderteekenaren der hiervoren 

bedoelde for mulieren, hetzij blijken. het door 

hem iogesteld onderzoek bevoegd zijn tot de in 

artikel 2 b!duelde machtiging. 

2. Zijn er in de gemeente geen bevoegde werk
gevers of werklieden, dan deelt de burge:neester 
dit op den in het voorgaande lid genoemden dat 
schriftelijk mede non Gedeputeerde Stoten. 

7. Gedeputeerde S~ten stellen voor eiken binnen 
de provincie gevestigden raad van beroep vaat: 

a. h~t aantal werkgevers, die te zamen één 

werkg<lver kunnen aanwijzen om mede te werken 
tot het opmaken eener voordracht voor benoeming 

tot lid-werkgever of plaltsvervang~nd lid-werk
gever van den raad van ber.>ep, en 

6. het aantal gemachtigden van werkgevers, die 

te znmeo één werkgever kunnen voordragen voor 

benoeming tot lid-werkgever en een voor be

noeming tot plaatsvervangend lid-werkgever van 
den · raad van beroep, 

en zulks met inachtneming van de voorschrirten 

van de volgende twee artikelen. 

8. 1. Bij de vaststelling wordt gebruikt de 
volgende schaal: 

10 X 2 X 36 = 720 
15 X 3 X 36 = 1620 
20 X 4 X 36 = 2880 
25 X 5 X 36 4500 
ao X 6 X 36 6480 
35 X 7 X 36 = 8820 
40 X 8 X 36 = 11520 
45 X 9 X 36 = 14,580 
50 X 10 X 36 18000 
55_ X 11 X 36 = 21780 

60 X 12 X 36 = 25920 

65 X 13 X 36 = 30420 

70 X 14 X 36 = 35280 

75 X 15 X 36 = 40500 

80 X 16 X 36 = 46080 
en ioo verder, met dien verstande dot in eiken 

term van de schaal telkenmaléhet eerste getal 

11_1et 5 en het tweede getal met 1 klimme, terwijl 

het getal 36 ongewijzigd blijft. 

2. Het getal aanwijzende het aantal werkgevers, 

bedoeld in de op~ven in11:evolj1;e artikel 6 gedasn, 

die blijkena die opgaven hunne woonplaats hebbe11 

binnen het ressort van den raad van beroep, welk 
getal in dit besluit wordt aangeduid door A, wordt 

gedeeld: 

indien het minder dan 1620 bedraagt, door 

2 X 36; 

indien het meer dan 1619 doch minder dan 
2880 bedraagt, door a x 36; 

indien het meer dan 2879 doch miuder dnn 
4500 bedraagt, door 4 X 36; 

en zoo verder. 

9. Het aantal in het q uotient begrepen ge

!J.eelen, in dit besluit aangedui,i door B, wijst, 
met 1 verminderd, het aantal werkgevers aan, 

~edoeld in litt. a, van artikel 7. 

4. Wordt het aantal van 24 leden, in de eerste 
zinsnede van het laatste lid van artikel 12 der 

Beroepswet genoemd, krachtens de laatste zinsnede 

van dat artikel voor een raad \"an beroep gewij
zigd, don wordt voor zooveel betreft dien raad 

van beroep in eiken term van de achaal en in 

artikel 9 het getal 36 vervangen door het getnl, 

asnwijzende anderhalf maal het aantal leden voor 

bedoelden raad van beroep bepaald; de daardoor 
noodig geworden wijzigingen worden in de schaal 

aangebracht en het tweede lid van dit artikel 

wordt met de gewijzigde schnnl in overeenstem

ming gebracht. 

9. 1. Het getal, in het tweede lid van het 
voorgaande artikel aangeduid door A, wordt ge

deeld door bet getal, in het derde lid van dat 
artikel aangeduid door B. 
. 2. Het aantal geheelen, in het q uotient begre
pen, wordt gedeeld door 36. 

9. Het aantal gebeelen, in het laatst verkregen 
quotient begrepen, wijst aan het aantal gemachtig
den van werkgevers, bedoeld in litt. 6 van artikel 7. 

10. De artikelen 7, 8 en 9 zijn van toepassing: 
ten aanzien van werklieden , met dien verstande 
dat in die artikelen in plaats van werlc9t:fJers en 

werlrgeuer gel~ worde werklieden en roerknum, 
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11 . 1, Hrt aantal l\'mtgevers en het aantal 
gemachtigden van werkgever~, bedoeld in litt. a , 

en litt. IJ \'an artikel 7, alsmede het aantal werk
lieden en bet aantal gewochtigden van werklieden, 
bedoeld in lilt. a en lilt. IJ van nrtikel 7 j•.11.rti• 
kei 10 worden door Gedeputeerde Staten nit.erlijk 
den 3den }'ebrnari in de Staatscourant beken.d 
gemaakt. 

2, . Onze Commissaris in de provincie zendt 
niterlijk den 5den Februari aan den bu]11:emeester 
van iedere binnen het re&&Ort van den llllld van 
beroep gelegen gemeente een afechrift der iu het 
,·oorgaande Jid bedoelde bekendmaking. De burge• 
meester doet dit afschrift aan plakken aan de deur 
ven het gemeentehuis en maakt het, in gemeenten 
waarin een or meer da,bladen verschijnen, bov~n 
dien bekend door plaatsing in elk dier bladen. 

S 2. Uitreiking van kaarten aan werkgevers e" 
werklietk11 en machtiging van werltgevers en 

werA:lietkn om mt1de te werken tot /&et 
opmaken eener voordracht voor benoeming 

tot lid of tot plaatlverwngend lid 
van een raad 11an /,eroep . 

12. 1. De werkgever, die een werkgeverskMrt 
als bedoeld in artikel 14- der Beroepswet ver• 
lanp:t, is verplicht het voor de aanvrage be
stemd formulier, behoorlijk ingevuld en onder
teekend, in te leveren ten gemeentehuize zijner 
WOOD plants. 

2. De formulieren zijn van den 15ien 1anuari 
af op mondelinge aanvrage, gedaan door of namens 
den werkgever, verkrijgbaar ten gemeentehuize. 

3. Heeft zich eeu comité van werkgevers ge
vormd, dat zich binnen bet resaort van een raad 
van beroep met de leiding der aan wijzing van 
gemachtigden belast, dan worden in elke binnen 
het ressort van dien raad van beroep gelegen 
gemeente, ann welker burgemeester het comité 
vóór den 15den Januari vau zijn oprichting schrif
telijk kennis heeft gegeven, aan den werkgever, 
die een formulier aanvraagt, twee formulieren 
uitgereikt, het eene om te kunnen voldoen aan 
de bepaling van het eerste lid van dit artikel, 
het tweede om aan zulk een comité te kunnen 
wqrden overhandigd. 

4. De aanvrage wordt niet vó6r den 30sten Ja
nuari en, behoudens het geval voorzien bij het 
tweede lid van artikel 16 der Beroepswet, uiter
lijk den 6den Febrnari ten gemeentehuize inge
leverd; de aau vrage, welke vóór den 30sten 1 a
nuari ten gemeentehuize wordt aangeboden, wordt 

aaflgenomen doch wordt geacht op den 30sten 
J11.nnari te zijn ingeleverd. 

5. Aan den aanvrager wordt bij de jnlevering 
desverLmgd door den burgemeester een bewijs 
van outvan~t der aanvrage g~even. 

13. 1. De bn~meester is bevoegd den aan
vrager op te roepen om op door hem bepaalden 
dag rn uur ten gemeentehuize te verschijnen, 
ten einde omtrent in de oproeping vermelde 
ponten. de aan.rage betreffende, inlichtingen 
te ,reven ; de oproeping kun bij aang,,teehnden 
brief geschieden. De opgeroepene kan getuigen 
medebrengen: 

2. o~erley:ging von een geb!IOrte-akte of van 
een ander stuk, wou.ruit blijkt dat de aanvrager 
den vereiscbteo leeftijd beeft bereikt, ka11 door 
den burgemeester gevorderd worden. 

14. 1. De burgemeester stelt vóór de uitrei
king eenrr kaart zoowel op de kaart als op het 
formulier van aanvrage der kaart de letter, waor• 
mede de noam von den werkgever aanvangt en 
het volgnummer der kaart, met dien ventande, 
dat elke groep kaarten uitgereikt aan werkgevers 
wier noam met dezelfde letter aannngt, eene af• 
zonderlijke .nammering heeft. 

2. De in het voorg-.iaude lid bedoelde formu
lieren liggan, gesorteerd naar letter ea nummer, 
van 16 Februari tot 30 April ten gemeentehuize 
voor ieder ter inzage. 

15. 1. De kaart, de weigering van den burge
meester om ee1_1 kaart uit te reiken en, is tegen 
die weigering schriftelijk opgekomen, de beslissing 
van het p:emeentebestnur worden den aan vrager 
uitgereikt door ze hem ter hond te stellen of 
aangeteekend per post toe te zenden. 

2. Ingeval de kaart ter hand gesteld wordt 
aan den aan vrager, kan een bewijs van ontvan!llt 
gevorderd worden ; het bewijs kan '>P het !or
m alier van aanvrage gesteld worden. 

16. 1. De werkgever, aan wien een kaart als 
bedoeld in artikel 12 is uitgereikt, is bevoegd 
een anderen werkgever, door overgifte zijner kaart 
te machtigen om mede te werken tot het opmaken 
eener voordracht voor benoeming van een lid
werkgever en een plaatsvervangend lid-werkgever 
van den raad van beroep. 

2. Om gemachtigd te kunnen worden moet de 
werkgever in hel bezit zijn van een dergelijke, 
te zijnen name gestelde kaart, hem uitgereikt 
door den burgemeester eener gemeente, gelegen 
binnen het ressort van den raad van beroep. 

3. De werkJ!:ever, aan wien eene kaart is ge• 
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geven, kan hMr ireveu ,urn een anden..o w_erkgever, 

die in~volge het voor/Cllaode lid bevoegd is om 

g~machtigd te worden. _ 
4. De kaart aan eèo werkgever gt-geveo, kan 

van dezen niet II orden tern![gevorderd; hij i, 

echter bevoqil baar terug te ireven. 
ö. De in dit artikel bedoelde raaJ van beroep 

is die, hinncu welks re..sort :ian een werkgever, 
ab in het eerste liû bedoeld, de bort is uit• 

11:ereikt. 
17. 1. De werkgever, wien krachtens het 

voorgaande artikel ' is 11:egeven een aantal kllllrten 
gelijk uan het aantal werkgeverP, die te zamen 
één werkgever kunnen aanwijzen om mede te 
w~rken tot het opm•ken een;r voordracht mor 
benoeming 1ot li<l-werkflever of plaatsrervangeud 
lid-werkgever van den raad von beroep, kun op 
zijne aoovra,te legen afitifte dier kaor1tn en van 
de kaurt aan hem zelf uitgereikt van den burge
meester der gemeente, door wien hem de zooeven 
bederide koart ia uit~reikt-, twee kaarten op uuam 
al, gemachtigde vno werkgevers krijgen, de eene 
om mede te werken tot de voordracht voor be
noemiu11: van een lid-werkflever, de nod!lre om 
mede te werken tot de voordracht voor benoeming 
van een plaatavervangend lid-werkgever van den 

rud van beroep. 
2. De aanvrage geschiedt uiterlijk deu 7den 

Maart mondeling ten ~meentebnize met over
lej1;giDit van alle in het voorjl;&ande lid bedoelde 
krachtens artikel 14 der Beroepswet uitgereikte 

kaarten . 
8. Door den burgemeester wordt den aan vrager 

eene verklaring gegeven, dat de aanvrage gedaan 
is ; de verklaring vermeldt de letteraen nummers 
ingevoljl;f artikel 14 van dit be,lnit op de over
gelegde kaarten gesteld en de gemeente of gemeen1en, 
waar die kaarten zijn uitgereikt. 

18. 1. Is de oanvrege tijdig gedaan non den 
burgemeester in het eerste lid van het voorgarinde 
artikel bedoeld, met overlegging van alle in het 
tweede lid voo dat artikel bedoelde kaarten, en 
zijo de ove)11:elegde kaarten alle uitgereikt door 
burgemeesters van gemeenten, gelegen binnen het 
reaaort van deozelfden· rand van beroep, binnen 
wellca ressort de gemeente, al waar de aan vra,te 
geecbiodt, 11:elegeo is, d•n reikt de burgemeester 
uiterlijk op den tweeden dag na de aanvrage oao, 
den aanvrager uit de twee kaarten al. gemaèhtigde, 
in het voorgaande artikel bedoeld. 

2. De burjl;fmeester. houdt eene olpbnbetische 
lijet van ·de werkgevers nao wie door hem kaarten 

nis gemachtigde worden uitgereikt. Hij vermeldt 
daarop de namen, voornamen en woonplaatsen der 

werkgevers alsmede het bedrijf waarin zij werk
zaam zijn; de lijst ligt tot en met den ju het 
derde lid van artikel 22 ttenoemdeo dog ten ge
meentehuize voor ieder "Ier inzage. 

19. 1. Ja de bnrgemeester van oordeel, dat 

den aanvrlljler de twee kaarten, waarop hij ala 
gemachtigde nansprnok maakt, niet mogen worden 
uitgl'reikt, d..n weigert hij de gevraagde kaarten 
én doet v_an die wei~erilljl;, uiterlijk op den tweeden 
da11: na de aanvra11:e, mededeeliog ORn den aan
Vrajl;er met op((ave voo redenen. 

2. De aanvrager kan binnen drie dagen, nadat 
de weigering hem uitgereikt is, schriftelijk daar
tejl;en opkomen bij het gemeentebestuur, hetwelk 
in boogate rnsort besliet; bij levert zijn beklag 
in bij den burgemeester, die het met alle over• 
11:elegde kaarten op den dag der inlevering aan 

het gemeentebestuur doet toekomen. 
3. Het gemeentebestuur beslist binnen vier 

dagen op het ingediende beklag en deelt zijne 
beslissin11: on verwijld fchriftelijk mede aan den 
klager ; de overgelegde kaarten worden aan den 

hnritemeesttr teru~ge•en. 
4. Wordt de beslissing van den burgemeester 

te nitt gedaan, dan reikt deze den klager alsnog 

on verwijld de verlangde káarten als gemach

tigde uit. 
5. Berust de aan vrager in de weigering van 

den burgemeester of wordt deze weigering door 
het gemeentebestuur bevestigd, dan worden de 
overgelegde kaarten den aanvrager op diens ver
zoek tegen bewijs van ontvangst ter hand gesteld, 
mits het verzoek uiterlijk den 7 den Maart mon
deling ten gemeentehuize jl;odaan wordt. 

20. 1. De kaarten als gemachtigde, de weigering 
van den burgemeester om die kaarten uit te 
reiken en, ia tegen die weigering schriftelijk op
gekomen, de bealissing van het gemeentebestuur 
worden den aanvrager uitgereikt door ze hem 
ter hand te stellen of naogeteekend per pöst toe 
te zenden. 

2. Ingeval de kaarten ter band ~teld worden 
aan den aanvrager, kan een bewijs voo ontvangst 
gevorderd worden. 

21. De artikelen 12 tot én met 20 zijn van 
toepassin1t ten aanzien vi.o werklieden, met dien 
veratande, dat in die artikelen 'in ploot& van 
werkgeoer1 en wrkgner gelezen worde werklieden 

en ,oerJ:man en dat in artikel 12 in plaats van 
werlrgeverakaart gell'zen worde werkman.rkaa,·t . 
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; 3. Yoordraclit voor benoeming turn leden en 
plaatsoert1a11gtmde lede,, van een raad oan 

beroep en tuut8tetting der /edenlijaten. 

22. 1. De voordracht ann Gedepnteerde Staten 
voor benoeming van een werkgever tot lid-werk• 
gever van den raad van beroep geschiedt door 
inlevering ten gemeentehuize van de woonplaats 
van den voorgedragen werkicever van kaarten, 
aau gemachtigden van werkgevers uitgereikt om 
inede te werken tot de voo!(lracht van een lid
werkgever ;

0 

het aanta I ingeleverde kaarten moet 
gelijk zijn aan het aantal gemachtigden van werk
gevers, die te zameu één werkgever kunnen voor• 
draii;en voor benoeming tot lid-werkgever van den 
raad van beroep. 

2. De ingeleverde kaarten moeten aan de ge• 
machtigden zijn nitgereikt door hnrgemeesters van 
gemeenten gelegen binnen het ressort van den• 
zelfden raad van beroep, binnen welks ressort 
aan den voorgedragen werkgever krachtens arti
kel 14, der Beroepswet eene kaart is nitgereikt. 
Is eene zoodanige kaart nog niet aan den voor
gedragen werkgever uitgereikt, dan moeten de 
kaa,ten aan de gemachtigden zijn nitgereikt door 
hnrgem~ters van gemeenten gelegen binnen het 
ressort van denzelfden raad van beroep, binnen 
welks res~ort de voorgedragen werkgever zijo 
woonplaats heeft. 

3. De kaarten aan de gemachtigden uitgereikt 
moeten, behoorlijk ingevnld en onderteekend,gelij.t
tijdig door of namens de gemachtigden niterlijk 
den 19den Maart tegen bewijs van ontvangst 
afgegeven worden aan den bnrgemeester. 

4. Doorhalingen of veranderingen zijn in een 
kaart als ~emachtigde niet geoorloofd; de kaart 
waarin doorgehaald of veranderd ie, wordt als 
niet geldig beschouwd. 

23. De aangeboden stukken worden niet ge
weigerd, op grond dat niet aan ' de bepalinicen 
van het voorgaande artikel voldaan is. 

24. Ie de kaart van een gemachtigde onbruik• 
baar geworden of wenscht een gemachtigde, na 
op zijne kaart te hebben ingevuld den naam van 
een persoon , dien hij voordragen wil voor be
noeming, ·een ander voor te dragen, dan kan hij, 
mits die kaart niet reeds ingeleverd is, uiterlijk 
den l llden Maart haar bij den burgemeester, die 
haar uitreikte, verwisselen tegen een ii;,,lijke kaart; 
de oude kaart wordt onmiddellijk door den burge
meester vernietigd. 

25. Een opgave rnn de namen, voornnmen en 

woonplaatsen van alle voorgedragen personen wordt 
door den burgemeester den 2Osten Maart · aan den 

. g;ifll.er van den raad van beroep gezonden; is er 
DO!( geen voordracht gedaan, dan deelt de burge
meester dit op bedoelden dag schriftelijk · al\D 
den griffier mede. 

26. Bij de afgifte der kaarten bedoold in het 
derde lid • van artikel 22 kan door of namens 
den voorgedragen werkgever tegen bewijs van 
ontvangst overgelegd worden de aan hem uitge
reikte kaart, bedoeld in artikel 14 der Be
roepswet .. 

27. 1. Is de in het slot van het voorgaande 
artikel bedoelde 'kaart niet overgelegd bij de 
voordracht, dan geeft de burgemeester op den 
dag der inlevering van de kaarten der gemach• 
tigden bij aangeteekenden brief aan den voorge
dragen werkgever kennis, dat deze is voorgedragen 
tot lid-werkgever van den raad van beroep. 

2. De kennisgeving houdt in, dat de voorge• 
dragen werkgever: 

a. indien hem in het loopende jaar f!'eda een 
kaart als bedoeld in artikPI 14 der Beroepswet 
is uitgereikt en hij niet meer in het bezit is 
dier kaart, binnen tien dagen na de daitteekening 
der keooisgeviog onder overleirgiog daarvan monde, 
ling of schriftelijk een duplicaat-kaart kao aan
vragen aan den burgemeester der l(emeente, al waar 
hem de kMrt werd uitgereikt; 

6. indien hem io het loopende jaar nog geen 
kaart als bedoeld in artikel H der Beroepswet 
is uitgereikt, binnen tien dagen na de dagteeke• 
ning der kennisgeving ouder overlegging daarvan 
e~ne zoodanige kaart kao aanvragen op de bij 
artikel 12 voorgeschreven wijze; 

c. de kaart aan hem nit11;ereikt krachtens arti
kel 14 der Beroepswet of een duplicaat dier 
kaart zoo spoedig mogelijk, uiterlijk den 25ste0: 
April teo gemeentehuize tegen bewijs vao oot
vaogst moet overleggen, indien hij voor eeoe 
benoeming in aanmerking weoscht te komen. 

3. De voorgaande twee leden blijven buiten 
toepassing, indien aao deo voorgedragen werk
gever eene kaart als gemachtigde vao werkgevers 
ia uitgereikt om mede te werken tot de voor• 
dracht van een lid-werkgever en deze kaart zich 
bevindt onder de in~evolge het eerste lid van 
artikel 22 ingeleverde kaarten. 

28. 1. Indien in het geval voorzieo ouder 
lilt. 6 vun het voorgaande artikel den voorge• 
dragen werkgever in het loopende juar reeds eene 
kaart geweigerd is, op eeo anderen 11:rond dao dat 
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de aanvraj!e hetzij na den 6den Febrnari, hetzij , 
niet ten gemeentehnize van de woonplaats van 
den aanvrager ingeleverd werd, wordt de gevraagde 
kaart zonder verder onderzoek geweigerd. 

2. De bepaling van het voorgaande lid wordt . 
vermeld in de kennisgeving, bedoeld in het voor• 

gaande artikel. 
29. 1. · De burgemeester zendt de door de ge

machtigden ingeleverde kaarten op den 27sten April, 
of zooveel eerder als de iu artikel 14 der Beroeps• 
wet bedoelde kaart van den voorgedragen werk• 
gever of een duplicaat dier kaart overgelegd is, 
asn Gedepnteerde Staten ; is laatstbedoelde kasrt 
of duplicaat-kaart overgelegd, dBn wordt deze 
tegelijkertijd aan Gedeputeerde Staten gezonden. 
Is er geen voordrncht gedaan, dan deelt de bur
gemeester dit op bedoelden dag achriftelijk asn 
Gedeputeerde Staten mede: 

2. De toezending der door de gemachtigden 
ingeleverde kaarten asn Gedepnteerde Staten ~
schiedt in het geval voorzien bij het laatste Jid van 
artikel 27 onmiddellijk na de inlevering; de kaart 
aan den voorgedragen werkgever ingevolge artikel 14 
der Beroepswet nitgereikt wordt in dat geval ge
acht te zijn overgelegd Mn Gedeputeerde Staten. 

9. De griffier van den raad van beroep deelt 
uiterlijk den 3lsten Maart, onder toezending der 

· in artikel 25 bedoelde opgaven, schriftelijk aan 
Gedepnteerde Staten mede of er onder de personen, 
op of v66r den lilden Maart voorgedragen, bloed
of aan verwanten zijn van den voorzitter, den griffier, 
een der plaatsvervangende voorzitters of een der 
plaatsvervangende griffiers van den raad van be• 
roep. Is dit ten aanzien van een of meer der 
voorgedragen personen het geval, dan wordt bij 
de mededeeling gevo~ een door den betrokken 
voorzitter, griffier, plaatsvervangenden voorzitter 
of plaetsvervonl(enden griffier onderteekende opgave, 
behelzende den graad van bloed• of aanverwant
achap , waarin deze den voorgedragen perBOOn, in 
de opgave genoemd, bestaat. 

30. Gedeputeerde Staten onderzoeken of de voor

gedrag~m peraoon benoembaar is tot lid-werkgever 
van den rnad van beroep, waarvoor en binnen 
het ressort waarvan hij is voorgedragen , en of 
de voordracht voor benoeming tot lid-werkgever 
door het 1·ereischte a11ntal daartoe bevoegde ge
machtigden op daartoe bestemde kaarten tijdig 
is geschied; bij gebreke van een of ander geven 
zij met opgave van redenen aan den voorgedragen 
persoon schriftelijk kennis, dat deze niet wettig 
is voorgedragen. 

31 . De artikelen 22 tot en met 80 zijn van 
toepa1&ing: 

a. t.en aanzien van de voordracht van een werk
gever voor benoeming tot plaatsvervangend lid
werkgever van den rd&d van beroep, met dien 
verijtande dat in die artikelen in plaats van lid 
gelezen worde plaatneroang61Ul lid; 

lJ. ten aanzien van de voordracht vo.n een werk
man voor benoeming tot lid-werkman van den 
raad van beroep, met dien verstande dat ÎD die 
artikelen in plaata van werkg1!11er8 en 'IIJl!T'tg,oer " 
gelezen worde werklieden en U}(/rkman; 

c. ten aanzien van de voordracht van een werk

man voor benoeming tot plaatsvervangend lid
werkman van den raad van beroep, met dien ver
stande dat in die artikelen in plaata van werk
geoer,, wer/:gl!'Der en lid ~lezen worde werklieden, 
wer!cman en plaataoeroangend lid. 

32. 1. Gedeputeerde Staten benoemen op den 
30sten April voor eiken binnen de provincie ge
vestigden raad van beroep het aantal leden-werk
gevers, plaatavervan~nde leden-werkgevers, leden
werklieden en plaatsvervangende leden-werklieden, 
bij of krachtens het laatste lid van artikel 12 der 
Beroepswet bepaald, door hen te plaatsen op de 
in gemeld artikel bedoelde lijsten. 

2. Aan den griffier van den raad ván beroep 
. worden on verwijld afschriften gezonden va11 de 

voor zijn raad vaatgestelde lijsten; de griffier gee~ 
aan ieder lid en ieder plP.atsvervangend lid kennis 
vo.n . diens benoeming en zorgt dat de lijsten in 
de Staat.rcoKrant geplaatst worden niterlijk den 
8ste.n Mei. 

33. De in het voorgaande artikel bedoelde lijsten 
gelden tot en met 31 December 1905. 

H O O F D S T U K II. 

VOORSCHRlll'l'EN BETREPPENDE DE PERIODIEKE 

BENOKlCING VAN LEDEN EN PLAATBVERVAN• 

GENDJ: LKD!CN VAN DE RADEN VAN BEROEP 

NA HET JA.AR 1903. 

34. 1. De Rijksverzekeringsbank zendt om de 
drie jaren , aan vangende met het jaar 1905 , aan 

. den burgemeester von iedere gemeente eene opgave 
als bedoeld in artikel 1. 

2. De bepalingen van artikel 1 tot en met 
-,artikel 32 zijn van toepassing, met dien ver-
stande dot : · 

in plaats van Janvari 1903 gelezen worde .JwguatU8 
• 10 J a■ua ri • 12 .Jt19uatU8 
• 17 Januari • 19 .JwguatU8 
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in plaats van 22 Ja1u11zri gdezen worile 24 Augutru 

• 28 Januari • 30 ÀugtUI'" 
Februari September 

29 Januari • 31 Àuguatu 

• 3 Februari • ó September 
5 Februari • 7 September 

, lil Ja,suari • ló .fugwtue 

30 Januari • 1 September 

6 Februari 8 September 

• 16 Februari tot 30 April p;elezen 
worde 17 September tot 30 November. 
in plaats va11 7 Maart g,,lezen worde 7 October 

• 19 Maart • 21 October 
• 20 Maart 

• 25 April 
• 27 À.pril 
• 31 Maart 

• 80 À.pril 
8 Maart 

• 22 October 

29 NoPember 

• 30 N01Jember 
2 November 

6 December 

• 20 December 
35. Indien een der in het voorgaande artikel 

gestelde dagteekening op een Zondag valt, kan 
hetgeen dien dag of uiterlijk dien dag geschieden 
moet, den volgenden dap; gepchieden. 

HO O F D STUK III. 

BIIIPA.LINOEN BETHEl'l'ENDE HET AANVULLEN VAN 

DJ,: LEDENLIJSTEN, 

36. Is ingevolge artikel 20 der Beroepswet 
aanvulling eener ledenlijat noodig, dan geeft de 
voorzitter van den raad van beroep daarvan ken
nis aan Gedepnteerde Staten. 

37. 1. De aanvulling geachiedt door Gedepn• 
teerde Sf.aten binnen een maand na ontvangst der 
kennisgeving en wordt medegedeeld aan den griffier 
van den raad van beroep. 

2. De griffier van den raad geeft aan de be
noemden kennia van hunne beno·eming en maakt 
deze bekend in de Staatscourant. 

HOOFDSTUK IV. 

SLOTBEPALINGEN, 

38. In dit besluit eo in de atokken bedoeld . 
in het volgende artikel worden, behoudens hetgeen 
in het volgende Jid en in het tweede lid van 
artikel 1 bepaald is, onder werkgevers en werk• 
lieden verstaan zij, die dit zijn in den zin vnn 
artikel 2 der Ongevallenwet 1901 in verband met 
artikel 11 der Beroeps wet. 

2. Ten aanzien van de vervnlliog der verplich. 
tin gen in het tweede lid van artikel 2 en in 

artikel 3 van dit besluit aan den werkgever opgelegd, 
worden voor zooveel betreft de publiekrechtelijke 
lichamen, bedoeld in het tweede lid van artikel 1, 
de in dat lid bedoelde personen ale werkgever, 
beschouwd. 

39. 1. Onze Minister van Binneolandsche Zaken 
stelt vaat modellen van het formulier en van de 
twee briefomslagen bedoeld in artikel 1 van dit 
besluit, van het formulier bedoeld in artikel 12 
van dit besluit, van de twee kaarten voor · werk
gevers en werklieden bedoeld in artikel 14 der 
Beroepswet, van Je twee kaarten voor gemach
tigden van werkgevers, bedoeld in artikel 18 en 
vun de twee kaarten voor gemachtigden van werk• 
lieden, bedoeld in artikel 18 j 0

• artikel 21 van 
dit besluit . 

2. In het jaar 1905 worden nieuwe · modellen 
vastgt:steld . 

3. De modellen worden in de Staatscoura,st 
bekend gemaakt. (1) 

40. Alle in het voorgaande artikel bedoelde 
stokken worden kosteloos uitgereikt aan de werk
gevérs en werklieden. 

41 . Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staat,blad 

en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 
Onze Miuisters van Justitie en van Binnen

landscbe Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staat86lad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal word en geploatst en waar
vnn afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 8sten December 1902. 

(get.) W I L H EL MI N A. 

De Mi•uter van Ju,titie, (get.) J. A. Losn. 

De Minilter i,an Binnenlandscke 7,aun, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.) 

8 December J 902. B.aLUJT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestoor, als 
bedoeld in artikel 64 der Ongevallenwet 1901. 

s. 213. 
W1z WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken van 23 October 1902, 
n°. 4663, afdeeling Arbeid; 

(1) De .modellen zij n vastgesteld bij bealuit 
van den Minister van l:liunenlandsche Zaken van 
16 December 11102 en opgenomen in de Staat1-
coura11t van 18 December 1902, n•. 296. 
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Gezien artikel 64, der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatal,/ad n°. l); 

Gelet op ·artikel 114 der voornoemde wet; 
Den Raad van State 11,'ehoord (adviea van den 

18 November 1902, n•. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 December 1902, Litt. A, 
ardeelinll,' Arbeid; 

Hebben 11,'0edgerooden en verataao te bepalen : 
Art. 1. De oproeping, bedoeld in artikel 64, 

laatste lid, der Ongevallenwet 1901, geschiedt 
door middel vno een formulier, iogevold en 
ooderteekeod door den leider van het onderzoek. 
Het stok wordt door tosschenkomst der posterijen 
oa ~d viseerd te zijn toegezonden aan den op 
te roepen persoon. 

Het in het eerate lid bedoelde forlllnlier is. als 
volgt: 

De ondergeteekende 

du- Rijksverukerinitabaok 

commissuria van R1\k•- politie, le 
ttNUecmt.--

door 

blllp;llllleeater ,an de gemeente 

het beatnnr der Rijksverzekeringsbank belast met 
een onderz~k ale bedoeld in artikel 64 der On
gevallen wet 1901, betreffend een ongeval, over
komen aan een peraoon, in dienst van 

te 
roept 

op om den 

ale ~otnige 
tlesknntlige 

19 , te ure des voormiddag& 
DllDliddaga 

te verschijnen 

, ten einde aldnar 

ed bont m e te d:eelen wat haar omtrent het ongeval he-
kend ia 

~ 1 diensten als deskundige te verleeoen. .ar, 
, den 19 

2. Wanneer de leider vno een onderzoek, nis 
bedoeld in artikel 64, ee1"Ste lid, der Ongevallen• 
wet 1901, een desknodige of een getnill,'e wenscht 
op te roepen en van OO!deel ia, dat het formulier 
van oproeping niet spoedig genoell,' in handen van 
den op te roepen peraooo zon komen , indien 
dezen het stnk door tosschenkomst der poaterijen 
werd toegezonden, dan i1 hij bevoegd het atnk 
te zenden aan den horgemeeater der woon- of 
verlilijfplants van den betrokkene. 

Na ontvan11:st van een stuk, als bedoeld in 
het eerste lid, doet de burgemeester . dit zoo 
spoedig mogelijk door een beambte der gemeente
politie, die tevens gemeenteveldwachter of onbe-

zoldigd Rijksveldwachter is, aan den betrokkene 
persoonlijk of aan diens woning of verblijfplaats 
aan ·ten zijner hoiageoooten nitreiken. 

De beambte, door wieo de oitreiking geechiedt, 
maukt daarvan op zijn ambtseed proces-verhaal 
op en doet dit ten spoedigste aan den leider van 
het onderzoek toekomen. Het proces-verban! ver
meldt den iohood der oproeping en den uaam 
en de voornamen van den persoon , aan wien 
het stnk ia ter hand gesteld. 

3. Wanneer de leider van een onderzoek, &l~ 
. bedoeld in artikel 64, eerste lid, der Ongevallenwet 

1901, een deskundige of een getnige weoacht op 
te roepen en van oordeel is, dat het formulier 
van oproeping niet spoedig genoeg in handen van 
den op te roepen persoon zon komen , ook al 
deed hij dezen het stnk op de in artikel 2 aan
gegeven wijze toekomen , dan is hij bevoegd heni 
het stok, mits tegen bewijs van ontvangst, te 
doen toekomen op de wijze, welke hem in de 
gegeven omstandigheden het meest doelmatig_ 
voorkomt. 

4. De in artikel 64, laatste lid, der Onge
vallenwet 1901 bedoelde getnigen en deskundigen 
ontvangen van de Rijksverzekeringsbank vergoeding 
voor reiekosten, verblijfkosten en tijdverlies; de 
deskuodigt:n ontvangen van de bank bovendien rer
goediog voor de door hen teu behoeve der b~nk 
gedane verrichtingen. 

Met afwijkinll" van het bepaalde in het eente. 
lid ontvangen de personen, bedoeld in artikel 4,' 
eerate lid , van de wet vno 18 April 1874, {Staat&• 
blad n°. 66), laatstt,Jijk gewtjzigd bij de wet 
van 2g April 1901 (Staat.blad n•. 94), geene 
vergoeding voor reiskosten , en bekomen de per
sonen, bedoeld in artikel 25 , eerste lid, dier 
wet, wanneer zij ale getuigen zijn verschenen , 
geene vergoeding voor tijdverlies. · 

5. De in artikel 4 bedoelde vergoedingen 
worden berekend op den voet, welke bij de in. 
het laatste lid van dat artikel vermelde wet ten 
aanzien van getnigen en deskundigen ia bepa~ld. 

Ten aanzien van de vergoedingen aan deakno
digeo ia van toepnsaiog het bepaalde in de arti

' kelen 16, eerate lid, en 17 van die wet. 
6. In geval van een ooder.ooek, als bedoeld in 

artikel 64 der Ongevallenwet 1901 , stelt de 
leider de ve)ll:oediogen vut, waarop de door hem 
opgeroepen getnigen en deskundigen aaoapmak 
hebben, en keert hno die nit. Het beatuur der 
Rijksverzekeringsbank stelt den leider van het 
onderzoek in staat de ver~dingen nit te betalen 
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o( doet hem, i11dien dit niet mogdijk is, ten 
spoedigste het bedrag daarvan toekomen. 

Wani_ieer een getnige of desknndige van meening 
ia, dat de vergoeding, waarop hij e.ansp~k heeft, 
door den leider nn het o~derzoek op een te lasp; 
bedrag is vastgesteld, is hij bevoegd binnen ééne 
week , te rekenen van den dag der vaststelling, 
zijne bezwaren schriftelijk in te dienen bij het 
bestnnr du Rijksverzekerin11:sbank. Het bestnur 
beslist daaromtrent binnen ééne maand. Van 
zijne beslissing doet het mededeeling aan den 
11:etni!(e of deskundige. 

Is het beatnnr van oordeel, dat de vergoedinl( 
op een te laag bedrag ·is vas~steld, dnn doet 
het den getuige of desknndige alsnog toekomen 
het bedra11:, dat te weiaig is uitgekeerd. 

In afwijking van het bepaalde in bet eerste 
lid worden de vergoedingen, welkt\ aan deskun• 
digen toekomen wegens verrichtin~n, welke niet 
ter plaatse van en tijdens het onderzoek zijn !l:&

daau, vastgesteld door het bestnur der bank. 
De deskundigen zenden daartoe hunne declaratiën 
n11n het beatnnr binnen éé~e maand, te rekenen 
van den d•,r, waarop de bedoelde verrichtin11:e11 
zijn _geëindigd. 

Onze Minister van Ktnnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering vun dit lw.slnit, dat in 
het bet Staal1/Jlad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden ~oden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 8sten December 1902. 
(get.) W I L B E L M T N A. 

De Min. van Binnen!. Zaken, (get.) KUTPII&. 

(Uitgeg. 17 Dec. 1902.) 

8 December 1902. B.111SLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestnnr, ala 
bedoeld in artikel 72 der Ongevallenwet 1901. 
s. 214. 

WIJ WILHELMINA, RNZ. 

Op de .-oordrncht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 17 November 1902, 
n°. 4908, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 72 der Oogevalleûwet 1901 (wet 
van 2 Januari 1901, Staat16lad n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (adviea van 28 No
vember 1902, n°. 18); 

Gdet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 December 1902, n°. 5486, 
afdeeling Arbeid ;• 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. f ngeval een persoon, die aanspraak 

heeft op eene geldelijke schadeloosatelling van 
wege de Rijksverzekeringsbank , een wette)ijken 
vertegenwoordiger heeft, geschiedt de uitkeering 
der schadelo<ill8telliog aan dezen, tenzij het bestunr 
der bank van oordeel ia, ruit er termen zijn om 
de nitkeering ann den beduelden persoon zelven 
te doen. 

2. De eerate termijn van tijdelijke uitkeeringen, 
:i.ls bedoeld in artikel 20 der Ongevallenwet 1901, 
wordt binnen ucht dagen na de toekenning der 
nitkeerin~ betaalbaar gesteld. 

De in het eerste litl bedoelde uitkeeringen wor
den betaalbaar gesteld op ))inadug van elke week 
of, wanneer de betaaldag een Kerstdag of Nienw
jaarsdag zou zijn, alsdan op den daaraan vooraf
gaanden werkdag. 

3. In een dienstbrief, ala bedoeld in artikel 69, 
eerste lid, der Ongev11llenwet 1901, wordt den 
belanghebbenden tevens medegedeeld, van welken 
dug af en op welken dag of op welke d~n van 
de 1veek de scbudeloos!telling kan worden ont: 
vungen. 

Is de schadeloosstelling eene tijdelijke nitkeering, 
als· bedoeld in artikel 20 der Ongevallenwet 1901, 
llan worden bij den dienstbrief tevens medegedeeld 
de voorwaarden, waaronder de uitbetalingen znl
len plaats hebben. 

4. Een termijn van eene rente, welke niet ia 
ingevorderd op den verve.Id~, kno in ontvangst 
worden genomen op een daarop vol~nden be.taal
dag van renteuitkeeringen, behondens het bepaalde 
in >ll'tikel 74 der Ongevallenwet 1901. 

5. Aan den rentetrekker of diens wettelijken 
vertegenwoordiger wordt door het bestnnr der 
Rijksverzekeringsbank voor het ontvangen der 
renten eene legitimatiekaart verstrekt. Zoodanige 
kaart kau door het bestnnr worden verstrekt aan 
dengene, die door den rentetrekker of diens wet
telijken vertegenwoordiger doorloopend is gemach
tigd om de renten te ontvangen. 

De vorm en de inhond der legitimatiekaarten, 
de voorschriften, in acht te nemep om eene kaart 
te bekomen, en de wijze van verstrekking der 
kaarten worden vastgesteld door het best~ur der 
Rijksverzekeringsbank. 

6. De rentetrekker of diens ·wetteliJxe vertegen
_woordiget, die eeue renteuitkeering, welke hij 
gerechtigd is te ontvan~n. in ontvangst wenscht 

• te nemen, is verplicht ten kantore der posterijen op 
aanvrage zijne legitimatiekaart te_ vertonnen. Gelijke 
verplichting rust op hun gemachtigde, indien dezen 
eene legitimatiekaart is verstrekt. 
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Wordt de J~itimatiekaart niet vertoond, dan 
kan de nitbetalin:,r; der rente worden ~weigerd. 

7. Ingeval een verzekerde ten gevolge van een 
ongeval, hem in verband met de nitoefening van 

het bedrijf overkomen, overlijdt en eene wednwe 
nl\laat, die verklaart zwanger te zijn, dan ge• 
schiedt de betaalbaarstelling van de termijnen der 
rente, welke is toegekend aan het kind, waarvan 
de weduwe zwanger ia, niet vóór den tweeden 
betaaldag van rentenitkeeringen nadnt het bestuur 

der Rijksvenekeringsbank van de geboorte heeft 
kennis p:ckregeu. 

Op den betaaldag, bedoeld in het eerste lid , 
worden betaalbaar gesteld alle vervallen termijnen 
der aan het kind toegekende rente. 

Blijken de nagelaten betrekkingen vnn een ver
zekerde, als bedoeld in het eerste lid, nadat het 
aldaar bedoelde kind dood ter wereld ia gekomen, 
te weinig aan renten te hebben ontvangen, dan 
wordt het bedrag, dat zij voor de herziening 
hnnner rente te weinig hebben ontvangen, betaal
baar gesteld op deu tweeden betaaldag van rente-
uitkeeringeo na de herziening. . 

Blijken de nagelaten hetrekkingen van een ver

zekerde, als bedoeld in het eerate lid, nadat zijne 

weduwe twee of meer kinderen levend heeft ter 
wereld gebracht, te veel aan renten te hebben 
ontvangen, dan wordt het bedrag, dat zij voor de 
herziening hunner renten te veel hebben ontvangen, 
op de wijze, door het bestunr der bank te bepalen, · 
zoo mogelijk ingehouden op de termijnen van 
hunne renten., welke vervallen na den eersten 00.: 
taaldag van renteuitkeeringen na de herziening,. 
der renten. De inhouding kan niet aldus bepaald 

worden, dat op eenigeu termijn meer dan het vierde 
ged.eelte van zijn bedrag zou worden ingehouden. 

8. Wanneer in een geval, als bedoeld in arti
kel 7, de zwangerschap der wednwe van den 
overledene eerst na de toekenning van de renten 
aan de nagelaten betrekkingen ter kennis van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank komt, wordt 
met de vaststelling va11 de rente der ongeboren 
vrucht_ gewacht tot ua de geboorte. Wordt alsdan 
eene reu te toegekend, dan worden bij de betaa). 
·baarstelliog der eerste rentenitkeeriog tevens be· 
taalba11r gesteld alle verv111leu termijnen, der rente , 

Blijken de nagelaten betrekkingen ten gevol~ 
van de omstandigheid , dat bij de toekenning. 
hunner rente met de zwangerschap der weduwe 
geen rekening is gehouden, te veel aan renten 
te heb ben ontvangen , dan ia het laatste lid van 
artikel 7 van toepassing. 

9. De gemeentebesturen veretrekken de inlich• 
tingen, welke door het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank worden gevraagd in verband -met de 
vaststelling, toekenning of betaalbaarstelling van 
achadelooastellingen ingevolge de Ongevallenwet 
1901. 

10. Door elk l(emeentebestuur wordt eene lijst 
aangelegd van de namen van hen, aan wie anders 
dan voorloopig eeue rente ingevolge de Ongeval
lenwet 1901 ia toegekend en die binnen de ge-

' meente woonachtig zijn. De lijst wordt in verband 
· ,met gevallen van verandering van woonplaats, her

ziening van rente, overlijden, huwelijk of bereiken 
van den zestienjarigen leeftijd oanwkeurig bijge• 
houden. 

Tweemaal in de maand doet het gemeentebestuur 
·aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank eene 
opgave toekomen van de wijzigingen in de lijst 
aangebracht wegens gevallen van veraudering van 
woonplaats, overlijden, huwelijk of bereiken van 
den zestienjarigen leeftijd. De opgaven geschieden 
met zooveel mogelijk zelijke tnfschenroimten. 

Van elke toekenning eener rente, welke niet 
voorloopig . is, geeft het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank, zoodra tegen de bealiSBiog, waarbij de 

rente is toegekend, geen beroep meer open staat, 
kennis non het beatoor der gemeente, waar d_e 
rentetrekker zijne woonplaats heeft. Gelijke kennis• 
geving geachiedt ingeval eeoe rente ten gevolge 
van herziening is geëindigd en ~n de beslissing, 
waarbij de herziening ia geschiet\, geen beroep 
meer open staat, en wanneer ingtltal von ~eran• 
deriag van woonplaats een rentetrekker zijne woon
plaats in eene gemeente vestigt. 

11 . Wanneer een perBOOn , die aan.spraak heeft 

op geldelijke schadeloosstelling van wege de Rijks• 
verzekerin~bank, in het buitenland zijne woon
plaats heeft, is hij ten einde de schadeloosstelling 
te kunnen ontvangen verplicht in Nederland woon• 
plaats te kiezen en van de gekozen woonplaats 
schriftelijk mededeeling te doen aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank. Verder ia hij gehouden 
op de wijze, door het hestnur te bepdeo, aan 
het bestuur een gemachtigde op te geven , wien 
de hem toekomende schadeloo~stelliog ten kantore 
der posterijen van de gekozen woon plaats moet 
worden uitbetaald. 

Wanneer aan een persoon als boven bedoeld eene 
rente ia toegekend, is deze bovendien verplicht 
op de tijden en in. den vorm door het bestuur 
te bepalen een eigenhandig iogevnlde en ooder
teebnde verklaring aan h•t bestuur op te zenden, 
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ten bewijae, dat hij nog in leven is. Kan de 

rentetrekker deze verplichting niet nakomen ten 
~volge van de oru1tandigheid , dat hij niet in 
stut is te eehrijven , dan is · hij gehouden op de 

tijden door het bestuur te bepalen eene atteaiutie 

de vita aan het bestuur te doen toekomen. 
Wanneer ~en persoon, ale beloeld in het eente 

of tweede lid, een wettelijken vertegenwoordiger 
heeft en ingevolge de besliuing van het beatunr 
de uitkeering der schadeloosstelling aan dezen 
moet plaats hebben, g,-schieden de keuze van 
woonplaats, de meded~-eling der gekO&eD woonplaata 

en de opg"ve van den gemachtigde iklOr den wet• 
telijken vertegenwoordiger. 

Indien en zoolang door of ten aanzien van een 
peraoon, als bedoeld in het eerste of tweede lid, 
de in dit artikel gestelde voorschriften niet wordea 
nagekomen, ia het bettuur bevoegd de uitkeeri_ng. 
der door de bank venchnldigde schadeloosstellin

gen le -weigeren. 
12, Alle eeumalige of periodieke schadelooe

stellingen der Rijksvtll'J!ekeringsbank ingevolge de 
Ongevallen wet 11101 worden naar boven tot een 
veel vond van een hal ven een\ afgegrond. 

Onze Minieter van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat1/Jlad zal wonuin geplaatst_ en waarvan af• 
schrift zal worden gezonden aan den Rand van State. 

Het Loo, den 8sten December 190l. 
{961.) W 1 L H EL M I N A. 

D,, Minuter aan Binne,al. 7Am, (get.) KuYPH. 
( Uit9e9. UI Dee. 11102.) 

9 December 11102. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot afwen
ding van de pest en tot wering harer uit• 

breiding en gevolgen. S. 215. 

Wu WILHELMINA, &Nz. 

0 verwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884, (Staat,/J{,uJ n•. 80), aangevuld bij 
Je wet van 20 Juli 1884, (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij artikel lil nnde wet van 16 April 
1886 \Staatsblad n°. 64,), toi vaststelling van 

buitengewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen, nooil.zahlijk ie wegen■ het voor

komen van pest op enkele plaatsen in het buitenland; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandeche Zaken v,,.n 8 November 11102, 
n•. 8252, afdeeling Binnenlaudech Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
28 November 1902, n•. 20); 

11102. 

Gelet op het nader rapport v•n Onsen M'i

niater van Binnenlandsche Zaken van 5 Decem
ller 1902, n°, 81152, afdeeling Binnenlnndsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verataan, w bepalen, 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergunning 

van Onzen Minister van Binnenlandsehe Zaken 

en met inachtneming van de door dezen ter voor
koming van verbreiding der besmetting te geven 
voorschriften : 

1°. ondenoek VIID personen en goed.eren op de 
aanwezigheid van peetsmetstoft',n door middel 

van proefnemingen op dieren; 
2°. het verrichten VIID lijkopening op lijken 

van personen, overleden aan de pest of verdacht 
van aan de peet lijdende te sijn gewreat; 

S•. vervoer van etoft'eo, die peetametstoffen zijn, 
of verdacht worden het te zijn. 

2. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 

kracht blijft, treedt in trerking op den tweeden 
dag na dien der dugteekening van het Staata/J{al, 

en van de Slaatscor1rant, waarin het ia geplaatst. 
Onze Minister v.in Binnenlandsche Zo.ken ie 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het St.ahbl,uJ en R6l9ktijdig in de Staat1eo,,"""t 
zal worden ~plaatst, en waarvan afschrift al 
worden gezooden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden December 11102. 

(g6t.) WILHELMIN .\. 
De .llin. aan Bi1tunl. Z.m, (let.) KtrTHB. 

( Uitge,. 28 !lee. 1902.) 

10 De0t1mber 11102. B■SLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
den 9den Juli 1876 (Staat1bl,uJ n•. \511) 
tot regeling van liet •lgemeen toezicht op 
de spoorwegdiensten, hl!twelk laatstelijk ge

wijzigd werd bij het Koninklijk besluit \'8D 

8 Maart 1901 \Staatsól,uJ n°. 611), en van 

welk besluit eene gewijzigde tekat i! bekend 
R911laakt bij het Koninklijk beflnit van 18 De
oember 18112 (St11au6lad n•. 281). S. 216. 

Wil WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 14, No
vember l 902, I,a, A, afdeelin~ Spoorwegen ; 

Overwegende, dat wijzi~ng noodig is van het 
eente lid van nrtikel 24, en aanvulliD8 vnn ar
tikel S3 van het Koninklijk besluit van den 
9den Jnli 1876 (St11atdJlad 11°. 159) tot ~liug 
van het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten, 
zooal1 dit be1lnit ia ~wijsigJ bij de Koninklijke 

SI 
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besluiten van 80 Jnli 1876 (Stiatsblad n°. 166), 
24, October 1885 (Staatsblad n°. 1110), 28 Oo• 
tober 1892 (Staatsblad n°. 288) en 8 Maart 
l 901 (Staat1blad n°. 611) en van welk besluit 
eene gewijzigde tekilt is bekend gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van den 13den December 1892 

(St114tsblad n°. 281) ; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 2 De

oem ber 11102, n°. 22; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 December 11!02, L-. N, 
afdeeling ~poorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 9 J nli 

1876 (Staatsblad n°. Uil), zooals dat laatstelijk 
gewijzigd is bij het Koninklijk besluit van 8 Maart 
1901 (Staatsblad n°. 611), wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

I. Het eerste lid van artikel 24 wordt gelezen: 

.Op de tijden, door den Raa'1 te bepalen, 
,mllen de spoorwegen en de daartoe behoorende 
werken, gebouwen en werkplaat.sen en de voor 

den spoorwegdienRt bestemde voertuigen opge
nomen worden. Deze opnemingen worden ver

richt d~r een of meer leden van den Raad of 
door een of meer in S 4 vnn dit besluit genoemde 
ambtenaren, die door den Raad daartoe worden 
aangewezen". 

II. Aan artikel 88 wordt een tweede lid toe• 
gevoegd van den volgenden inbond: 

• Ten aanzien van de spoorw~en, bedoeld in 
artikel 2 der wet van Il J nli 11100 (Staatsblad 

n°. 118) en van .de -spoorwel(en, bedoeld in ar• 

tikel 1 dier wet, waarop door den Minister van 
Waterste.at, Handel en Nij verheid het Vereen• 
youdigd J,ooaalspoorwegreglement 1902 is van 

toepassing verklaard, zal dit toezicht ook kunnen 
worden opgedragen aan de ambtenaren, bedoeld 
in artikel 34". 

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

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
a)nit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staat.courant zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad vau State. 

Het Loo, den l0den December 1902. 
(get.) W IL H EL M I NA. 

IJe Min. 11an W'ater.Jtaat, .Handel en Nij11erAeül, 
.(gel.) DE MA.REZ ÛY1!1N8. 

( Uitgeg. 24 IJec. 1902.) 

10 December 11102. BESLUIT van den Minister 

van Binnenlandsohe ?aken, houdende vast
stelling van het formulier betreffende de 
inlevering door de werkgevers van de opga• 

ven, benoodigd tot vaststelling der premie 
en van het formulier der loonlijsten, bedoeld 
in artikel 46 der Ongevallenwet 11101. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gezien artikt·l 46 der Ongevallenwet 11101 (wet 

van 2 1annari 11101, Staatsblad n°. 1), zoomede 
artikel 4 der wet van 3 Februari 1902 (Staat,

/Jlad n°. 14o), houdende wettelijke voorziening naar 
aanleiding van het Koninklijk besluit van 26 A.ugas
tu1 11101 (Staats/Jlad n°. 206); 

Heeft goedgevonden: 
het formulier betreffende de inlevering door de 

werkgevers van de opgav~n, benoodigd tot vast• 

etelling der premie, en het formulier der loon
lijaten, bedoeld in art. 46 der Ongevallenwet 11101, 
vast te stellen overeenkomsl-ig de bij deze be
schikking gevoe,:de modellen. 

'a Gravenhage, deu I Oden December 1902. 
(get.) KUYPJIK. 

Formulieren bedoeld in artikel 46, sub b en c, 
der Ongevallenwet 190!. 

A.. FORMULIER VAN PREMIEBEREKENING. 

Naam en voornamen van den werk!tllver 

Woonplaats van den werkgever . • • 

Bedrijf van den werkgever . . . 

Gemeente, wanr het bedrijf wordt nitgeoefencl. 

lndeeling van de on-

derneming Vllll den werk-
gever. Klasse ... Percentage •• 

Totaal bedrag van het 
loon, dnt blijkens ach
terstaande loonlijst bij 
de premieberekening in 

aanmerking komt. . ...•.. . ...•. gulden. 
Bedrag der premie · 

per één gulden Joon. 0.0 •• gulden. 

Totale premie X 0.0 
gulden. gulden. 

Aldaa naar beste weten overeenkomatig de waar
heid ingevuld. 

Te , den 19 

-• Onderteekening van den werkgever of van ·den
gene, die heru rechtens verte!tllnwoordigt. 
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11 December 1902. BESLUIT, tot vaststelling van 

een algemeen en maatregel van beatnur, alt 
bedoeld in artikel !12, sub h, der Ongeval

lenwet 11101. S. 217. 
WIJ WJLHELM[NA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van . 

Binneulandsehe Zaken van 11 November 11102, 
Littera A, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 112, aub h, der Ongevallenwet 
11101 (wet van 2 Januari 11101,Staatabladn°. l); 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 No

vember 11102, n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 December 11102, Littera D, 
ufcleeliug Arbeid; 

Hebben ~dgevonde~ en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Door de Rijksv~rzekeringsbank kan op 

een goed voor een bedrag van ten hoogste twee 
derden der verkoopswaarde hypotheek worden 
gegeven. 

2. Alvorena op een goed hypotheek te geven 
doet het beatuur der Rijksverzekeringsbank de 

verkoopswaarde daarvan schatten voor rekening 

van den eigenaar van het goecl. 
De schatting heeft niet plaat&, al vorens de 

eigenaar bij de bank heeft gestort de door het 
bestuur te begrooten som van de schattingskosten. 

3. Bij eene akte, waarbij hypotheek wordt 
geveatigd ten behoeve van de Rijksverzekerings• 
bank, moet worden bepaald: 

1°. dat de Rijksverzekeringsbank de bevoegd

heid heeft bedoeld in artikel 1223, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek; 

2°. dat bij willigen verkoop van het ~d geene 

1nivering als bedoeld in artikel 1264 van het 
Burgerlijk Wetboek ml plaat& hebben; 

8°. dat de Rijksverzekeringsbank, wanneer en 

i:oo dikwijls als zij dat noodig oordeelt, een onder
zoek ml lmnnen doen instellen naar den toestand 
nn het verhypothekeerde goed en dit zal kunnen 
doen herschatten; 

4°. d1>t zonder toeatemmiog Tan het beatnur 

der Rijksverzekeringsbank geene verandering mag 
worden gebracht in den aard of de bestemming 
van het verhypothekeerde goed en dit niet eene 
bewerking mng ondergaan, waardoor het aanmer
kelijk in waarde zou verminderen; 

6°. dat de eigenaar het verhypothekeerde goed, 

indien dit aan brnodgevaar onderhevig is, ten 
genoegen van het bestuur der Rijksverzekerings• 
bank tegen brandschade verzekerd zal honden en 
telkens op &IIDvrag• van het beatunr de verzeke• 

ringspolis en het bewijs van de betali og der ver• 

zekerio~premie zal vertoooen;, 
6". dat bij niet-nakoming van eenige bepaling, 

als bedoeld sub S-li, de Rijksverzekeringsbank 

zal gerechtigd zijn de schold dadelijk met de 

rente op te vorderen, en dat de bank hiertoe ook 
het recht ml hebben bij niet-betaling der rente 

op eenigen vervaldag, zullende het verloop van 

den vervaldag voor ingebrekestelling gelden; 

7°. dat in geval van brandschade, aan het ver

hypothekeerde goed overkomen, de BSBurantie

penningen ten beloope van het bedrair, waarvoor 

de hypotheek ie verleend, in de plaata van de 

onderzetting zullen treden ; 
8°. dat het beding, bedoeld sub 7, op kosten 

van den eigenaar ml worden beteekend aan den
gene, bij wien het goed tegen brandschade ia 

verzekerd; 
9°. dat het verhypothekeerdö goed niet zonder 

toestemming der Rijksverzekeringsbank mag wor• 
den verhuurd en dat in ~val van verhoring de 

.sub 1 bedoelde bevoegdheid omvat die om aan 

den kooper het recht te cedeeren op ' de nog niet 

venehenen h11urtermijne11; 
10°. dat zonder toestemming der Rijksverzeke

ringsbank op het verhypothekeerde goed geen 
mkelijk recht mag worden geveatigd; 

11°. dat -de Rijksverzekeringsbank voor het be

drag van ter zake der geldleening verschuldigde 
intereaaen over twee jaren en het loopende jaar 
in denzelfden rang van hypotheek ~plaatat wordt 

ala voor de hoofdsom ; 
12•. dat alle koeten, op de vestiging en in

schrijving der hypotheek vallende, komen ten 

laste van den eigenaar van het ~d. 
Onze Minister van Binoeolandscbe Znken ia 

belaat met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatailad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezondeb aan den Raad van State. 

Het Loo, den Uden December 11102. 
<,et.) W J L H E L MI N A. 

De Minütn- '"'" Binnen.land4cl,e Zam, 
(tet.) KUYPIIR. 

(Uitge1. 30 Dec. 1902.) 

11 JJecem/Jer 11102. M1ss1n van den Minister 
van Oorlog tijdelijk belut met het beheer 
van het departement van Marine, aan de 

Commi~ill!en der Koningin in de provin-. 
ciën, betreffende de door bij de zeemilitie in 
te lijven lotelingen nitgeoefen.d wordende 
beroepen. 
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Bij een onderzoek, ill@:eateld na aan boord 
komat van de bij de zeemilitie ·ingelijfde lotelingen 

van de lichting dezes j1111n, ia gebleken, dat ten 
aanzien van vele dier lotelingen de in de naam• 
lijsten model n°. 22 en in de uittn'ksels nit de 

staten model n°. 14, opgegeven beroep, ofschoon 
vallende binnen het kader van de bij dezerzijdache 
beschikking van 5 October 1901, B. n°. 44, 
vastgestelde beroepenlijst, niet in overeenstem
ming waren met de beroepen, die in wer)l:elijk
heid door hen werden uitgeoefend. 

0. a. met het oog op de omstandigheid, dat 
de in de naamlijsten model n°. 22 voorkomende 

opgaven der venchillende beroepen moeten dienen 
als grondslag voor de berekening van het aantal 
lotelingen, dat voor iedere qnaliteit bij dê zee
militie in het bijzonder door elke provincie moet 
worden geleverd (zie o. 11,, . art. 1 van het Kon. 
besluit van 5 Februari 1902, Staat,bladn°. 23), is 
het vun veel belang, dat die opgaven zooveel 
mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid aijn. 

Hij zon daarom naar mijne meening wenschelijk 
zijn, dat de bnrgemeeatcra door de Commissarissen 
der Koningin werden nitgenoodigd om de invnl• 

ling der beroepen in de bedoelde naamlijsten, 

zoomede in de uittreksels nit de staten model n°. 14, 
steeds zoo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk 

te doen ii:eschieden, met vermijding van algemeene 
benamingen, waardoor het beroep niet voldoende 
wordt omschreven, en met 11:ebrnikmaking- voor 
zoover dit doenlijk ia en niet aan de duidelijk• 
heid der omschrijving schaadt - van de bena• 
mingen, gebezigd in de hierboven genoemde be
roepenlijat. 

lk heb de eer U hoogedelgestrenge ten vervolge 
op den deserzijdschen brief van 16 Mei j.J., S. B., 
n°. 58, te verzoeken om, voor zooveel de bnrge• 
meesten in uwe provincie betreft, overeenkomstig 

het in de voorgaande olinea omschrevene te willen 
handelen. 

De Hitcider oan Oorlog, tiideljjk /Jefa,t met met 
bell4er oan ll4t Departement nan Jlari,ie, 

<iet.) J. W. BKRGANSJUS. 

12 Deermkr 1902. 81:sLUJI', tot vaststelling van 
een elgemeenen maatregel van beatnur, als 
bedoeld in artikel 40 der Beroepawet. S. 218. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Juatitie, nn 18 November 11102, afd. 2 A, n° • .U, 
Geheim; 

Gezien artikel 40 der "Beroepswet; 

Den Raad van State gehoord (adviea van 2 De· 
cember 1902; n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 10 December 1902, afd. 2 A, 
n•. 47, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verataon te bepalen : 
Art. 1. De kennisgeving bedoeld in het eente 

lid van artikel 40 der Beroepswet geschiedt door 
den voorzitter van den raad van beroep door 
middel van een door hem ingevuld en onder• 
teekend formulier, waarvan het model wordt vut• 
gesteld door Onzen Minister van J natitie, 

2. De kennisgeving wordt uitgereikt: 

1 °. indien zij ia ,rericht aan een persoon, inge• 
volge het tweede lid van artikel 40 der Beroep•• 
wet ll8Dsprakelijk voor de nnkoming der verplich• 
ting aangeduid in het eerste lid van dat artikel 
en deze hier te lande zijne woon- of verblijfplaats 
heeft, aan die woon- of verblijfplaa1s; 

2°. in alle andere gevallen aan de woonplnata, 
welke de werkgever, in wien1 ondernemi11g het 
lid of plaatsvervangend lid ia de kennisgeving 
aangeduid werkzaam is, heeft voor de toepassing 
der Ongevallenwet 1901, (artikei 32 Ongevallen• 
wet lijOl.) 

3. De voorzitter van den raad von beroep zendt 
de kenni,geving aan den burgemeester der ge• 

meente, waarin de nitreiking moet plaat■ hebben. 
De burgemeester doet de kennisgeving onverwijld 

door een beambte der gemeentepolitie, die tevena 
gemeente of onbezoldigd rijksveldwachter ia, nit• 
reiken. 

De uitreiking wordt door dezen politieambtenaar 
bij proces-verbllAI geconatateerd , welk procet• 
verbaal wordt gezonden aan den voorzitter van 
den raad von beroep. 

4. De werkgever, of, in het geval voorzien in 
het tweede lid van artikel 40 der Beroepawet, 

de voor de nakoming der in het eerate lid van 
dat artikel aangeduide verplichting asnsprakelijk 
ge1telde persoon, tot wien overeenkomstig de be· 
palingen · van de artikelen 1 en 2 eene kennis• 
geving ia gericht, ia verplicht zorg te dragen, 

dat aan het lid of plaatsnrvangend lid in die 
kenniageving aangeduid vrijaf wordt gegeven over• 

eenkomstig de bepalingen der artikelen 5 en 6. 
5. Aan leden of plutavervangende leden, die 

de bijeenkomst van den raad van beroep knunen 
bijwonen zonder daartoe van elders te reizen naar 
de gemeente, waarin de raad van beroep is gevestigd, 
wordt vrijaf gegeven vanaf een nur vóór den aan
vang der bijeenkomst tot een u lil' na afloop daarvan 
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6. Aan leden of plMtsvervangende leden, die 
om de bijeenkomst van den raad · van beroep te 
knnnen bijwonen moeten reizen van elders naar 
de gemeente , waarin de raad van beroep is ge
vestigd, wordt vrijaf g~ven vanaf een uur vóór 
het tijdstip, waarop zij moeten afreizen om tijdig 
aanwezig te kunnen zijn, tot een uur na hett.ijd
etip waarop zij, na afioop der bijeenkomst zonder 
onnoodip: opontbood vertrekkende , kunnen zijn 
terup:~ekeerd. 

Voor de toepassinp: van de bepaling van het 
eerste Jid wordt aanp:enomen: 

1°. dat p:ereisd wordt op doelmatige wijze 
zooveel mogelijk met gebrnikmaking van openbare 
middelen van. vervoer ; 

2°. dat afstanden van niet meer dan vijf kilo
meter te voet worden afgelegd; 

3°. dat de heenreis p:eheel volbracht wordt op 
den dap: aan de bijeenkomst voorafgaanJe, indien 
die reis door het lid of plaatsvervangend Jid om 
tijdip: in de bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn 
op dien dag moet worden aangevanp:en; 

4°. dat de terngreis geheel wordt afp:elep:d op 
den dap: volp:ende op dien, waarop de bijeenkomst 
is p:ehonden , indien die .reis op den dag waarop 
de bijeenkomst is p:ebouden niet geheel kan worden 
ten einde p:ebracbt 

7. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dap: na dien der dagteekeninp: van het Staats/Jlad • 
en van de Staatscourant waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
nitvoerinp: van dit besluit, dat in bet Staatsblad 

en p:elijktijdig in de Staatscourant zal worden 
ireplantst. 

Het Loo, den 12den December 11102. 

(gttt.) W I L H E L M I N A. 

De Minutttr 11an J,utitie, (gel.) J. A. LoEJPI'. 

( Uitgeg. _ 16 Dec. 11102.) 

13 I>eceml,er 11192. BESLUIT, regelende de wijze 
waarop de monsters, bedoeld in het lste en . 
2de lid van artikel 12 der wet van 28 Mei 
11101 (Staatablnd n°. 130), genomen, en door 
de Commissie voor het Mnntwezen onderzocht 
worden. S. 219. 

Wr.1 WILHELMIN.!, ENZ. 

Gezien artikel 12, 2de lid, der wet van den 
28,ten Mei lllOl (Staatsblad n•. 130), houdende 
bepalingen omtrent het toezicht en de zorg over 
·de ~ken der Munt, waarbij bepaald is, dat bij 
algemeenen maatregel van bestuur wordt geregeld 

de wijze , waarop mouten p;eoomen en door de 
Commissie voor het muntwezen onderzocht worden 
van de in den loop van het vorige jaar door den 
Muntmeester opgebrachte en door den Controleur
Generaal goedgekeurde partijen munten; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 13den September 1902, n•. 811, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad vo.n State gehoord (advies van den 
2lsten October 1902, n•. 111); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van den llden December 1902, 
n°. 35, Generale Thesanrie ; 

Hebben goed.gevonden en verst11au te bepalen 
als voll_lt: 

Art. 1. Van elke opbrengat nieuw vervaardigde, 
door den Controleur-Generaal van 's Rijke Munt 
goedgekeurde munten, neemt deze voor het ondn
zoek door de nommissie voor het muntwezen het 
volp:end o.ant..l stukken: 

a. van gouden of zilveren munt 4 stuks; 
_ IJ. van bronzen of koperen munt 40 etuks. 

Deze stukken worden in eene door den Con• 
troleur-Generaal mtt den Muntmeester van 's Rijke . 
Mont gemeenschappelijk gealoten en verzegelde 
proefbn1 p:eborgen. Voor elke aanmunting wordt 
eene afzonderlijke bus genomen. 

Aan die bnssen wordt eene door den Controleur
Generaal en door den Muntmeester onderteekende 
verklaring gehecht, vermeldende de in te sluiten 
muntsoort i:n den datum der verzegeling. 

De proefbussen worden in eene door den Con
troleur-Generaal gealoten kas bewaard. 

2. De CommiBBie voor het muntwezen komt 
op een of meer dap:en in de maand Januari van 
elk jaar, na oproeping· door den voorzitter, bijeen 
in een der lokalen van 's Rijke Mont. 

3. In de eerste bijeenkomst der Commissie 
on_tvaugt de voorzitter uit handen vo.n den Con
·trolenr-Generaal van 's Rijke Munt de in artikel 1 
bedoelde proefbnssen. 

4. Nadat de Commissie zich overtuigd beeft van 
den goeden stoot der sloitinp: en verzegeling, gaat 
zij over tot het openen van de proefbos1en en stelt · 
het aantlll muntstukken vast, ruit zich in iedere 
bus bt-vindt. 

5. De inhoud vun iedere bns wordt gewogen 
en het gemiddeld p:ewicht van één stuk voor elke 
muntsoort vnstgesteld. 

6. Daarna neemt de Commissie uit elke bus: 
bevattende gowtkn mu11fn, één of meer monsters 

van 10 stokken; 
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bevat teude grove zilveren munten, één of meer 
monsters van 26 stukken; 
. bevattende ziloerei, par,,,,at, één of meer 
monsters van 100 stukken. 

Van elk dezer monsters bepaalt zij het ge
middeld gehalte. 

Bevat eene bus minder dan bovengenoemd aantal 
stukken, dan wordt voor de vaststelling van het 
gemiddeld gehalte de geheele inhoud gebruikt. 

7. De Commissie maakt van hare verrichtingen 
en bevindingen proces-verbaal op, dat door alle 
leden wordt onderteekend. 

8. Voor hare onderzoekingen is de Commissie 
bevoegd gebruik te maken van de lokalen en 
hulpmiddelen nn 'e Rijks Munt. 

Onze Minister van Financiën is belast met de · 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsólad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den December 1902. 

(,get.) W I L H E L M IN A. 

De Minüter oan Financiën , 
(,get.) HARTE VAN TECKLENBUBG, 

(Uitgeg. 30 Dec. 1902.) 

lö J)ecemóer 1902.. BESLUIT, tot vaststelling von 
den prijs van afzonderlijke nummers von het 
Staatsólad, in afwijking van dien, vast~steld 
bij Koninklijk besluit van 15 November 1888 
(Staataólad n°. 160). S. 220. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsehe Zaken van 13 December 1902, 

n°. 11091, afdeeliog Algemeene Zaken en Comp• 
tabiliteit ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van lö Novem
ber 1888 (Staat,ólad nu. 160); 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
met afwijking von laatstgemeld besluit, den 

prijs van de afzonderlijke nummers .an het 
Staatsólad, bevattende de Ongevallenwet 1901, 
de Beroepswet, de Algemeene Maatregelen van 
bestuur tot uitvoeying van die wetten, vermeld 
op de bij dit besluit behoorende lijst èn Ons 
besluit van 26 November 1902, n°. 9, vast te 
stellen als volgt: 

indien het nummer bevat vier bladzijden drnks 
of minder f 0.01; 

acht bladzijden druk& of meer dan vier blad
zijden f 0.02; 

twaalf bladzijden druks of meer dan acht blad
zijden f 0.03; 

zestien bladzijden drnks of meer dan twaalf 
bladzijden f 0.04; 

voor iedere vier bladzijden druks of IBinder 
l!oven de zestien bladzijden f 0.01 meer. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer en dat 

0

in hel Staatsólad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den löden December 1902. 
(get.) W I L HE t MI NA. 

J)e Ministei· van Binne,ilandac/ze ?,aken, 
(get.) KUYPKB., 

(Uifgeg. 24 Dec. 11102.) 

LIJST óe/zoo1·ende óij /zet Koninklijk besluit van 15 December 1902 {Staatsblad n°. 220)'. 

Dagteeke
ningvanhet 
Koninklijk 

besluit. 

ö Decem
ber 11102, 

n°. 88. 

12 Decem
ber 1901, 

n°. 47. 

IN HOUD. 

Algemeene maatregel van bestnur, 
bedoeld in artikel 7, snb III der 
Ongevallenwet 1901_, vermeldende 
de zoogenaamde seizoenbedrijven. 

Algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 10, sub II der 
Ongevallenwet 1901, betreffende de 
spanningsgrens van stoom of gassen, 

Dagteeke
ningvanhet 

Koninklijk 
besluit. 

5 Februari [ 
1902, 

n°, 10. 

2ii Juni 
1901, 

n•. 50. 

INHOUD. 

Algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 10, sub III en V 
der Ongevallenwet 1901, vermel
dende de in het artikel bedoelde 
ontplofbare of vlnchti~ licht ont
brandbare stoffen, womede de hoe
veelheden dier stoffen. 

Algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 10, laatste lid 
der Ongevallenwet IYOJ, vermei-
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14 Juli 
1902, 11°. 

41. 

15 Novem
ber 11102, 

n°, 84. 

19 Novem
ber 11102, 
n°. 48. 

5 Decem• 

ber 11102, 
n°. Si.· 

21 Novem
ber 1902, 

n°, H. 

1 Decem

ber 11102, 
n°. 24 

26 No.-em
ber 11102, 

n°. 10. 

dende de bedrijvan, welke behooren 
tot elk der groepen van bedrijven 
in het artikel omachreven. 

Algemeene maatregel van beatnor, 
bedoeld in artikel 19 der O11!(e• 

vallen wet 11101, regele■de de genees
en heelkundige behandeling. 

Al~meene m1111tregel van beatunr, 

bedoeld in artikel 31 der Onge
vallenwet 1901, hondende indeeliug 
der bedrijven in gevarenklassen. 

À lgemeene maatregel van beatunr, 
bedoeld in artikel 42 der Ong~
vallenwet 11101, houdende vast
atelling van het premietarief. 

Algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in de artikelen 52, tweede 
en derde lid en 511, aab 1, lil en 
IV der Ongevallenwet 11101, hou

dende voorschriften betrelfende pan
den en hypotheken, de wijze van 
berekening van de waarde van pon

den, het weigeren van een verzoek, . 
als bedoeld in art. 52, en het ont
nemen van de bevoegdheid om de 
verzekering voor eigen riaico te 

dragen. 
Algemeene maatreitel van bestuur, 

bedoeld in artikel 511 enb Il der 
Oogevollenwet 1901, regelende de 
wijze van b~reken ing no de contante 
waarde eener rente. 

Algemeene maatregel van. bestuur, 
bedoeld in artikel 511 1Db V der 
Ongevallen wet 1 DO 1, regelende de 
wijze van vastatellinp; van het in 
de nrtikelen 64 en 65 der wet be
doelde aandeel in de ndminietratie
kosten der Rijksverzekeringsbank en 
in de terugbetaling vnn het voor
schot, bedoeld in 11rtikel 93. 

Algemeene lllalltr~l van beatunr, 
bedoeld in artikel 61, Sde lid der 
Ongevallenwet 11101, houdende voor
schriften betrelfende de aangiften 
van ongt-nllen, afwijkende van het 
bepnalde in het tweede lid van 
_genoemd nrti kei. 

8 Decem
ber 11102, 

n°. 25 . 

8 Decem
ber 1902, 

n°. 26. 

8 Decem
ber 1902, 

u0
• 22. 

8 Decem

ber 1002, 
n°. 23. 

8 Decem
ber 1902, 

n°. 24. 

12 Decem
ber 1G02, 
n•. 20. 

Algemt'ene maatregel van beiiaar, 
bedoeld in artikel 64 der Onge
vallen wet 11101 , houdende vaat
■telling van vorm en wijze van op• 
roeping v110 deaknndigen en getuigen, 

100mede van het tarief voor ver• 
goedin11: aan getuigen en deakundigen 
voor reiekoaten en tijd verlies. 

Algemeene u1Uatregel van beatnur, 
bedoeld in artikel 72 der Onge
vallenwet 1901, hondende voor
lMlhriften betreffende de Wijze van 
vnstatelling, toekenning en nitbe
talin~ van schadelooaatellingen. 

Algemeene ,naatregel van belltunr, 
bedoeld in artikel 86 der Onge
vallen wet 1901 , hondende voor
■cllriften betrelftmde taak, bevoep:d
heid en wijze van werken der plaat
selijke commiseiën. 

Algemeene maatregel van bestnur, 
bedoeld iu art. 2 der Beroepswet 
hondende instelling van Raden van 

beroep en bepaling van de stand
plaataen dier Raden. 

Algemeene maatregel van be1tnur, 
bedoeld in artikel 10 anb Il der 
Beroepswet houdende bepalinp: van 
den dnur der zoo,v:enaamde seizoen
bedrijven. 

A lgemeene maatregel van h9tunr, 
bedoeld in artikel ~6 der Beroeps
wet, hondende vooracbriften, betref
fende de benoeming van de· leden 
en de plaatsvervangende leden van 
de RR<l.en van beroep. 

Algemeene maatregel van bestnnr, 
be-loeld i o artikel 40 der BeroeJlll• 
wet, houdende vaststelling van de 
wij~, waarop den werkgever wordt. 
keoui1 gegeven, dat een in zijn dienst 
werkzaam peraoon ola lid of plaat&• 
vervnngend lid van den Raad van 
beroep eene terechtzitting of bijeen
komst van den Rand in raadkamer 
moet bijwonen. 

Mij bekend, 
De Jfi•ister t1an Binnenlandsclie Zalna, (gel.) KUYPER. 
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16 December 1902. Bl:BLUIT, houdende aanwij
zing van het butoor 's Heerenl,erg voor den 
in•, uit- en doorvoer van goederen lang■ 

spoorwegen. s. 221. 
W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 12 December 1:102, n°.13 (lovoe?• 
rechten en Accijnzen) ; 

Gezien de artikelen 37, 42, 6S, 66 en 75 der 
Algemeene wet van 26 A.ugn&tll$ 1822 (Staats
blad n°. 38)\ artikel 97 der wet van 20 Juni 
186~ (Staalsblad 11°. 62), artikel 35 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), artikel 51 
der wet van 25 Juli 1871 (si'aatsblad n°. 92), , 
en de artikelen l, 43 en 53 van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), 
gewijzigd bij dat van 12 Muart 1876· (Staatsblad 
n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. ö01, 25 Februari 
1848 (Staatablad n°. 5), 3 Januari 1851 (Staats• 

blad n°. l), 20 April 1863 (Staatsblad n°. 23), 
15 September 1870 (Staats/Jlad n•. 161), 19 De• 
cember 1871 (Staatsblad n•. 180) en op de ar• 
tikelen 4 en 5 van het Koninklijk besluit van 
15 April 1872 (Staatsblad o0

• 47); 
Hebben besloten en bealniten: 

Art. 1. Het kantoor 's Heerenberg wordt mede 
openge,teld: 

a. voor de inklaring van ,:oederen, die langs 
den spoorweg (tramweg) Emmerik- 'a Heere11berg 
worden ingevoerd' overeenkomstig het voormeld 
gewijzigd Koninklijk besluit vnn 26 Maart 1872 
en voor de losaing vno goederen met vracht- of 
volglijst volgens de nrtikelen 4 en 5 van het 
voormeld Koninklijk besluit van 15 April 1872; 

IJ. voor den uitvoer !ani(& itenoemden spoorweg 
van alle goederen (met inbegrip van l(edistilleerd, 
bier en wijn) ook met afschrijving of lern~f 
van den accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorwe,:. 
2. Dit besluit treedt in werkiol( den lsteo Ja

nuari 1903. 
Onze Minister van Financiën ia belast met de 

uitvoering van dit besluit, da~ in het Staat8blad 
en in de Staat,courant zal worden l(Bplaatst. 

Het Loo, den 16den December 1902. 
(get.) .. W I L HE L M I N A. 

(get.) 
De Hinüter 1Jan Financiëtl, 

HARTE VA!;' TECK.LENBUBG, 

(Uitgeg. 28 Dec. 1902.) 

16 December 1902. BKSLUIT, betreffende wuz1-

gi~ van het Koninklijk besluit van 10 No• 
vember 1892 (Staats/Jlad n°. 253), zooals 
dat ia gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van li Angustn, 1895 (Staatsblad n°. 147}, 
17 Jnnnari 1898 (Staat,blad n•. 22) en 
24 Juni 1898 (Slaatuladn°.149), houdende 
o. a. vastatellinit der reglementaire oopalingen 
ter uitvoering vau de wet betrekkelijk de 
inkwartieringen en het onderhoud van het 
krijgsvolk en de transporten en leverantiën 
voor de legen of verdedi11:ingawerkeo v11n 
het Rijk itevorderd, van den Uden Septem
ber 1866 ( 'taatsb.lad 11°, 138), zooals die 
wet is 11ewijzil(d bij de wetten van 29 Maart 
1877 ( Staatsblad n•. 58), van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), van 10 Mei 1890 
(Sf.aata/Jlad n°. 88) en van 22 J oli 1899 
(Staatsblad n°. 175). S. 222. 

W11 WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht vau Onze Ministers van 
Oorlog. van Binnenlandsche Zaken, van Wder
etaat, Handel en Nijverheid, van Financiën, van 
Marine en van Koloniën, d.d. 7 October 1902, 
Kabiuet, Litt. H • 1 , 

Den Raad vac State itehoord (advies van 28 Oc
tobu 1902, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van 7 November 1902, Kabinet, 
Lilt. P 67 ; van 15 November 11102, n•. 8378, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; van 19 No• 
vember 1902, n°. 8672, afdeeling Landbouw; 
van 28 November 1902, n°. 79, afdeeliol(en 
Directe belnstiol(ell en Generale Thesaurie; van 
8 Deeember 1902, Bnreau S./B., o0

• 43 en van 
12 December 1902, Litt. C, n°. 21; 

Overwegende dat het, blijkens de ondervind in,:, 
wenacbelijk is wijziging te brengen in het Ko• 
ninklijk besluit vnn 10 November 1892 (Staau
blad n°. 258), zooala dat uchtereenvolR!'ll.4 ia ge

wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 5 An
·gnstna 1896 · (Staatsblad n°. 147), 17 Januari 
1898 (Staatsblad n°. 22) co 24 Juni 1898 (,'itaafs

blad n°. 149 ; 
Hebben goed!l"vonden co ventaan, met intrek

king van het Koninklijk besluit van 24 Juni 
1898 (Staatiblad n°. 149), te bepalen: 

1. De nrtt. 11 eu 13 tot en met 5lter vnn 
het hierboven in de eerste plaat& vermeld besluit, 
zooals die thans luiden, worden bij deze in11e
trokken eu vervangen door de artt. 11 en 13 
tot en met 44, luidende als hieronder is vermeld. 
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Art. 11 . Het in het vorig artikel bepaalde geldt 
evenzeer ten aanzien van de vergoeding der kosten, 
bedoeld in het laatste lid van artikel ] 2 der 
Wet en van de leverantiën welke, krachtens de 
artt. 28 en 32 der Wet worden gevorderd, be
hondena het,reen, bij art. 27 van dit beslnit ia 
bepaald omtrent de levering van paarden. 

13. Wanueer ingeval van oorlog of oorlo~
gevaar, de Militie in haar geheel, krachtens art. :isö 
der Grondwet, bni1en!!l'woon onder de wapenen 
wordt geroepen, dient het Militietelegram den 
bnrgemeestera hierna in art. 15 bedoeld, tevens 
tot berfoht, dat op den in dat telew-am vermelden 
dag van opkomst der Militie, eene r,ordering van 
paarden zal plaats .hebben, krachtens art. 32 
der Wet. 

14. Ten behoeve van de in het vorig artikel 
bedoelde r,orderi11f1 worden reeds in tijd van vrede 
een aantal r,orlkring,dittricten vaatgesteld, in den 
re!!l'I ieder met ééne r1ordering8f)laat, en bij uit
zondering met t,oee vorderingaplaataen. 

Onze Minister van Oorlog is gemachtigd het 
aantal r,ordering,dittrictèn te bepalen en de gren
zen van ieder dier districten va.at te stellen. 

Voor ieder r,orlkringsdittrict worden, mede 
reeds in vredestijd, aangewezen : 

één r1orlkring1commiaaari,; 

één plaat8r1enangend corderingtco111111itsaris; 
één pa,udenarts of geë:ramiMerd r,eearts; 
twee ta:rafe"rs, en 
één plaatsr1ert1angend ta:rateur. 

De t10rdering1commi8saJ'issen, de plaatst1erca11-
gende tJOrdering,commü,aritsm en de paarden
art,en wor<len door Onzen Minister van Oorlog, 
de geëzamineerde veeartse,1 door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid nangewezen 

De ta:rateurs en plaat,cenangende ta:rateura 

worden door Ons op gemeenschappelijke voor
dracht van Onze Ministers van Oorlog en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, in den regel 
voor 

0

den tijd van drie jaren, ale zoodanig benoeind. 

Voor al de genoemde functies worden bij voor- · 
keur in aanmerking ,rebracht peraooeo, woon
achtig in of· nabij de vorderiogsplnats, waar zij 
eventueel hoooe diensten zullen moeten ver
richten. 

De tai:atenrs en plaatsvervangende tamtenrs 
le!fgen bij hnnne benoeming, in handen van den 
burgemeester hnnner gemeente, den eed of de 
belofte af, volgens het als bijlage A bij dit beslnit 
gevoegde formulier. 

De VOOl'Ooemde personen worden reeds in 

vredestijd, voor zooveel noodig, door of vanwege 
Onzen Minister van Oorlo!f, van instructies 

voorzien. 
15. De bnrgemeesten van de gemeenten, welke 

zijn aangewezen voor vordering op den dog van 
opkomst der Militie, worden daarmede reeds in 
vredestijd door of vanwege Onzen Minfater van 
Oorloir in kennis gesteld. Daarbij wordt hno 
tel"ens mededeeling gedaan van het terrein (de 
ten-einen) binnen de vorderingapleats (vorderinga
plaataen) waar, en van het uur (d~ oren) waarop 
de daartoe in de gemeente in de termen vallende 
paarden aldaar ter vorderin,t moeten worden aan• 
geboden en, c. q. eene opgave verstrekt van de 
bijzondere maatr~len, welke in het belang van 
den geregelden gang der vordering moelen g~ 
nomen worden. 

16. In verband met de in het vorig artikel 
bedoelde mededeelingen en opgaven, maakt ~e 
burgemeester van iedere voor vordering aange
wezen gemeente, de plaats (zijnde de verzamel
plaats) bekend waar en het oor waarop de paarden 
in de gemeente moeten verzameld zijn, ten einde 
naar de vorderingaplaata en áldaar voc,r den 
vorderingacommiasaria te worden gebracht. 

Moeten de paarden eener zelfde gemeente naar 
verschillende vorderingsplaatsen worden gebracht, 
dan moet voor elke vorderingaplaats eene ver
zamelplaats worden aangewezen. 

17. In iedere gemeente, onverschillig of zij al 
dan niet voor vordering van paarden op den dag 
van opkomst der Militie, ia aangewezen, wordt, 
door de zorir van het gemeentebeatnnr, eene al
phabetische lijst aao,rehonden en geregeld bij!fe• 
honden, bevattende ,le namen van de in de ge
meente me.tterwoon gevestigde eigenaren van een 
paard of van meer paarden, ook al is dit paard, 
of zijn deze paarden slechts ~nrende een ge
deelte van het jaar i~ de gemeente aanwezig, 
alsmede, voor zooveel de eil(tlnaren elders wonen, 
van de p:ewoonlijk voor die eigenaren optredel)de 
personen (zetbaas, zetboer, bouwmeester of andere 
met het toezicht op het paard of op de paarden 
belaste persoon). 

Van 1.oogenaamde maandpaarden worden de 
namen der ei~oaars en niet die der houders 
op de lijst vermeld, tenzij de eigenaars woon
achtig zijn bniten de gemeente, · waar de paarden 
zich bevinden, in welk ge\>111 de namen der houders 
op de lijst worden vermeld. 

De namen vnn de personen, die geen andere 
paarden in bezit of onder beheer hebben, dan 
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die welke zijn vrijgesteld van aanbieding ter 
vordering, behoeven niet op de bedoelde 1 ij sten 

vermeld te worden. 
Tot het bekomen van iregevens voor het in• 

vnllen van de meerbedoelde lijsten, knnnen de 

gemeentebesturen zich onder meer tot de ont
vangers der directe belastingen wenden, die 

hnnnerzijds aan die aanvragen zooveel mogelijk 

voldoen. 
Indien de in eenige gemeente aanwezige paarden 

niet allen op ééne zelfde plaats, maar op ver• 

schillende plaatsen ter vordering moeten aange

boden worden, moet voor elk dier plaatsen een 
afzonderlijke lijst ale hiervoren bedoeld worden 

opgemaakt. 
De lijsten worden jaarlijks, behoorlijk bijgewerkt, 

ged nTI'nde de maand Febrnari op de secretarie 

der gemeente voor ieder ter inzage nedergelegd. 
18. In de gemeenten, welke voor vordering op 

den dag van opkomst der Militie zijn aan~
wezen, ontvangt ieder inwoner, wiens nnam voor
komt op eene lijst, als in het vorig artikel be
doeld, in den loop der maand Jannari van elk 
jaar, door de zorg van het bestuur der betrokken 
gemeente, eene ingevnlde la.ttg81Jing volgens het 

• ale bijlage B bij dit besluit gevoegil.e model. 
Aan personen wier namen in den loop van het 

jaar op de bedoelde lijst worden ingeschreven, 

wordt bij die inschrijving eene Instireving toe• 

gezonden. 
19. De aangewezen Directeur van het Remonte

wezen in tijd van oorlog treedt met de bnrge-
meesters van die gemeenten, binnen welker grenzen 

eene vorderingaplaats is gelegen, en, voor zooveel 
noodig, met de burgemeesters van de omliggende 

gemeenten, in overleg omtrent: 
1°. het terrein waarop de vordering zal plaats 

hebben en de inrichting van dat terrein; 
2°. de bij de vordering te treffen politiemnat

ngelen; 
8°. de beschikbaarstelling van bnrgers, geleiders 

voor het vervoer van de gevorderde paarden ; 

4°. de verstrekking van fonrage, drinkwater 
en stalling voor de door het Rijk overgenomen 
paarden. 

De door de gemeentebesturen, in verband met 
het vorenstaande, bij een vordering van paarden 
te maken kosten, worden uit de begrooting van 
het Departement van _Qorlog vergoed. 

20. Vrijgesteld van aanbiedinp; ter vordering zijn: 
a. paarden van Hare Majesteit de Koningin · 

en van leden van hei Koninklijk Huis: 

ó, paarden van diplomatieke agenten van vreemde 

mogendheden ; 
e. paarden van niet-Nederlanders, behoorende 

tot een vreemden Staat alwaar, ingevolp;e eene 

soortgelijke bepaling nis deze, Nederlanders niet 
tot levering bij eveotneele vordering ten behoeve 

van den krijgsdienst verplicht zijn; 

d. paarden, eigendom 'fan den Staat, de pro

vincie of de gemeente en niet gebruikt voor eenig 
openbaar middel van .vervoer; 

I!. dienstpaarden van officieren, van merve
officieren en van vrijwilligers van het reservekader 
zoomede de dieustpaarden van onderofficieren en 
minderen van het wapen der Koninklijke Mare• 

chaosaee; 
. /. paarden van genees~, heel- en verlosknndigen, 

veeartsen en g~stelijken, mits p;ebruikt voor hnn 
dienst, doch ni t meer. dan één voor ieder hunner; 

g. hengsten, . ophengsten, geheel blindepaarden; 

A. paarden beneden de hoogtemaat van 1 .48 M. 
(stokmaat) ; 

,. paarden @leboren in het loopende- of in een 

der drie daaraat voorafgaande jaren; 
k. paarden, pp het oop;enblik der vordering: 

door ziekte niet in staat ter vorderingsplaats te 

komen, paarden meer dan twee maanden drachtig 
en zoop;ende ven!enmerriën in de eerste veertien 

da,teu na geworpen te hebben. 

21. Jn elke gemeente, welke voor vordering 

ia aangewezec, wordt, door de zorg vnn het ge
meentebestuur, goed zichtbaar, een merkteeken 

geplaatst en onderhonden.-.gevende de minimam 
maat (1.48 M.) der paarden, wellce ter vordering 

moeten verschijnen. 
22. Zoodra het Militietele!(ram is ontvangen 

wordt, door de zorg van het gemeentebestuur., in 
die ·gemeenten welke volgens art. 15 voor vor

dering zijn aangewezen, ieder, aan wien de in 

art. 18 van dit besluit bedoelde /a3fg81JÏfl!I is 

uitgereikt, hetzij mondeling of scbriftelijlr, her
innerd aan de verplichting om alle daarvoor op 
dat tijdstip in de termen vallende paarden op 
het, in de bedoelde laetgèving vermelde nur van 
den dap: van opkomst der Militie, aanw~ï, te 
doen zijn lip de in die lastgeving vermelde ver• 

zamel plaats. . 
De openbare kennisp;eving, waarin de dag van 

opkomst der Militie wordt vermeld, is e;hter 
rechtens ·voldoende oproeping tot de vorderi og, 
onverschilli[I: of de hierbedoelde herinnering de 
betrokken personen al dan niet heeft bereikt. 

Aan personen, die nog geene la.ttge1Jing ont• 
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vangen hebben, doch die daarvoor alaoog in de 
termen vallen, wordt zij, Da ootvaoget van het 

Militietelegram uitgereikt. 
23. De personen, die eeoe lllstgevin11: als be

doeld in de artt. 18 en 22 van dit besluit hebben 
ontvangen, dragen, onvereehillig of de wnar
ach u wiog, bedoeld ÎD art. 22, hen heeft bereikt 
of niet, zorg dat op het in de laatgevio11: ver• 
melde uur, alle op het tijdstip der openbare 
kennisgeving in bnn bezit of onder hun beheer 
zijnde en niet volgens art. 20 van dit besluit 
vrij~ste)de paarden, ook voor zoovrel deze op 
genoemd tijdstip niet in de jlllmeente aanwezig 
zijn, dorh de voor beo annge,vezen vrrzamelplaats 
nog op den dag van opkomst der Militie kunnen 

bereiken, aanwezi11: zijn op de daanoor bestemde 
plaats. 

Met paarden aan welker eigenaar, of beheer• 
ders in meer dan eene gemeente de lastgevin~, 
bedoe.Id in. art. 18 van dit bealnit, ia uitgereikt, 

wordt gehandeld, zooals in de last,l!.'eving van die 
gemeente is nrmeld, waarin de bedoelde paarden 
op het tijdstip der openbl\le kennisgeving feitelijk 
thuis behooren. 

De paarden moeten, •oor zooveel mogelijk, 
voorzien zijn van een goed hoefbesls11: en in elk 
geval van een haleter, wanrann twee einden touw, 
elk ter len~e van oniteveer twee meter. 

24. Nopens de paarden, welke wegens algeheele 
blindheid of op grond vnn een der redenen be
doeld onder .t van art. 20 van dit besluit, niet 
ter vorderin11: verschijnen, moet door de betrok• 
ken eigenaars of door honne plaatsvervangers 
binnen tweemaal vier en twintig uur na den 

aanvan11: der ..-orderin~, indien het betrokken paard 
drachti11: is een rijksdekbewijs en in de andere 
gevallen een door een 11:eëxamineerd veearts ge
teekende verklaring, ter gemeente-secretarie worden 
overgele11:d. Deze verkl'äringen kunnen door de 
belanghebbenden aan de districtsveeartsen of aan 
de plaatsvervangende districtsveeartsen gevraaji:d · 
worden, in welk geval door deze aan de betrokken 
. personen voor de afgifte geen kosten in rekening 
worden ,tebracht. 

Nopens de paarden, welke op grond van de in 
het eerste lid van art. 28 bedoelde omstandig
heid, dat zij de ·voor hen nan,tewezen verzamel
plaats niet op den dag van opkomst der Militie 
kunnen bereiken, niet ter vordering verschijnen, 
nioet door de ei~naars of hunne plaatnervangers, 
ten genoe11en van den bnr!(emeester hunner ge
meente, binnen tweemaal .vier en twinti11 uur na 

den aan vang der vordering, het bewijs geleverd 
worden, dat zij in de onmogelijkheid hebben 

verkeerd, om aan hunne verplichtingen te vol
doen. 

25. Van de verzamelplaats (verzamelplaatsen) 
worden de paarden eener zelfde gemeente in 
willekeurige volgorde, naar de vorderingaplaats 
(vorderingaplaatsen), voor den (de) zich aldaar 
bevindeoden (bevindende) vorderingacommissaris 

(vorderingacommissarissen) ~bracht, met dien 
verstande, dat de paarden van eeu zelfden eige
naar onmiddellijk op elbnder volgen. 

De burgemeester der betrokken gemeente is, 
voorzien van de alphabetische lijat, bedoeld in 
art. 17 van dit besluit, bij de vordering tegen
woordig. Hij kan zich aldaar door een lid van 

den gemeenteraad, door den gemeente-secretaris 
of · door een ambtennnr ter secretarie doen ver• 
vangen, deze laatste daartoe o. q. aan te wijzen 
door het college van Bnrgemeesler en Wethouders. 

Indieo de paarden vnn eene zelfde gemeente 
op meer dan ééne vorderingsplaats ter vordering 
worden aangeboden, zal het gemeentebeatunr op 
ieder dier \'orderingaplaatsen wortun vertegen
woordiji:d, door een der personen als hiervoren 
aangeduid. J eder dier personen ia dan voorzien 
van de al phabetische lijst voor de betrokken 
vurderingsplaats. 

Op de alphabetisch~ lijst wordt aanteekening 
gehouden van het naotal paarden dat, door de 

daarop vermelde personen, ter vordering wordt 
111,ngeboden. 

26. De vorderingscowmi8811ris beslist of een 
aangeboden paard al dan niet voor den krijgs
dienst wordt aangenomen. 

Indien de vordering&commissaris op het voor 
den aanvang der vordering bepaald nnr •iet op 
de vorderin9plnata aanwezig is, wordt hij, zoo
lang zijne afwezigheid d unrt, vervangen door den 
plaatsvervangend vorderingscommissaris. Zoo
danige vervanging kan ook, gedurende de vorde
ring, zoo noodig, tijdelijk geschieden • 

27. De door den vorderiogseommiB&11ris ter 
overname aangewezen paarden worden door de 
twee taxateurs, ieder afzonderlijk gewaardeerd 
,caar kunM ,oaarde aü ge6n,ikrpaard, naar boven 
afgerond in een bedrag van l O gulden. 

De eigenaar van eeo ter overname aangewezen 
paard, of, indien hij niet op de vordering&plnals 
aanwezig ia, zijn plaatsv~rvanger, ontvangt een 
door den ·vorderingacommi1S11ris geteekenden bon, 
volgen• het bij dit bealnit ala bijlage C ,tevoegde 
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model, tot een bedrag van het gemiddelde der 
waardeering van beide taxateurs. 

Een gelijklt1idende bon wordt ter hand ge~teld 
aan den burgemeester der betrokken gemeente of· 
aan diens pl1111tsvervaoger. Deze la11tste bon be· 
-vat de vermelcliog waar hij inwisselbaar is. 

De afzonderlijke waardeering van de beide 
taxateurs wordt geheim gebonden. 

Na afgifte van den bon aan den eigenaar van 
een ter overname aangewezen paard of aan diens 
plaatsvervanger, is dit paard 's Rijks eigendom. 

Paarden, welke door de eigenaan aan het Rijk 
worden geschonken, worden niet getaxeerd. Op 
.de bons wordt dan, in plaats nn het toekomend 
bedrag gesteld: .ten geschenke". 

28. Indien een der taxatenrs niet ter vorderiD"8: 
plaats aanwezig ie, wordt hij door den plaats
vervangenden taxateur vervangen. 

Ontbreekt ook deze, dan wordt met de waar
-deering van één taxateur volstaan. 

Zijn geen van beide tarateun, noch de plaats• 
vervangend taxateur aanweziit, dan taxeert de 
y,laatavervangeud vorderingscommissarie of, indien 
<>ok deze niet aanwezig ie, de vorderingscommis
saris. 

Een taxateur of plaatsvervangend tarateur neemt 
.geeu deel aan het bepaltn van den prijs vau een 
paard, hetwelk hem in eigendom toebehoort. 

29. Gaat de voor een paard bepaalde vorde-
, -ringsprijs een door Onzen Mii,ister van Oorlog 

v6ór de vordering vast te stellen som te boven, 
-dan wordt het paard niet aangenomen, tenzij de 
-eigenaar genegen mocht zijn het paard voor den 
als maximum vastgestelden prijs af te staan. 

30. Voor paarden welke voor den krijgsdienst 
worden overgenomen, die opgezadeld en onder 
-den man gereden, ter vordering worden aange,
'boden, wordt een bon afgegeven tot een bedrag 
van r,if/ en twintig guldeit boven het gemiddelde 
der getaxeerde waarde, indien zij naar het oordeel 
van den vorderingscommissaris, of van den als 
:.:oodanig optredenden plaatsvervangenden vorde
ringscommissaris, voor onmiddellijk gebrnik onder 
-den zadel geschikt zijn. Het rijpaardentuig blijft 
het eigendom vnn den eigenaar. 

31. De burgemeesters der gemeenten, waarvan 
paarden voor den krijgadieost zijn overgenomen, 
wisaelen de aan hen afgegeven bons voor hnnne 
.gemeente, gezamenlijk, onder bijvoeging van een 
verzamelstaat, ingericht volgens het ale bijlage D 
'bij dit besluit gevoegd model in, bij een op de 
boni vermeld betaalmetsterskantoor. 

, Zij betalen de a.an de vorige eigenaars van 
overgenomen paarden toekomende bedragen ten 
spoedigste aan hen nit , tegèn overgave van den 
bon, bij de overname afgegeven aan den eigenaar 
of aan diens plaatsvervanger. · 

De bnrgemeesten zenden daarop de alzoo ont
vangen bons, met die, witarop de woorden .ten 
geschenke" voorkomen, voor hunne gemeente 
gezamenlijk, aan den Directeur van het Remonte
wezen te 'a Grave11!,age. 

Het eventneel reeds geïnde bedrag voor paarden, 
die .ten geschenke" zijn aangeboden, wordt door 
ile bnrgemee1ters weder in 's Rijks schatkist 
ternggestort. 

32. Wordt gedurende den oorlogstoeatand eene 
vordering van paarden bevolen, krachtens art. 32 
der Wet, dan ontvangen de bnrgemeesten van de 
daartoe aangewezen gemeenten, daarvan tijdig be, 
richt van den Directeur van bet Remontewezen, 
met vermelding vno het tijdstip waarop en het 
terrein waar de paarden ter vordering moeten 
aangeboden worden. 

Bedoelde mededeelingen knnnen ook reeds in 
vredestijd, voor zooveel noodig en mogelijk, wor
den gedao.n 

33. De burgemeesters van de aangewezen ge· 
meenten zenden alsdan aan de op de alphabetiache 
lijst voorkomende personen, zoo spoedig mogelijk 
eene schriftelijke lastgevin{IC, in den gee&t als be
doeld bij art. 18 van dit bealuit, vermeldende 
o. a. dag en nur waarop en de plllàts waar de 
paarden, die daarvoor in de gemeente in de ter
men vallen, moeten verzameld worden alvorene 
voor den vorderingscommissaris te worden ge• 
bracht. 

34. De vorderinii: heeft overigen• plaat& op de 
wijze als in de artt. 23 tot en met Sl vau dit 
besluit vermeld. 

Als taxateurs treden daarbij op twee, daartoé 
door den burgemeester der gelneente waarin het 
terrein gelegen is, waarop de vordering plaats 
heeft, in overleg met den Directeur van het Re
montewezen aan te wijzen personen. 

Deze taxateon leggen voor hnnne in functie 
treding, Îb handen van den burgemeeeter hunner 
gemeente, den eed of de belofte. af, volgens het 
als bijlage A bij dit besluit gevoegd formnlier . 

35. De gemeentebeet~ren zijn verplicht om, 
op aanvrage van den Directeur van het Remonte
wezen, vnn de vordering&eommissarissen of van 
de geleiders van afdeelingeh overgenomen paard11n, 
die paarden te doen stallen, bewaken en voeden 
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alsmede om personeel beschikbaar te doen atellen • . 
voor het vervoer van de overgenomen paarden. 

De op een en ander vallende kosten worden 
uit de begrooting van het Departement van 
Oorlog aan het gemeentebest.nor vergoed. 

36. Indien in tijd van vrede door Ons eene 
keuring van paarden, kruchten& art. 32bi.r der . 
il'et wordt uitgeschreven, wordt znlka in de Ne<kr
lanr.uc/ie Staatscourant bekend gemaakt, met ver• 
melding van de namen der gemeenten, waarvan 
de paarden aau eene kenring zullen onderworpen 
worden en van den dag WW\lOP deze zal plaat& 
hebben. 

De besturen der aangewezen gemeenten unt• 
vangen bovendien door of vanwege Dozen Minister 
van Oorlog hiervan mededeeling, met vermelding 
van den dag waa.rop de keuring zal plaat& 

hebben. 
Deze keuringen hebben niet ten doel om reeds 

• in vredestijd de paarden aan te wijzen die even• 
tueel voor overneming in aanmerking zullen komen, 
doch alleen om de zekerheid te verkrijgen dat 
tijdig aan de verplichtingen bedoeld bij art. 32 
der wet zal knnnen voldaan worden en voort& 
om betrouwbare ~vene te verkrijgen omtrent 
de aantallen voor den krijgsdienst geachikte paarden. 

37. De burgemeesters van de in het vorig 
artikel bedoelde gemeenten dragen zorg, dat aan 
ieder· van de personen, vermeld op de in art. 17 
van dit besluit bedoelde alphabetische lijst, uiter
lijk 14 dagen v66r den dag der kell1'ing, eene_ 
ingevulde lastgeving wordt nitgereikt, overeen• 
kometig het, als bijlage E bij dit besluit gevoegde 
model. 

De in deze lastgeving te vermelden plaats en 
Dur van verzameling voor de te kenreu paarden, 
sijn, ale regel, dezelfde ale voor de ja11rlijksche 
lastgevingen bedoeld in art. 18 van dit besluit, 
voor opkomst ter vordering in geval van mobili
satie van het leger, voor de betrokken gemeenten 
zijn yastgesteld. 

De aangewer.en Directeur van het lwmonte
wezen in tijd van oorlog is bevoegd om, in over
leg met de burgemeeaters, aan maatschappijen en. 
personen op een daartoe aan de burgemeesters:_! 
schriftelijk gedaan verzoek, vergunning te ver• 
leenen, hunne paarden ter kenring aan te bieden 
v6ór het vastgestelde aanvangsnur. 

38. De personen, die de in het vorig artikel 
bedoelde lastgeving hebben ontvangen, dragen • 
zorg dat, op het daarin vermelde uur, alle in 
hun bezit of onder hnn beheer zijnde paarden, 

voor zoover dHe zich niet !(Cdnrende het tijd&
verloop van driemaal vier en twintig uur voor, 
tot . en met driemaal vier en twintig uur na den 
.dag der keuring op een afstand van veertig kilo
meters of meer van de voor hen aangewezen 
verzamelplaats bevinden, en zij niet op ,:rond van 
het bepaalde bij art. 20 van dit besluit van vor• 
dering zouden zijn vrijgesteld, op de in de last
gevin,: vermelde plaats aanwezig zijn. 

Met paarden nan welker eigenaars of hunne 
· plaatsvervangers in meer dan eene gemeente de 

lastgevinJ!: bedoeld in art. 37 van dit besluit is 
ni~ereikt, wordt gehandeld, zooals in de last
geving van die gemeente is vermeld, waarin de 
bedoelde paarden op den dag der keuring feitelijk 
thnis behooren. 
· Het bij het eerste en tweede lid van art. 24 
van dit besluit vastgestelde, voor geval van vor• 
dering, is ook van toepassin,: voor eene keuring. 

Nopens de paarden welke, op grond van hunne 
nanwezigheid op een afstand van veertig kilo
meters of meer van de voor hen aangewezen ver
zamelplaats, niet ter kenring verschijnen, moeten 
de eigena&l'II of hunne plaatsvervangers, binnen 
tweemaal vier en twintig nnr na den aanvang 
der keuring, het bewijs dier aanwezigheid ten 
genoegen van den burgemeester hunner gemeente 
leveren. 

De paarden worden voor den vorderin,:scom
mi88Bris ter keuring gebracht op dezelfde wijze , 
als bij art. 25 van dit besluit voor geval van 
vordering is bepaald. 

Ook overigens is het verloop van eene kenring 
geheel gelijk aan dat van eene vordering, met dit 
onderscheid alleen, dat de paarden, na getaxeerd 
te zijn, onmiddellijk ter beschikkinir worden ge
steld van de eigenaars of van hunne plaatsvet• 
vangers en diensvolgens geene overname en geene 
betaling van bons plaats heeft. 

De uitslag van de taxatie wordt geheim ge
bonden. 

39. Na afloop van eene vordering of van eene 
keuring doen de burgemeesters, in verband met 
de gemaakte aanteekeningen omtrent het getal 
paarden dat van iederen eigenaar ter vorderings
plaats is verschenen, een onderzoek instellen naar 
eventueel achtergehouden paarden. Zij vragen, 
in verband daarmede, nopens het getal paarden 
dnt in het bezit ie van de verschillende eigenaars 
binnen hunne gemeente, inlichtingen aan de ont
vangers der directe belastingen. 

Blijkt bij dat onderzoek, dat er paarden, zonder 
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wettige redenen, niet ter vorderin11; of kenring 

zijn aangeboden, dan maken de bnrgemeesters 

daarvan, op grond van het bepaalde bij art. 42 

der wet,, proces-verbaal op. 
40. Wann~r ·het leger weder op de vredea

sterkte aao paarden wordt ternggebracht, kan de 

voormalige eigenaar van een paard, dat ia aan• 
gewezen om te worden afgeschaft, het terogkoopen 

tegen den bij de overname getaxeerden prijs, ver• 

minderd met 1 / ,, indien er minder dan u.r, en 

verminderd met • /,, voor het geval er ze.r maanden 

of meer sèdert de vordering zijn verloopen. 

41. De vorderingscomruissarissen en de plaats• 

vervangend-vorderingscommissari88en, voor zoover 

zij geen actief dienende officieren zijn, de geëxa

mineerde veeartsen, de taxatenra en de plaats
vervangende taxatenrs, genieten, behalve vergoe

ding voor reis• en verblijfkosten volgens de daar

omtrent bestaande bepalingen, voor eiken dag of 
voor elk gedeelte van een dag, waarop zij bij 

eene vordering van paarden in functie, of in het 

belang van eene vordering van paarden, nit hnnne 

standplaats hebben afwezig moeten zijn, vacatie• 

geld.en van ttDaalf guldes (/ Hl}. 
De vorderingacommisaariB&en en de plaatsver

vangend-vorderingscommmissarisllén, actief die

nende officieren zijnde, alsmede de paardenartsen, 

genieten in het biervoren bedoelde geval, behalve 

vergoeding voor reis - en verblijfkosten volgens 
de dnarorntreni bestaande bepalingen, vacatie

gelden van zeven gulden (/ 7} per dag of gedeelte 

van een dag. 
Zijn de hiervoren bedoelde personen in functie 

geweest bij ecne keuring van paarden in tijd van 

vrede, dan genieten zij, behalve vergoeding voor 

reis- en verblijfkosten volgens de daaromtreDt 

bestaande be'J)alingen, vncntiegelden van tien 
gu/de,i (/ 10) en, voor zooveel zij actief dienende 

officierèo zijn, vacatiegelden van flij/ gulden (/6} 

voor eiken dag of voor elk gedeelte van een dag, 

waarop zij bij de keuring in functie, of ten be
hoeve van de keuring, nit hnuoe st.nndplaats 

hebben moeten afwezig zijn. 

De in dit artikel bedoelde reis• en verblijf

kosten en vacatiegelden, worden gekweten uit de 
liegrootiog van het Departement van Oorlog. 

De biervoren bedoelde Mraonen worden wegens 
reizen in het belang eeoer vordering of keuring 
van paarden, gerangschikt in de tweede klasse 
vno het tarief vnn vergoeding voor reis• en ver
blijfkosten, vastgesteld bij Koninklijk beslnit van 
ö Januari 1884 (Staatablad n°, 4), zooals dit ge-

wijzig.! is bij Koninklijk besluit van 24 :februari 
1898 (Staat.rblad n°. 56). 

Bij eene vordering van paar.Jen worden de 

meerbedoelde vergoedingen voor reis- en verblijf. 
kosten en vacatiegelden, door de vorderingscom

missariasen aan de belanghebbenden in voorschot 

uitbetaald. 
42. De reis• en verblijfkosten van districti • 

veeartsen en hnnne plaats vervangen, alsmede de 

vacatiegelden uit te betalen aan de plaatsver• 
vangende districtsveeartsen, werkzaam krachtens 

art. 24 van dit besluit, worden gekweten uit de 

begrooting van het Departement van W 1Lterstaat, 

Handel en Nijverheid. 
43. Wanneer tot het verrichten van de werk

zaamheden hun opgedragen bij de artt. 25, Sl, 
34 en 88 van dit besluit, de burgemeesters of 
zij die hen vervangen, zich buiten bonne ge

meenten moeten begeven, genieten zij vergoedin!I: 

voor reis- en verblijfkosten, volgens de daar

omtrent geldende bepali ogen ; voor bat verrichten 

van reizen tot het inwisselen van bons op het 

daarvoor aanftCwezen betanlmeesterskantoor, over

eenkomstig het bepaalde bij art. 31, bovendien 

vacatiegelden van tt1Jaal/ guldn (/ 12) per dag 

of gedeelte van een dag. 
Deze reis- en verblijfkosten alsmede vacatie• 

gelden worden gekweien nît de begrootiug van 

het Departement van Oorlog. 
44. Tol-, veer- en overvaartgeldeo, verachnldigd 

bij gelegenheid van het ter keuring of vordering 
aanbieden van paarden, · worden nit de begroo
tinit van het Departement van Oorlogann belang

hebbenden vergoed. 
II. De modellen litt. A, litt. B, litt. C- en 

litt. C•, vastgesteld bij het Kon inklijk besluit 
van 5 A.ugnatoa 1895 (Staatablad n°. 147), zoo
als die zijn gewijzi)ld bij het Koninklijk besluit 

van 17 Januari 1898 (Staat,blad n°. 22); de 

modellen litt. D, litt. E en litt. F, vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staaf.rblad n°. 263) en de modellen litt. G en 

litt. H, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
5 Angoatus 1895 (Staatahlad o0

• 14.7), worden 

bij deze ingetrokken en vervangt"n door de bij 
dit besluit gevoegde modellen, Bijlagen A, B, C, 
Den E. 

Onze Ministers van Oorlo!", van Binnenlandache 
Zaken, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van Financiën, van Marine, en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de nitvoeriog van dit be,;lnit, hetwelk i11 .het 
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Staat,6/ad z11I wordeu geplaat,t eo wunrvnn af. 
achrift zal worden gezontlen aan tlen Raad vao 

State. 
Het Loo, den 16den December 1902. 

(pt.} W l L H E L M I N A. 
De Min. van Oorlog, (pet.} J. W. BERGANSIUS. 

/Je Mi11. 11an Binnen!. 2Aun, ($et.) KuYPn.. 
De Alinister van Watentaat, Handel en Nb'verkid, 

(1et.) DJ: Mum: Ou11s. 
De Minuf.er i,an Financii:11, 

($el.) HARTE VAN TXCKLBNBUBG. 

De .Jli11iller 11an Oorlog, tijdelijk 6euut met !tet 
6eltur 11an ket Departement va11 lllarine, 

(get.) J . W. 81!:RGANSIUS . 

De Mi11ut,r i,an Kolo11ië11, ( get .) ID&NBllBG. 

(Uitgeg. 20 Ja:i. 190S.) 

Art. S2 der wet van 14 Septem
ber 1866 (Staats6lad n°. Ul8), 

ll6wijzif'd bij de wetten van 29 

Maart 1877 (StaataUad n•. 5S), 
van 15 April 1886 (Staat,6lad 
n°. 64), van 10 Mei 1890 (Staau
blad n°. 83) en van 22 Jnli 1899 
(Staatsblad n°. 1711.) 

BIJLAGE A. .· 

[Vastgesteld bij Koninklijk be1lnit 

van 16 December 1902 (Staat•• 
Mad n° . 222).] 

Artt. U en 34 van het Koninklijk beelnit 

van 16 December 1902 (8tatablad n°. 222). 
Ik zweer (verklaar) dat ilr, om te worden be

noemd (aanl(ewezen} tot ta:i:ateur, bedoeld bij art. U 
{art. 34) van het Koninklijk be1luit vao 10 No
vember l 892 (Staafablad 11°. 258), zooals dat 

besluit achtereen volgens ia ~wijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 5 Anft111tn1 1895 (Staau
blad n°. 147), 17 Januari 1898 (Sfaata6ladu0

• 22), 
24 Juni 1898 (Staat,blad n•. 14.9) en 16 De

cember 1902 (StaatabhltJ n°. 222), p:eeoe ,:iften, 
gaven of f(Cacbenken heb lieloofd of ~ven of 
~•en zal, directelijk of iodirectelijk, aan wie ook, 

lk zweer (beloof} dat ik de aan voormeld(\, 
betrekking verbc>nden werkzaamheden met ij,er 
en nauwgezetheid zal waarnemen, dat ik datgene~ 
waaromtrent mij in meergemelde betrekkin11: ge., 
heimhondiug ia opgel~d, aan niemand z11l mede, 
deelen, behalve aan degenen die daarmede ambte, 
hRhe moeten worden in kenni• gest.eld , 

dat ik mij zal onthouden van de tax.tie vait 
ll(l9&rden, uan mij in eiicendom toebehoorende; 

d11t ik bij de te honden taxutie geheel onpar
tijdig zal te werk gaan, zonder mij door eenige 
invloeden van welken aard ook, t.e laten beheer
achen en dat ik, bij . het bepe.len van den prijs 
der paarden, uitalnitend zal rekening ho11deu met 

de werkelijke waarde ala g~iupaard. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

(Dat verklaar en beloof ik). 

Art. S2 der wet van 14 Septem

ber 1866 (Staallblad n°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1817 (Staatablad n°. 

0 

IIS),. 
van 15 April 1886 ( Staaf1blad 
n°. 64), van 10 Mei 1890 (Staat,. 
blad n°. 8S) en van 22 Jnli 18911 

(Staatablad n°. 175). 

BIILAOE B. 

[Vostgesteld bij Koninklijk besluit 
no 16 December 1Y02 (Staat1• 
blad n°. 222).] 

Art. 18 van het Koninklijk bealnit van 16 De• 
cember 1902 1Staaublad n°. 22.i). 

LASTGEVING. 

Aange1ien krachtens het bepaalde bij 11rt. 22 
van het Koninklijk bealnit vao 10 Norember 1892 
(Staaublad n•. 25S), 1ooala dat be•lnit achter• 
eenvolgeos ia gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 5 Augustus 1895 (Staau/Jla;Jn••. 14.7), 
17 Januari 1898 (Staatabladn°. 22), 24 Jnni 1898 

(Staatablad n°. 14\1) en 16 Decllmber 1902 (Stuû• 
blad n°. 222), eene -rordering vao voor den lr:rij~
dien■t geachikte paarden op grond von art. 32 
der wet van 14 Nove1nber 1866 (Staauólad n°. 138), 

gewijzif'd bij de wetten van 29 Maart 1877 (Staat1-
blad n°. 113), van 15 April 1886 (:Staat16lad 
n°. 64', van 10 Mei 1890 (Staaublad n°. 83 ) 
en van 22 Juli 1899 (Staalablad n°. 175), zal 

ploata hebben, ingenl de dienstplichtigen, o,·er
eenkomati11: art. 18ö der Grondwet bnitengewoon 
onder de wapenen worden geroepen, 

,:elast de Bnrgemeeater der gemeente ••.••• 

•••••••• (a) ••••••• • •••• wonende 
te • . • • • • • : . • ·• (b) • • • • • • • • • • zorg 
te dragen dat op den dllfl', welke bij Openbore 
Kenni~ving lat.ir zal wor.len aangewezen ale die, 
op welken de dieD&tplichtigen, overeenkomstig 
art. 180 der Grondwet buitelll!8woon onder de 
wupcnen zullen worden geroepen, alle paarden, 
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welke aladan in zijn bezit . of ond8" zijn beheer 

zijn, ook voor zoovf!tll deze 11iet in de ge111eente 

1111nwezig z.ijn, doch de voor hen aangewezen vrr-. 
:&11melplaats DOjP; op dien dag knnnen bereiken en 

voor zoover zij niet van aanbieding zijn vrijgesteld, 

zieh te • .••.••• (c) • • uur (c) . • minuten 

voor middags bevinden te • •. • • (d) . •••. • 
ua • 

De paarden moeten te . • . . . ·• (el . . • . .• 
ter vordering worden aangeboden en daarbij zooveel 
mogelijk voorzien zijn van een goed hoefbeslag en 
in elk geval van een halster, waaraan twee einden 

tonw, elk ter lengte van ongeveer 2 meter. 
Te ••• . .• • • den . . . ••.. 19. 

J)e Burgemee;ter t ooNwemd, 

(a) Naam en voornamen van den eigeuaar of 
diens plaatsvervanger. 

(/J) Woon plaats van den eigenaar of diens plaats· 
,·ervunger. 

(c) Uul' waarop de paarden der gemeente op de 
door den burgemeester te bepalen plaats ver
zameld worden. 

(d) Nauwkeurige aanduiding van de plaats waar 
de paarden uit de gemeente verzameld worden 
(verzamelplaats). 

(e) Aanduiding van de vorderingsplaats en van 
het terrein, waarop de vordering plaats heeft. 

De zoogennamde mnandpnarden moeten door de 
zorg der eigenaan ter vordering worden aange

boden, tenzij de eigenaars bniten de gemeente 
woonachtig zijn, in welk geval genoemde paarden 
door de zorg der houden moeten worden !18U• 
geboden. 

Van aanbieding ter vordering zi;Jn vrijgeeteld : 

a. Paarden van Hare Maje&teit de Koningin en 
van leden van het Koninklijk Hnis; 

/J. Paarden van diplomatieke agenten van vreemde 

Mogendheden; 

e. Paarden van 11iet Nederlanders, behoorende 
tot een vreemden Stnnt, alwaar, ingevolge eene 
soortgelijk" bepaling als deze, Nederlanders niet 
tot leverin1t bij eventueele vordering ten behoeve 
van den krijgsdienst verplicht zijn; 

d. Paarden, eigendom van den Staat, de provincie 
of de gemeente en nûtt gebrnikt voor eenig open
baar middel van vervoer ; 

e. Dienstpaarden van ofllcieren, van re&erve
offleieren en van vrijwilligers van.het reservekader, 
zoomede de dienstpaarden van onderofficieren en 
minderen van het wapen der Koninklijke Mare

chan11ee ; 
f. Paarden · van genees•, heel- en verloskundigen, 
1902. 

veeartaen en geestelijken, mits gebruikt voor hun 

dieo&t, doch niet meer dan één voor ieder hnnner; 

g. Hengaten, klophengsten, geheel blinde paarden; 

4. Paarden beneden de hoogtemaat ven 1.48 M. 
(stokmaat); 

i. Paarden geboren in het jaar van de vordering 
of in een van de drie daaraan voorafgaand!' jaren ; 

/i: . Paarden, op het oogenblik der vordering, 
door ziekte niet in ataat ter vorderinpplaat te 
komen ; paarden 1Deer dan twee maanden drachtig 

en ~gende veolenmerriën in de eerste veertien 
dagen na 1tcworpen te hebben. 

Nopens de pa11rden welke wegens algeheele blind

heid, of op !{rDDd van een der redenen bedoeld 
onder /,: niet ter vordering verschijnen, moet door 

de betrokken eigenaan of cloor hnooe pla.auver

vanl(tln binnen twcem11al vier en twintig nor na 

den a,m vang der vordering, indie11 het hetrol!:ken 
paard drachtig ia een Rijkadekbewijs, en in de 
andere gevallen eeoc door een gei'xamineerd vee

arta geteekende verklaring ter gemeente-secretarie 
worden overgelegd. 

Deze verklaringen kunnen door de belangheb
benden aan de districtsveearlsen of aan de plaats
vervangende districtsveear1 sen gevraagd worden, 

in welk geval door deze aan de betrokken personen 

voor de afgifte get>ne kosten in rekening worden 
gebracht. 

Nopen• de paarden, welke op grontl van de 

omstandigheid, dat zij op het tijdstip der Open

bare Kennisgeving niet in de gemeente a11nwezig 
zijn, en de voor hen aangewezen verzamelplaats 
niet op den dag van opkomst der Mililie kunnen 

bereiken, niet ter vordering verschijnen, moeten 
door de eigenaan of hunne plaatsvervangers, ten 

genoegen van den borgemeeater hunner gemeente, 
binnen tweemaal vier en twintig uren na den 

nanvang der vo1 dering, het bewij■ geleverd worden, 

dat zij in de onmogelijkheid hebben verkeerd, 
om aan hnone verplichtingen te voldoen. 

Het aan de eigenaar_, van door het Rijk over
genomen paarden toekomende bedrag wordt zoo 
spoedig mogelijk, na in wisseling 'fall iîe afgegeven 

boni, door den l>urgemee1ler der betrokken ge· 
meente uitbetaald. 

Voor ieder overgenomen paard, dat opgezadeld 
en onder den man gereden ttr vordering wordt 
aangeboden, wordt indien het naar het oordeel 

van den vorderingscommiuari1 of van den als 
zoodanig optredenden plaatavervangenden vorde
ringteommiesari~, voor onmiddellijk gebruik onder 
den 7.lldel ge&ehikt ia, een bedrag van t1ijf en 
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tf1Ji11tig gvlden (/ 25) boven de getaxeerde waarde 
uitbetaald. 

Tol-, veer• en o·ve"vaa~lden, verschuldigd bij 
het ter vonl.ering aanbieden van paarden, ffllrden, 
ten laste der begrootiog van het Departement van 
OorlOtf, aan belanghebbenden · verpd. 

ln!l'l)volge het bepaalde bij art. 41 van de wet 
van 14 September 1866 (Staat8/Jlad n•. 188) be
trekkelijk de inkwartieringen en het onderhoud 
van het krijpvollr. en de transporten en leverantiiin 
voor de legers of verdedigingswerken van het 
Rijk gevorderd, sooala die wet is !l'l)Wijzigd bij 
de wetten van 29 Maart 1877 ( Staat4b/ad D0

• 53), 
Ui April 1886 (Staat8'Jlad D0

• 64), 10 Mei 1890 
(Staaublad n°. 88) en van 22 Juli 1899 (Staat8• 

blad n°. 17 Il); wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hGogste •ijf 1!11 fffH!tllig g•lden, hij die 
nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen 
aan de vorderingen, hem krachtens die wet gedaan. 

Volgens art. S6 van de even bedoelde wet wordt, 
wanneer aan de vorderingen, door de bevoegde 
overheid, overeenkomstig de bepalingen der wet 
gedaan, geen gevolg is gegeven, 11.etzij door weige
ring, hetzij door nalatigheid, door die overheid 
daarin voorzien ten koste van den inwoner aan 
wien de vordering gericht was. 

Eindelijk ie, bij art. 36 van de meerbedoelde 
wet bepaald dat, indien niet onverwijld ten koste 
van den weigerachtige of nalatig.i in de vordering 
kan voorzie■ worden, hij die de vordering gedaan 
heeft, zich in het bezit kan stellen van het be
noodigde; voorta dat hij daartoe desnoods !ut 
kan geven tot het binnentreden van de woning 
van den_ weigerachtige of nalatige diene ondanks. 

Art. 32 der wet van 14 Septem
ber 18158 (Staatsblad n°. 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staatsblad o0 • 63), 
van 16 April 1886 (Staatsblad 
n°. 84), van 10 Mei 1890 (Staats
blad n°. 83) en van 22 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 1711). 

BIJLAG& C. 

[Vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 16 December 1902 \Staau
blad n°. 222).] 

Art. 27 van het Koniuklijk besluit van 16 De• 
oember 1\102 (S"'4tsblad n°. 222). 

Bon N~. 
Vordering van plllll'den ingevolge art. 82 

der wet van 14, September 1866 (Staatsblad 

n°. 138), gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 
1877 (Staaublad n°. 63), van 111 April 1886 
(Staatsblad n•. 64), van 10 Mei 1890 (Staat,. 

blad n°. 83) en van 22 Jnli 1899 (Staat8-
blad n•. 176). 

Vorderingsplaats •• 
Eigenaar . ... . ......• 
Gemeente ••..••••. 
Toekomend bedrag • • . • . • • • Golden. 

De t1orderÎ'Rfl8commi81ari8, 

Deze bon ie in wisselbaar bij . 

Art. 82 der wet van 14 Septem• 
ber 1866 (Staat86lad n°. 188), 
gewij1igd bij de wetten van 29 
Maar\ 1877 (Staatsblad n°. 68), 
van ló April 1886 (Staatsblad 
n•. 64), van 10 Mei 1890 (Staatz

blad n°. 83) en van 22 Jnli 1899 
(Staat8blad n°. 176) . 

BIJLAGE D. 

[Vaatgeeteld bij Koninklijk besluit 
van 16 December 1902 (Staats
blad n°. 17 ó).j 

Art. 31 van het Koninklijk besluit van 16 De
cember 11102 (Staatsblad n°. 222). 

Verzamelstaat van bons afgegeven bij de over• 
name van •• • •• (a) • • • • • paarden der ge
meente • • . • • (b) • , • • • op de11 • • • • • (c) 
• •••• en inwillllelbaar gesteld bij ••• (d) •••• 

Q 
Q ~ ~ ~ ... :~ .. = : 'É > s:i Naam van den ~ ► 'C 

co .. ~,:; ~~~ ~ .8 eigenaar of van diene ] ""0 0 

-= 'E ~ a"' plaatsvervanger, f ri::1.,g 

~ ::1 .. 8"' ~'g"ii - .,.,:. ="" vermeld op den bon. .D 8 
Il-<"' z Gld. 

"" 

+I To~f -1 
IJe Burgnuuter der g-«11te t1oornoemd, 

(a) Aantal der gevorderde paard.en. 
(~) Benaming der betrokken gemeente. 

· ·(c) Datum waarop de vordering heeft plaats 
gehad. 

(d) Betaalmeesterekantoren waar de bons in
wisselbaar zijn gesteld. 
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Art. 32 der wet van 14 Septem
ber 1866 (Staat,6/ad n°. 138), 
gewijzigd bij de wetten van 29 
Maart 1877 (Staat,lllad n°. 5SJ, 
van ·15 April 1886 (Staat,hlad 
n•. 64), van 10 Mei 1890 (Staat.,. 
llfad n°. 83) en van 22 Jnli 18\19 
(iitaat,blad n°. 175). 

BIJLAGE E. 

[V nstgesteld bij Koninklijk beslnit 
van 16 December 1902 (Staat, 

blad n°. 222).J 

Art. 37 van het Koninklijk beslnit van 16 De
cember 1902 (Staat.rblad n°. 222). 

LASTGEVING. 

Aangezien krachtens het bepaalde bij art. 36 
van het Koninklijk besluit van 10 November 1892 
(Staatlblad n•. 263), zooals dat bealnit achter
eenvolgens is gewijzigd bij de Koninklijke beslniten 
van 5 Angnstus 1896 (Staat,lllad n°. 147), 17 Ja
nuari 1898 (Staat.rlllad u0

• 22), 24 Juni 1898 
(Staat,blad n°. 149) en 16 December 1902 (Staat,
lllad n°. 222), eene keuring van voor den krijge
dienst geschikte paarden op grond van art. S26i.f 
der wet van 14 November 1866 (Staat.rbladn". 188), 
gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 1877 (Staatt• 

blad n°. 53), van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
van 10 Mei 1890 (Staatsblad n°. 83) en van 
22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 176), is bevolen, 

gelaat de burgemee,ter der gemeente • • . . • • . 
. • . • • . , . • . (a) . . • . • . . . • • wo~ende 
te . • . • : . (Il) , • • • • . zorg te dragen dat op 
den ••.•. . (c) . •• . .. te • (d) . uur • (d) . 

minuten v;:r middag, alle op dat oogenblik in 

zijn bezit of onder zijn beheer zijnde paarden, 

(a) Naam en voornamen van den eigenaar of 
diens plaatsvervanger. 

(Il) Woonplaats van den eigenaar of diens plaata
vervanger. 

(c) Datum van kenring. 
(d/ Uur waarop, bij oorlogsvordering , de paarden 

der gemeente op de door den burgemee•ter te 
bepalen plaats verzameld worden. 

(e) Nanwkeurige aanduiding van de plaata waar 
de paarden uit, de gemeente, ook bij oorlog&vor
dering verzameld worden (verzamelplaats). 

(f) Aanduiding van de keuringsplaats en het 
terrein waar de kenring plaats heeft, zijnde de 
plaats en het terrein voor de oorlogsvordering 
vaat.gesteld. 

nlke zich niet gedurende het tijdsverloop van 
driemaal vier en twintig uur vóór, tot en met 
driemaal vier en iwintig uur na den dag der 
keuring, op een afstand van veertig kilometen 
of meer van de hi~na te noemen verzameiplaata 
bevinden, voor zooveel zij niet van aanbieding 
iijn vrijgesteld, zich bevinden te . . . . . . (e). 

De paarden moeten te . • • . (/) . . . ter 
keuring worden aangeboden. 

Te . • • .•.• den .• . .•. 19 

De B•rge•ee,ter oool'ff()e"'d , 

De zoogenaamde maandpaarden moeten door de 
zorg der eigenaan ter ke11ring worden aangeboden, · 
tenzij de eigenaars buiten de gemeente woonachtig 
zijn, in welk geval genoemde paarden door de 
zorg der houders moeten worden aangeboden. 

Van aan bieding ter keuring zijn vrijgesteld : 
a. Paarden van Hare Majesteit de Koningin 

en van Leden van het Koninklijk Huis; 
ll. Paarden van diplomatieke agenten van vreemde 

Mogendheden ; 
c. Paarden van niet Nederlanders, behoorende 

tot een vreemden Staat, al waar , ingevolge eene 
soortgelijke bep!lling als deze, Nederlanden niet 
tot levering bij eventneele vordering ten behoeve 
van den krijgsdienst verplicht zijn; 

ll. Paarden, eigendom van den Staat, de pro
vincie of de gemeente en tciet gebruikt voor eenig 
openbaar middel van vervoer; 

e. Dienstpaarden van officieren, van reserve
officieren eu van vrijwilligers van het reservekader, 
zoomede de dienstpaarden van onderllicieren en 
minderen van het wapen der Koninklijke Mare
chausee ; 

/ . Paarden van geneea•, heel- en verlosknndigen, 
veeartsen en geestelijken, mits gebruikt voor hun 
dienst, doch niet meer dan één voor ieder hunner ; 

g. Hengsten, klophengsten en geheel blinde 
paarden; 

,\, Paarden beneden de hoogtemaat van 1.48 M. 
(,tokmaat}; 

i . Paarden, geboren in het jaar van de vorderin@t 
of in een van de drie daaraan voorafgaande jaren; 

I:. Paarden , op het oogen blik der keuring door 
ziekte niet in staat ter vorderingspluta te komen, 
paarden van meer dan twee maanden drachtig, 
of zoogende veulenmerriën in de eerste veertien 
dagen na geworpen te hebben. 

Nopen• de paarden welke wegen• algeheele 
blindheid, of op groad van een der redenen be
doeld onder I:, niet ter keuring venohijneo, moot 
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door de betrokken eip:enaara of door hunne plaats
vervangers binnen tweemaal vier en t.wintig nor na 
den aan vang der keuring, indien het betrokken 
pa11rd drachtig ia een rijkadekbewija, en in de 
andere gevallen eene door een geëxamineerd veearts 
geteekende verklaring, ter gemeentesecretarie wor
den overgelegd. 

Deze verklaringen kunnen door de belang
hebbenden aan de districtaveeartaen of aan de 
plaatsvervangende diatrictsveenrtaen gevraa!_rd wor
den , in welk geval door deze aan de betrokken 
personen gerne kosten in rekening worden ge• 
bracht. 

Nopens de paarden welke op grond vnn hunne 
aanwezigheid, gedurende een tijdsverloop van 
driemaal vier en twintig nur vóór, tot en met 
driemaal vier en twintig nnr na den dag der 
kenring , op een afstand van veertig kilometers 
of meer van de voor hen aangewezen verzamel
plaats, niet ter keuring verachi:jneo, moeten de 
betrokken eigenlMll'II of hunne plaatsvervangers, 
binnen tweemal vier en twintig nnr na den aan
vang der keuring, het bewijs dier aanwezigheid 
ten genoegen van den burgemeester hunner ge
meente leveren. 

Tol-, veer- en overvaartgelden, verachnldigd 
bi:j het ter keuring aanbieden van paarden, worden, 
ten laste der begrooting van het D.ipartement 
van Oórlog, aan belanghebbenden vergoed. 

Ingevolge het bepaalde bij art. 41 vnn de wet 
van 14, September 1886 (Staaublad n°. 188), 
houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartie
ringen en het onderhoud van het krijgs volk en 
de transporten en leverantiën voor de legera of 
verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, zooala 
die wet is gewijzigd bij de wetten vnn 211 Maart 
1877 (Staaublad n°. 68) , 15 April 1886 (Staat1-
blad n•. 64), 10 Mei 1890 (Staata6lad n°. 88) 
en vun 22 Juli 1899 (Staatablad n°. 176), wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogte oiif 
en -tmtig gulden, hij die nalaat of weigert ge
heel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorderingen, 
hem krachtens die wet gedaan. 

18 December l 902. B118LtJIT, tot vaststelling van 
een algemeeueu maatregel van beatnnr, ale 
bedoeld in art. 86, derde lid, der · ongeva.1-
lenwet 1901. S. 228. 

Wu WILHELMIMA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandache Zaken van 16 November 1902, 
Litt. A, afdeeliog Arbeid ; 

Gezien artikel 86, derde lid, der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Jannari 1901, Staat1bladn°. l); 

Gelet op artikel 114, der voornoemde wet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

28 November 1902, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 December 1902, n°.5437, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De voorzitter eener commiaaie, ala 

bedoeld in artikel 86 der Ongevallenwet 1901, 
wordt bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 
vervangen door een plaatsvervangendeu voorzitter, 
door One te benoemen. De plaatavervanp;ende 
voorzitter wordt door One geschorst en ontslagen. 

2. De voorzitter en de plaatsvervangende voor
zitter eener commissie worden benoemd voor den 
tijd van ze, jaren. 

Na a1loop van drie jaren na de instelling een er 
commiaaie treedt elke drie jaren op den laten Juli 
de helft der leden, de voorzitter daaronder niet 
gerekend, af volgen• eene rooater, daarvan op te 
maken , indien de leden worden benoemd door 
den gemeenteraad , door dezen raad, en door het 
college van Gedepnteerde Staten, indien de leden 
door dit college worden benoemd. 

Die ter vervulling eener plaats, welke binnen 
den bepaalden tijd is opengevallen, tot lid der 
commiBBie is benoemd, treedt af op het tijdstip , 
waarop degeen , in wiens plaats hij benoemd is, 
moest a~reden. 

8 .. Eene commiaaie vergadert zoo, dikwijls de 
voorzitter dit noodig oordeelt of het door de 
meerderheid 1ijner medeleden schriftelijk wordt 
verl9gd. 

De vergedering wordt belep:d door den voor
zitter, die zor[l't, dat elk lid schriftelijk daartoe 
wordt opgeroepen. 

De vergadering wordt gehouden in een lokaal, 
voorzien van de vereiachte B(lhrijf- en andere be
noodigdheden, dat daarvoor door de zorg van Onzen 
Minioter van Bionenlaodsche Zaken bo:achikbaar is. 

4. De vergaderingen der commiB&iën worden met 
gesloten denren gehouden. De leden zijn verplicht 
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hunne 
hoedanigheid vernemen , voor zoover die geheim
houdinj! niet in strijd is met eenige wettelijke 
bepaling. 

5. Zoolang niet aan eene commiaaie een secre
tarie ia toegevoegd , wijst zij in de eerste ver
gadering van elk kalenderjaar op voorstel van 
den voorzitter een harer overige leden aan om 
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het secretariaat waar te nemen, Bij overlijden 

of ontslag van den aldna aangewezene wijst de 
commiaaie op vooratel VRD den voorzitter zoo 
apoed.ig mogelijk een ander lid in zijne plaata aan. 

_Wanneer het lid, dat door de commisaie met 
de wanrneming van het secretariaat ia belast , 
overleden of ontslagen ia of het aecretariaat niet 
kan waarnemen, worden zijne werkzaamheden -
ingeval van overlijden of ontslag zoolang niet door 
de commisaie een ander lid met de waarneming 
van het secretariaat is belast - waargenomen 
door een lid der commisaie, daartoe door den 
voorzitter aan te wijzen. 

De naam van het lid, dat door de oomminie 

met de waarneming van het secretariaat ia belast, 
wordt door den voorzitter der commiaaie zoo 
spoedig mogelijk medegedeeld aan Onzen Minister 
van Binnenlnnclsche Zaken. 

Wanneer de aecretaris eener oommiBBie over• 
leden of ontslagen is of het secretariaat niet kan 
waarnemen, worden zijne werkzaamheden waar
genomen door een lid der commissie, daartoe door 

den vooi:zitter nan te wijzen. 
Wanneer aan eene oomminie een secretaris is 

toegevoegd, wordt zijne instructie zoo spoedig 
mogelijk door de oommisaie vastgesteld. 

6. De leden eener commissie onthouden zich 
van medestemmen over zaken, welke hen, hunne 
echtgenooten of hunne bloed- of aanverwanten, 

tot den derden graad ingesloten , persoonlijk 

aangaan. 
7 . Alle beslniten eener oommisaie worden door 

de volstrekte meerderheid der stemmende leden 

opgemaakt. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel 

geacht niet te zijil aangenomen. 
Ingeval in de oommiBBie geen meerderheid wordt 

verkregen ten aanzien van eenig vooratel om eene 

gevrnagde inlichting of een gevraagd advies in 
dezen of genen zin te beantwoorden, dan wordt 
hiervan mededeeli~g gedaan aan dengene, die de 
inlichting of het ·advies heeft verzocht, met mede• 
deeling van de voorstellen, welke in de vergadering 
zijn gedaan, betreffende de beantwoording. 

8. De commiaaiën dragen zorg, elke binnen 
het gebied waarvoor zij ie ingesteld , zooveel . 
mogelijk bekend te worden en te blijven met 
den toestand van de door een ongeval getroffenen, 
die vermoedelijk aanspraak hebben op achadelooa• 
stelling vanwege de Rijksverzekeringsbank of aan 
wie zoodanige BChacJeloosstelling reeds ia toegekend; 
zij gaan zoo nanwkeurig mogelijk na of eeni,;e 

nagelaten betrekking van ren getroffene, die renten 
van wege de Rijksverzekeringtbank trekt, zijne 
aanspraak daarop geheel of ten deele mocht hebben 
verloren of aanspraak mocht hebben gekregen op 
eene hoogere rente. 

Ingeval eene oommiB11ie vnn oordeel is, dat 
artikel 70 der Ongevallenwet 1901 ambtshalve 
behoort te worden toegeput , geeft zij daarvan 
zoo 1poedig mogelijk kennis aan het beatuur der 
Rijksverzekeringsbank, 

Gelijke kennisgeving geschiedt, wanneer eene 
commissie van meening ie, dat een ongeval, waaraan 
eeuige aanspraak op schndelooBBtelling nnwege 
de Rijksverzekeringsbank zou lmnnen worden ont
leend, niet aan het beatuur der bank ia bekend 

. geworden. 

9. Wanneer een door een ongeval getroffen 
verzekerde ingevolge opdracht van het bestnar 
der Rijksverzekeringsbank door eene commisaie 

moet worden ondervraagd , worden de vragen 
gesteld door den voorzitter. De overige leden 

der commissie geven dezen de vragen op, welke 
zij wenschen gesteld te zien. 

Eene BRD den voorzitter opgegeven vraag, welke 
naar zijn oordeel beter achterwege zou blijven, 
wordt door hem niet fte&teld, tensij de commiaaie 
bealnite , dat de vraag wel zal worden gedaan. 
. Ingeval de ondervraging moet geschieden op 

eene andere plaats dan die, waar de vergaderingen 
der commisaie worden gehouden, kan de commiB11ie 
bepalen, dat de ondijrvraging zal geschieden door 
den voorzitter, al dan niet vergezeld door één of 
meer van de andere leden der commissie. De 
secretaris of het lid, dat het secretariaat waar
neemt, ia bij de ondervraging tegenwoordig. 

De voorzitter maakt een proces-verbaal op van 
de onderVl'agieg, dat geteekend wordt door allen, 
die bij de ondervraging tegenwoordig waren , en 

zendt dat ten spoedigste aan het bestuur drr 
Rijke verzekeringsbank. 

10. Wanneer eene klacht betreffende 11:enee■• 

of heelknndige behandeling ingevolge . artikel 19 
der Ongevallenwet 1901 ter kennis van eene 
commiaaie komt, doet zij, indien de klacht haar 

• gegrond voorkomt, daarvan mededeel i ng nno het 
beatnnr der Rijksverzekeringsbank. 

11. Wanneer eene commiB11ie kennis bekomt 
van eene strafrechtelijke veroordeeling, op grond 
waarvan artikel S0, eerste lid, der OngevRllen• 
wet 1901, of .-an eene voorwaardelijke in vrijheid• 
1telli11g, op grond waarvan het derde lid van 
genoemd artikel behoort te worden toegepast, geeft 
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zij daarvan bericht aan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank. 

12. Wanneer eene commissie bealnit tot het 
instellen van een beroep ale bedoeld in artikel 80 
der Onge<allen wet 1901 , kan zij haren voorzitter 
te\·ens uitnoodigen om na het instellen nn het 
beroep den voorzitter van het college, waarvoor 
het twistgeding d ient, te verzoeken bepaalde ge
tnigen en deskundigen op te roepen. Aan zoo
danige uitnoodiging geeft de voorzitter der com-
missie g,:volg. · 

13. De commissiën verstrekken de inlichtingen 
en geven de adviezen, welke haar, in verband 
met de nitvoering der Ongevallenwet 11101, door het 
beetuor der Rijkaverzekeriogsbaok worden gevraagd.. 

14. Tot nadere regeling harer werkzaamheden 

wordt door elke commi&aie zoo spoedig mogelijk 
e..n reglement van orde vas~eateld, waarvan af
achrift wordt toegezonden aan Onzen Minist~r 
van Binnenlaodscbe Zaken, aan het lichaam, dat 
de leden der ·commiHie , met uitzoodering van 
den voorzitter, benoemt, en aan het beetonr der 
Rijksverzekeringsbank. 

Bepalingen in het reglement, welke naar het 
oordeel van Onzen voornoemden Minister in strijd 

zijn met eenige wettelijke bepaling, worden op 
uitnoodiging van dezen door . de commissie ge
schrapt en, ingeval de commi&Bie de schrapping 
mocht nalaten, geacht niet in het reglement te 
zijn opgenomen. 

· Van eene uitnoodiging, als bedoeld in het 
voorgaande lid, geschiedt mededeelinit aan het 
lichaam, bedoeld in het eente lid, en aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank. 

15. De leden der commisaiën ontvangen voor 
het bijwonen van elke volgens de voorschriften 
van dit besluit gehouden vergadering, van de 
commissie, waarvan zij lid zijn, een vaat presentie
geld benevens voor elk nur, dat de door hen 
bijgewoonde vergadering dnnrt , eene som, gelijk 
aan de helft van het vaste presentiegeld. 

Het bedrag van het vaste presentiegeld wordt 
bepaald door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zak.en ; het kao ten aanzien van verschillende 
commissiën venchillend zijn, maar bedraagt ten · 
minste 40 cent en ten hoo"8te 60 cent. 

Bij de bepaling van het aantal nren, dat eene 
vergadering heeft gednnrd, wordt een gedeelte 
v"n een unr voor een vol uur gerekend. 

16. De leden en secretarissen der commissiën, 
die buiten de gemeente wonen, waar de. zetel is 
van de commissie, waarvao zij lid of secretaris 

zijn, ontvangen voor elke vergadering der co1n
mis1ie, welke zij bijwonen, eene vergoeding voor 
de werkelijk uitgegeven of nog uit te geven reis
kosten betreffende reizen, noodig om de vergadering 
bij te wonen en na afloop daarvan hunne woon
plaatl te bereiken. 

De in het eerste lid bedoelde leden en secreta
risaen maken, indien mogelijk, gebruik -.-an openbare 
middelen van vervoer. Voor eene reis met den 
spoortrein kunnen zij van de tweede klaase, voor 
eene reis met eenig ander openbaar middel van 
vervoer van de eente klasse gebruik maken. 

17. Kan wegens het nor van aanvang ofeinde 

. eener vergadering een lid of de secretaris eener 
commissie niet van een openbaar middel van 
vervoer gebruik maken of kan hij zulks niet 

wegens het ontbreken van een openbaar middel 
van vervoer, dao is die persoon be~ van een 
bijzonder vervoermiddel gebruik te maken. De 
declaratie van de desbetreffende koeten wordt alsdan 
in duplo, vergezeld van eene qnitantie voor die 
uitgegeven kosten aan den voorzitter der com• 
missie gezonden. 

Nadat de voorzitter der commissie op de decla
ratie heeft vermeld de redenen, waarom naar 
zijne meening van het bijzonder vervoermiddel 
moest worden gebrnik gemaakt, zendt hij het stuk 
met de quitantie aan het Departement van Bin
nenlandsche Zaken . 
• De koeten bedoeld in het eente lid worden 
vergoed, voor zoo ver naar het oordeel van den 
Minister de noodige spBBrzaamheid is in acht 
genomen. 

18. De leden eener commissie, die deelnemen 
aan een ondervraging als bedoeld in artikel 9 , 
derde lid, genieten hetzelfde presentiegeld en 
hetzelfde nren~ld als in artikel 15 is bepaald 
ten aanzien van het bij wonen van vergaderingen, 
het nrengeld mede berekend naai· den dunr der 

ondervraging. 
Indien zij wonen bniten de gemeente, waar de 

ondervraging plaats heeft, ontvangen zj,j boven, 
dien vergoeding voor de werkelijk uitgegeven of 
nog uit te geven reiskosten betreffende reizen• 
noodig om de ondervraging bij te wonen en na 
.afloop daarvan hunne woonplaats te bereiken, 

De artikelen 16, tweede Jid, en 17 zijn van 
toepassing. 

Wanneer aan de commissie een secretaris is 
toegevoegd en deze bij de ondervraging tegen• 
woordig is, zijn het. tweede en derde lid van dit 
artikel te zijnen aanzien van toepassing. 
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19. De voorzitters der commiBBiën ontvangen 
voor reizen, welke zij doen om als partij op te 
treden in een twistgeding voor een Raad van be· 
roep of voor den Centrslen raad van beroep, 
vergoeding voor reia- en verblijfkosten, naar de 
derde klll88e van het tarief, vastgesteld bij Konink• 
lijk besloit vrrn 5 Januari 1884 (Staat31J/ad n°, 4). (l} 
_20. De secretaris eener commissie of degeen, 
~ ingevolge artikel 5 , eerste lid, het secretariaat 
waarÓeemt, geniet eene toelage voor bnreelkosten, 
waarvan het jaarbedrag door Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken wordt vastgesteld. 

Een bedrag, als bedoeld in het voorgaand )id, 
kan ten aanzien van verschillende commissiën 
verschillend worden vastgesteld. 

21. De in artikel 20 bedoelde toelage gaat in 
met den. dat nm , waarop de secretaris of . degeen 
die in.gevolge artikel 5 het secretariaat waarneemt, 
in functie treedt, en eindigt met dien , waarop 
hij ophoodt . in functie te zijn, 

Het bedrag der jaarlijksche toelage wordt in 
twee gelijke termijnen betaald, welke termijnen 
verschijnen op door Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken te bepalen. dagen.. 

Moet de toe!~ worden uitgekeerd over een 
gedeelte van een termijn. van zes maanden, dan 
geschiedt de berekening van het nit te keeren 
bedrag in dier voege, dat het jaar op 360 dagen 
en de maand op 30 dagen wordt gesteld. 

22. De voorzitters van. de commiBBiën zijn be
last met de nitbetaling van de acbadeloosstelliugen, 
bedoeld in de artikelen 15 en 18, eerste lid, en 
van de vergoedingen der reiskosten, bedoeld in de 
artikelen 16 en 18, tweede en vierde lid. 

De nitbetaling geachiedt onmiddellijk na afloop 
van. elke vergadering, tegen on.tvnngbewijs. In. 
geval van eene ondervraging als bedoeld in arti
kel 9, derde lid, geschiedt de uitbetaling onmid• 
dellijk na afloop van de ondervnigin.g of indien 
daartegen eenig bezwaar mocht bestaan , op de 
eerstvplgenue vergadering der commissie, waar de 
recbt}lebbenden 1egenwoordig zijn. 

Zijn. voor betalingen geen gelden als bedoeld 
in artikel 23 aanwezig, dan geacbieden de be• 
talingen na de verstrekking dier gelden op de 
eerst volgende vergadering der commissie, waar de 
rechthebbenden tegenwoordig zijn. 

De verklaringen betrefl'ende de ontvangst van 
betalingen geschieden door het voor voldaan 

(l) Art, 2 van dit besluit is herzien bij besluit 
van 24 Febrnnri 1898, 8. 56. 

teekenen op eene betalingslijst, waarvan het model 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
wordt vastgesteld. 

Voor elke vergadering of ondervraging wordt 
eene afzonderlijke betalingllijst gebezigd. 

23. Aan. de voorzitters der commiBBiën. worden. 
voor de uitbetalingen. door hen ingevolge artikel 22 
te doen, gelden ter 1t0ede rekening verstrekt. 

Onze Minister vnn Binnenlandscbe Zaken be
paalt ten aanzien der onderecbeidene commissiën 
het bedrag, dat den voorzitter sa! worde11 ver• 
atrekt ter bestrijding van. de ni tbetalingen, te 
doen gedurende de eerste drie maanden. na den 
datum, w1111rop de voorzitter in fnnctie is ge• 
treden., of gednrende het tijdvak, dat door 31 De
cember wordt nfgealoten, indien dit tijdvak korter 
dan drie maanden is. 

24. Bij de inzending van. de verantwoof!Iing, 
bedoeld in artikel 25, eerste lid anb a, of in 
artikel 16, door den voorzitter eener commissie 
wordt eene beknopt g,imotiveerde raming overge
legd van de uitbetalingen ingevolge artikel 22 te 
doen in de eerstvolgende drie maanden of in den 
tijd tnsachen. de laatste verantwoording en :n De

cember, indien dit tijdvak korter ia dan drie 
maanden. 

Geeft de in het e,erste lid bedoelde raming bij 
onderzoek geene aanleiding tot eenige opmerking, 
dan wordt aan den voorzitter een betalin~tnk . 
nitgereikt tot een bedrag, door Onzen Minister 
van. Binnenlanilsche Zaken te bepalen. · 

. Geen nienwe gelden worden verstrekt, zoolang 
niet de in artikel 25, eerste lid sub a, of arti• 
kei 26 bedoelde verantwoording heeft plaats gebot!. 

25. De verantwoording door den voorzitter eener 
commissie van de ontvangen en uitgegeven be
dragen wordt ingezonden: 

a. binnen drie dagen nadat het voordeelig saldo 
van de vorige verantwoording en drie vierden 
van het laatst verstrekte bedrag zijn uitgegeven ; 

/J. ingeval de snb a bedoelde uitgaven niet zijn. 
geschied binnen drie maanden. na de dagteekenin.g 
van de laatste verantwoording, vijf dllil!D voor 
het ve1'trijken van dien · termijn; 

c. inge;al bij eene eerste verstrekking van gelden 
of bij· de eerste verstrekking' in een kalenderjaar 
drie vierden van het verstrekte bedra{IC niet is 
uitgegeven binnen drie maan.den. na de dagtee
kening nn verevening van het betalingatnk door 
de Algemeene Rekenkamer , vijf dagen v6ór het 
verstrijken van dien termijn no drie maan.den. 

Ook al hebben in den termijn van drie maanden, 
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bedoeld sub b of c, geen betalingen plaats g.!had, 
dan· wordt toch onmiddellijk na het verstrijken 
van dien termijn van de in kas zijnde gelden 
eeoe verantwoording ingezonden, wa11rin vermeld 
is, dat de uitgaven niets hebben bedragen. 

26. In afwijking van htt bepulae in het vorige 
artikel, heeft de . laatste verantwoordiniz: over een 
jaar op 31 December van dat jaar plaats. Zij 
IDllg over geen grooter tijdvak dan van drie 
!Daanden !nopen, om vat alle ventrekte gelden, 
voor zoover deze niet vroeger verantwoord zijn, en 
wordt ingezonden uiterlijk op den derden dag van 
het volgende jaar, behoudens inachtneming van den 
termijn van drie maanden, bedoeld in artikel 4.9 
der wet van 5 October 184.l (Staat8blad n°. 4.0). 

27. In iz:eval van schoreiog, ontsla11: of overlijden 
van den voorzitter eener commi88ie Jlnit de ver
antwoording met den dag, waarop hij ophield in 

functie te zijn. 
In geval no overlijden wordt de verantwoording 

door de erven ingezonden. 
28. De in artikel 25 bedoelde verantwoording 

wordt in drievoud opgemaakt en met de in arti
kel 22 bedoelde, voor voldaan geteekende, betaling&• 
lijsten ingezonden aan het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, dat voor de toezending aan 
de Algemeene Rekenkamer zorg draagt. 

29. In de .vel'8ntwoording, bedoeld in artikel 25 

worden opgenomen de ontvangsten en uitgaven in 
het tijd vak, waarover de verantwoording loopt. 

Het vóordeelig aal.do van de vorige 11:0edgekenrde 
verantwoording, met uitzondering van de verant
woording betreffend het tijdvak, dat eindigt met 
Sl December, wordt als eente post van ontvangst, 
het 011deelig aaldo der bedoelde verantwoording 
als eerste post van uitgaaf geboekt. 

Het voordeelig saldo van eene verantwoording, 
als bedoeld in artikel 26 of 27, wordi bij een 
der Rijksbetaalmeesters of een der ontvangers van 
's Rijke middelen gestort en als laatste post van 
uitgaaf in de verantwoording opgenomen, onder 
overlegginp; van de quitantie van storting. 

30. Indien de nrantwoording, bedoeld in het 
voorgaande artikel met een nadeelig saldo sluit, 
wordt na goedkeuring van die verantwoording 
door de Algemeene Rekenkamer aan den voorzitter 
der commiBBie of, indien de verantwoording door 
diens erven is geschied, aan deze voor het nadeelig 
saldo een betalingstok uitgereikt. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat81Jlad zal worden geplaatst en waarvan 

afschriften zullen worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 18den December 1902. 

(gel.) W IL HE L M I N A. 
o, Mi,auter flan Bit&M11la11d8clie Zake11 , 
(get.) KUYPll:R. 

( Uitgeg. SO JJec. 1902.) 

19 Dece•ber 11102. MISSIVE van den Minister 
v1tn Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten in de provinciën, betreffende 
de nitkeeriog der Rijksbijdrage voor den 
secretaris der gezondheidscommissiëo. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de in 
het derde lid van art. 28 der Gezondheidswet 

bedoelde bijdrage van het Rijk voor de toelage 
van den secretaris van elke gezondheidscommissie, 
die niet valt onder de toepassing van art. 29 
der wet, zal worden uitgekeerd aan de gezondbeide
commieaie zelve. 

Deze Rijksbijdra11:e blijft doe buiten de ge
meente-begrootingen en wordt alleen in ontvangst 
en uitgaaf gebracht op de begrooting van elke 
gezondbeidscommi88ie, bedoeld in art. 35 van het 
Kon. besluit van 27 Mei 1902 (Staat8blad n•. 77). 

Daar deze r~ling, die bij nadere overweging 
het eenvoudigste en het beste is voorgekomen., 
niet overeenstemt met de omechrij vin~ van art. 73 g 
van Hoofdstuk V der Staatsbegroot.in11: voor 1902, 
zal alenog eene wijziging van dien begrootings

post worden voorgedragen. Eerst nadat die wijzi
ging tot etand is gekomen, zal de uitbetaling 
der Rijksbijdragen over 1902 kunnen plaat& hebben . 

Uw ooll~ gelieve hiervan aan de gemeente
besturen en aan de gezondheidsoommissiën in 
Uwe provincie, voor zooveel noodig, kennis te geven. 

De Mi,rut,r 11a11 Binnenland8clie Zaken, 
Voor den Minister, 

IJe &cretaru-Generaal. (get.) DrlCKMEESTER. 

20 DetM11flJer 1902. BJ:SLuIT, waarbij met wijzi• 
ging van het bealnit van Gedeputeerde Staten 
van Li•lnug d.d. 26 April 1902, hte a(
deeling, Jitt. 1008/2 -T• , opde aanvrage van 
de Congregatie der Zusters van het arme 
kind lezus te Simpeloeld om de Rijksbijdl'llge 
bedoeld in art. 54bu der wet tot regeling 
van het lager onderwijs voor de onder haar 
bestuur staande lagere school te RoermOt&d 
(Kapel) over het jaar 1901, het bedrag 
dier bijdrage wordt vastgesteld op .(1433.33. 
s. 224. 
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Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den inspecteur van het lager onderwije in de late 
inspectil! tegen het besluit van ~deputeerde Staten 
van Lintburg van 26 April 1902, late afdeeling, 
littera 1008/2 T•, genomen op de aanvrage van 
het beatuur der bijzondere lagere school te Roer• 
mo11d (Kapel1 van de Congre?tie der Z.natera 
van het arme kind Jezna te SimpeltJeld, om de 
Rijksbijdrage bedoeld in art. 54/Ji.t der wet tot 
regeling van het lager ooderwija over 190 l ; 

Den Ro11d van State, afdeeling voor de ge
schillen van be&tnnr, gehoord, adviea van 27 An
guatus 1902, n°. 217; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 December 1902, 
n°. 10706, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Overwegende, dat door het schoolbestuur eene 
Rijksbijdrage ia aangevrnagd. van / 1583.33{- ; 

dat ~eputeerde Staten bij bovengemeld be
sluit de bijdrage hebben bepaald op / 1466.67; 

dat tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
de inspecteur van het lager onderwijs bij Ona 
beroep heeft ingesteld, 11anvoerende, dat het hier 
niet één school maar twee scholen geldt, eene 
jongensschool en eene meisjesschool , tnsachen 
welke niet het minste verband bestaat; die in 
twee afzonderlijke gebouwen gevestigd zijn, en 
een verschillend leerplan hebben, daar aan de 
jongensschool onderwijs wordt gegeven in de 
vakken a tot i, l, m en p en aan de meisjes
school in de vakken a tot i en lt van artikel 2 
der wet tot regeling van het lager onderwijs; dat 
de beide scholen één en hetzelfde hoofd hebben; 
dat geen onderwijs in _!].e wiskunde ~ven wordt, 
hoewel het op den rooater vermeld staat, en Ona 
mitsdien verzoekende vast te stellen, .dat in 
casu bestaan twee bijzondere lagere scholen, die 
onder één en hetzelve hoofd staande, in het 
jaar 1901 niet voldaan hebben ll&D de eiachen en 
voorwnarden in artikel 54,,¼i., der wet tot rege
ling van het lager onderwijs geateld en mitsdien 
geen aanspraak kunnen maken op eene Rijka
bijdrage over dat jaar, en in elk geval, zoo Wij 
mochten oordeelen, d11t in casu in den zin der 
wet alechts ééne achool beataat, vast te atellen, 
dat voor eene verhoogde Rijksbijdrage voor het 
onderwijs in de vakken l, m en p geeue aan
leiding· bestaat en het vastgestelde bedrag der 
Rijksbijdrage te verminderen met/ 33.38"; 

Overwegende, dat de wet tot regeling van het 

lager onderwijs van 13 Angnetns 1857 (Staat,. 

blad n°. 103) blijkens haren inhoud en hare 
geschiedenis, ten aanzien van het bijzonder onder• 
wijs ia uitgegaan van het beginsel , om aan dat 
onderwijs in alle opzichten zooveel vrijheid te 
laten, als met de bepaling van het 4de lid van 
artikel 1114 (thans 1112) der Grondwet bestaan
baar zoude zijn ; 

dat de latere wetten van 17 Anguatna 1878 
(Staatsblad n°. 127) en van 8 Deeember 18811 
(Staat8blotl n". 175) betreffende hetzelfde onder
werp, dit beginsel en de daaraan in de wet 
van 18 An11,"11■tns 1857 gegeven t.oepassing, on
aangetast hebben gelàtcn ; 

dat wel ia waar het verleenen der Rijksbijdrage 
bij het krachtens de wet van 8 December 1889 
nieuw ingevoegde urtikel 54/Ju aan de bijzondere 
school toegekend, is afhankelijk gemaakt zoowel 
van de voldoening aan eenige bij dat artikel 11,'8· 

stelde voorwaarden, wat het bestuur der achool, 
den omvang van het daarin p;egeven onderwijs, 
het getal en den rooster der lesuren, het aal'.ltal 
der onderwijzers en der leerlingen, de opbrengst 
der schoolgelden , den duur .Ier vacatnree in het 
onderwijzend personeel en de geldelijke zijde der 
zaak bet1-eft, als van de nakoming van eenige 
mede bij genoemd artikel gegeven voorschriften 
ten aanzien van het doen der aanvrage en het 
verstrekken van inlichtingen, maar dat aan het 
bestnnr eener bijzondere school hetwelk aan deze 
voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, ter
wijl in die school de in de voorgaande artikelen 
voor het bijzonder onderwijl in het algemeen 
gemaakte bepalingen niet worden overtreden, geene 
eiachen of voorwaarden ten aanzien van de in
richiing der school en van de daarop gegronde 
berekening der Rijksbijdrage knnnen worden ge
steld, welke, althans voor zooveel het bijzonder 
onderwijs aangaat, in de wet niet te vinden zijn; 

dat de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarin zelfe geen definitie van het begrip 
.schooi" wordt aangetroffen, niets vaststelt wat 
de verdeeling der leerlingen in _.klassen" of .af
deelingen" betreft, waaraan eene bijzondere school 
zou moeten voldoen om als één school aangemerkt 
te kunnen worden ; 

dat dus ook eene verdeelinp: der leerlingen in 
twee afzonderlijke afdeelingen voor jongens en 
meisjes, waarin verschillend onderwijs gege•en 
wordt en die geveati~ zijn in afzonderlijke doch 
naast elkander gelegen gebouwen, gelijk dit een 
en ander aan de achool welke het hier geldt, het 
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geval is, geen afbreuk kan doen aan de door het 
schoolbestuur Yoorop gestelde eenheid der school 
en op het naar die hoedanigheid te berekenen be
drag der Rijksbijdrage geen invloed uitoefenen kan; 

dat derhalve, ten aanzien van hetgeen door 
appellant in hoofdzaak ie aangeYoerd, het beroep 
ongegrond is ; 

Overwegende voorts ten aanzien van hetgeen 
door appellant snbsidiair is aangevoerd met be 
trekking tot het onderwijs in het vak p (wis
kunde); 

dat, hoe wel volgens den rooster van lesuren 
voor het op 1 Mei 1901 aangevangen schooljaar, 
dit vak zon worden onderwezen aan de 5de en 
6de klasse der jongeneafdeeling gedurende een 
half uur per week en hoewel door het school
bestuur wordt verklaard, dat aan de school inder
daad dat onderwijs heeft omvat deflklren ;,meet
kunde" en .algebra" evenwel aan den districte
schoolop1iener bij diene bezoek aan de school 
op 21 December 1901 gebleken is, dat hetgeen 
als meetkunde aan de leerlingen werd onder
wezen meer in het bijzonder behoort tot het 
meetkundig rekenen , terwijl de begin,elen der 
al,i:ebra alstoen nog niet behandeld waren; 

dat wel ie waar later n.l. onder dagteekening 
ven 22 Juni 1902 door het bestuur der school 
aan Gedepnteerde Staten van Limburg ie ver
Idaard, dat inderdaad onderwij1 gegeven was in 
meetkunde en algebra met opgave van hetgeen 
met de leerlingen zoude zijn behandeld, doch 
dat deze verklaring niet overeenstemt met het
geen aan den districtsschoolopziener ie gebleken 
bij diene schoolbezoek op 21 December 1901; 

dat op grond der bevindingen van den ambte
naar van het schooltl)Hioht, opgedaan aan het 
eind van het jaar 1901 moet worden aangeuonieo, 
dat aan de FChool welke het hier geldt, ged nrende 
dat jaar geen onderwijs is gegeven in het vak p 
en derhalve geen aanspraak kan worden gemaakt 
op de hoogere Rijksbijdrage, bedoeld in artjkel 45 
enb 1 °., littera C, der lager-onderwijswet ; 

dat derhalve het beroep, wat het tweede punt 
betreft, gegrond is ; 

Gezien -de wet tot r~ling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Li'f//Wt4rg het bedrog der 
Rijksbijdrage waarop het bestuur der bijzondere 
lagere school te lwt!Ntlo,,d (Kapel) vau de Congre
gatie der Zusters van het arme kind Jezns te 

Simpelveld over het jaar 1901 aanspraak heeft, 
vast te stellen op f 1433.33. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staatalilad en tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister in de Nederlandsclle Staata

coura11t zal worden geplaatst eu waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

'e Gravenhage , den 20eten December 1902. 

(get.) W ILH"E L M I NA. 

De. Min. 11an Binnen/. Zake,,, (get.) KuYP&ll. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1903.) 

20 December 1902. KENNISGEVING van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
het overleggen van stukken door belangheb· 
benden, in verband met bepalingen der Onge-
vallenwet 1901. · 

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
wordt ter kennis van belanghebbenden ~bracht: 

dat eene naamlooze vennootschap of rechtsper
soonlijkheid bezittende vereeniging, welk een ver
zoek wenscht te doen als bedoeld in art. ó 2 , 
eerste lid, der Ongevallenwet 11101, ter bevordering 
van eene epoedige beet-hikking op het verzoekschrift 
daarbij zal hebben over te leggen: 

a. een exemplaar van de statuten der vennoot
schap of vereeniging, ingeval van wijziging, zooals 
zij tijdens de overle,i:ging lniden ; 

ll. voor zoover degeen , van wien een verzoek 
nitgaat, machtiging voor het indienen van het 
verzoek behoeft, een uittreksel uit de notulen der 
vergadering van commissarissen of van hen door 
wie volgen, de statuten de machtiging moet worden 
verleend, uit welk uittreksel blijkt dat degeen, 
van wien het verzoek uitgaat, gerechtigd is nit 
namens de vennootschap of vereeniging te doen. 

Door den voornoemden Minister wordt tevens 
de aandacht van belanghebbenden gevestigd op 
art. 25 van het Koninklijk beoluit van 5 Decem
ber 1902 (Staal4/J/ad n°. 206), inhoudende dat 
op een verzoek van een werkgever om te worden 
toegelaten tot het. on rdragen van het risico van 
de verzekering 1.ijner werklieden aan eene n3am• 
looze vennootschap of vereeniging niet wordt be
schikt, wanneer bij het verzoekschrift niet ie 
overgelegd eene schriftelijke verklaring van de 
vennootschap of vereeniging, welke inhoudt dat 
zij zich verbindt het bedoelde risico over te nemen 
met ingang van den eersten dag der maand, vol• 
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~nd,e op die waarin de overdracht van risico 

aan den werkgever wordt toegestaan. 

'e Gravenhage, den 20sten December 1902. 

(get.) Kuypn. 

22 December 1902. Bm!LUIT, hondende bepaling 

van het tijd1tip, waarop artikel 1 der OnR1!9 
vallen wet 1901 in werking treedt. S. 225. 

De in1Der!cingtreding ;, '1t!pt11Jld op !,et tijdltip 
tcaarop de 1,te Fe!Jruari 1903 aa111Jangt. 

22 Deum!Jer 1902. B&SLUIT van den Minister 
van Binnen)andsche Zaken , hondende bepa
ling van het aantal leden der plaatselijke com• 
mi&&iën , ingesteld bij Koninklijk beslnit van 
26 November 1902 (Staat,blad n°, 202). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien artikel 86 der Ongevallenwet 1901 en 
liet Koninklijk beslnit van 26 November 1902 
(Staat,blad n°, 202), zoomede artikel 4 der wet 
van 3 Febrnari 1902 (Staat,blad n°. 14), hon

dende wettelijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 26 Augn1tns 1901 
(Staat,blaá n°. 206); 

Heeft goedgevonden: 

het aantal leden van elke der plaatselijke com• 

missiën , ingesteld bij het Koninklijk be&lnit van 
20 November 1902, als volgt te bepalen: 

dat van de commissie te Amsterdam op negen; 
dat van de commiB1iën te Tilb org, Arnhem , 

's Gravenhage , Rotterdam , Leiden , Dordrecht, 
Haarlem, Utrecht, Enschedé, Groningen en Maas
tricht op zeven; 

dat van de overige commiasiën op vijf. 

'• Gravenhage , den 22sten December 1902. 
(get.) KuYP.BR. 

23 December 1902. M!BBIV.lll van den Minister 

van J nstitie aan de colleges van regenten 

over de hnizen van bewaring, betreffende het 
verleenen van toegang tot preventief !t'lVan
genen enz. 

Mijne besliaaing is gevraap;d in een tweetal 
aangelegenheden waaromtrent verschil van gevoelen 
was gerezen tuuchen de Orde der advocaten en 
het college nn regenten over het Hnia van Bewaring 
in een arrondissementshoofdplaats. 

In de eerate plaats gold het de vraag of het 
verleenen van toegang tot een krachtens art. 87 
der faillissementswet in verzekerde bewaring ge-
11telde, volgen• de bepalingen van art. 71 van 
den algemeenen maatregel van inwendig bestnnr, 

bedoeld in art. 22 van het Wetboek van Strafrecht, 

behoort tot de competentie van den voorzitter 

van het coll~e . van regenten dan wel tot de 
bevoegdheid van den rechter-commissaris in het 

falfüsement op iuond eener bepaling in het hnis
hondelijk reglement van het betrokken gesticht, 
vereir.chende het schriftelijk verlof van den be
trokken ambtenaar van het openbaar miniaterie, 
da recMer-commil1ar11 of den plaatselijken- of 
garnizoens-commandant om tot prevefdie/ gna11• 
ge11en te worden toegelaten. 

Het heeft mij willen voorkomen, dat de eerst
genoemde opvatting de jniate ia, omdat de ret'hter
commissaris, genoemd in het bedoelde artikel van 
het huishoudelijk reglement, dat m. i. ala een 
nitvloeiael van art. 384 van het Wetboek van 
Strafvordering ia te beschouwen , diensvolgens 

alechta de rechter-<:ommis111ris in strafzaken kan 

zijn, terwijl als preventief gevangenen in den zin 

nn dqt artikel enkel zijn te be9Chonwen de "8" 
detineerden, aangehouden, omdat zij verdacht zijn 

van het plegen van een atrafbftar feit. 
1n de tweede plaat& was in ttetehil of een 

memorie van verdediging , door een preventief 
genngene opgesteld , door diens verdediger bij 

zijn bezoek mocht worden medegenomen alvo
rens dit stuk door den officier van jnatitie 
was ingezien, hetgeen op grond der bepalingen 

omtrent de briefwisseling der gevangenen in den 
reeds genoemden algemeenen maatregel van in

wendig bestnnr en het huishoudelijk reglement 
eenerzijds voor niet mogelijk werd gehouden, doch_ 

anderzijds werd gewenscht. 
Mijne meening, dat znlka moet worden toege

laten is gegrond op de overtni~ng, dat de be

treffende bepalingen in den algemeenen maatregel 
en het hniahondelijk reglement niet van toepassing 
kunnen zijn op de briefwisseling tusschen de pre• 

ventief gevan~nen en hun verdedigen van het 

oogenblik waarop het Wetboek van Strafvordering 
dezen toestaat zich met een verdediger te beraden, 
zonder te bepalen, dat dit beraad alleen mondeling 
mag geschieden en niet schriftelijk , evenmin als 
trouwens de beperkingen aangaande de bezoeken 
in 't algemeen van toepa88ing zijn op het bezoeken 
dier gevangenen , nanr de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering door hun verdedigers, 

terwijl bovendien m. i. het schriftelijk beraad tot 
geen bezwaren aanleiding zal geven, die niet ook 
uit het mondeling beraad zonden kunnen TOOrt

vloeien. 
Het ia mij wenschelijk voorgekomen, Uw College 
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van de bovenvermelde twijfelpunten en daar• 
omtrent door mij gehnldigde inzichten in kennis 
te stellen, gelijk ik bij deze de eer heb te doen. 

IJe Minüter oan J,utitie , (get.) J . A. LoJ:U. 

24 J)ecember 1902. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, betreffende het spannen 
van telephoondraden over grond van parti
culieren. 

De Hooge Raad enz.; 
Partijen gehoord ; 
Gehoord den adv.-gen. Jhr. RETHAAN MAcAKi, 

namens den Procureor-Generaal, in zijne conclosie, 
&trekkende enz.; 

Gezien de stukken: 
0oerwegende dat, vol!(tlns het bestreden arrest van 

het gerechtshof te Amsterdam van 18 October 1901 
en het bij het vonnis der arrondissements-rechtbank 
te Amsterdam van 6 April 1900 ten aanzien der 
feiten overwogene, waarnaar bij dat arrest is ver
wezen, vaststaat .dat de eischer - stellende, dat 
hij ia eigenaar van het perceel te '1 Gravenhage 
aan de Laan Copea van Cattenbnrch, kadastraal 
bekend in sectie P, n°. 6931 en 6982, dat de 
verweerderesse, buiten eischere voorkennis of goed
vinden, bo , en den grond van voormeld perceel 
ten behoeve van hlll'e telephoon-verbindingen tele
phoondraden heeft gespannen en gespannen ge
bonden, dat dit een en ander ia onrechtmatig en 
eiecher dna gerechtigd ie de verwijdering daarvan 
in rechte te vorderen, en dat die onrtchtmatige 
daad den eischer schade berokkent, - gevorderd 
heeft, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar 
bij voorraad, de gedaagde, no vjllweerderease, zon 
veroordeelen tot verwijdering der bedoelde tele· 
phoondraden, met machtiging op den eiacher om, 
bij ingebreke blijven van gedaagde, die draden 
zelf ten koste van gedaagde te verwijderen , met 
vergoeding van alle kosten, schaden en interesten, 
door eischer ter zake voormeld geleden, of nog 
te lijden nader op te maken bij staat en te ver
effenen volgens de wet , - dat die vordering, 
behalve wat de daarbij p;evraagde uitvoerbaar
verklaring bij voorraad betreft, ia toegewezen bij 
voormeld vonnis , waarvan de gedaagde heeft ge
appelleerd, hare gronden, waarom die vordering 
had moeten zijn afgewezen, reeumeerende tot twee 
grieven in 's Hofs voormeld arrest aldus gefor• 
mnleerd: dat de rechtbank 1 °. alle kracht heeft 
ontzegd aan haar beroep op de haar verleende 
conce&eie in verband met art. 4 der wet van 
7 Maart 1862 (Staatsblad n°. 48) en 2°. in het 

spannen der draden heeft gezien eene den geiut. 
(eischer) schade toebrengende sl'hennis van diens 
eigendom, - dat het Hof bij het beetreden arreat 
heeft overwogen, dat de eerlte grief der apellante 
was onjuiat, maar, op grond van haar oordeel, 
dat de t1DHde grief was jnist, het vonnis des 
eersten rechters heeft vernietigd en eiseher, vor• 
dering, voor zoover die daarbij was toegewezen, 
hem heeft ontzegd; 

0. dat de eischer hiertegen heeft voo1·gesteld 
als middel van cassatie: Schending döor niet toe• 
paSBing van de artt. 626, 626, 627 en 728 B. W., 
in verband met art. 1401 van datzelfde wetboek, 
doordien het Hof - terwijl feitelijk vaststaat, 
dat de eischer is eigenaar van den grond en de 
verweerderesse buiten voorkennis of goedkeuring 
van den eischer telephooudraden over dien grond 
gespannen heeft en gesponnen houdt - beslist, 
dat door die daad der verweerderease des eiecher& 
eigendomsrecht niet geschonden is en die daad 
geene onrechtmatige daad oplevert en de vorde• 
ringen des eischere tot amotie en schadevergoeding 
heeft ontzegd ; 

Ten aanzien van dit middel : 
0. dat eigendom, die volgens art. 627 B. W. 

vermoed wordt vrij te zijn, blijkens art. 625 B. W. 
is het recht om van eene zaak het vrije genot 
te hebben en daarover op de vol&trekate wijze te 
beschikken , behoudens daarbij aangewezen beper• 
kingen, die hier niet ter zake doen; 

0. dat de eischer, ten aanzien van zijn voor• 
meld perceel dit recht hebbende, op dien grond, 
ingevolge art. 626 B. W. , gerechtigd is alle be
plantingen te doen en alle gebouwen te stellen, 
welke hij goedvindt, terwijl art. 728 B. W. nader 
uitdrnkkelijk bevestigt, dat hij bevoegd is op zijnen 
grond zoo hoog te bonwen als hem goeddunkt ;. 

0. dat met dit onbeperkte recht vnn den eischer 
als grondeigenaar het door verweerderease spannen 
en geapaonen honden van telephoondraden over 
dien grond ia in strijd; 

0. dat 'a Hof& oordeel, dat dit aanbrenl(Bll dier 
draden aan verweerderesse vrijstond, maar dat die 
draden door baar zonden moeten worden wegge• 
nomen, indien een bouwen door den eischer op 
zijn grond, dat wegnemen vorderde, hierop neder
komt, dat eene aanvankelijk rechtmatige daad der 
verweerderesse door en tengevolge van eene latere 
handeling dea eischere onrechtmatig zon worden, 
maar deze stelling is onaannemelijk, vermita de 
onrechtmatigheid van de daad der verweerderesse 
slechts kan afhangen van het bestaan van het 
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recht van den eischer als grondeigen1111r en niet van 
de uitoefening door hem van dit zijn recht; 

0. dat, terwijl dus de daad der verweerdere11e 
inbreuk moakte op des eischers recht en dit recht 
beschadigde, de eischer wegens die onrechtmatige 
daad was gerechtigd tot schadevergoeding, maar 
vóór alles tot de vordering, dat de onrechtmatige 
toestand zon opbonden en het onrechtmatig aan
gebrachte zou worden geamoveerd; 

O. dat dns voormeld middel van cnssatie is ge
grond, maar de verweerderes voor dit geval als inci
denteel middel van cassatie heeft voorgesteld: Schen
ding eu verkeerde toepassing van de artt. 4, 2, S, 6, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 der wet van 7 Maart 1852 
( ,'St,zatsólad n°. 48), door te beslissen, dat de 
uitdrukking telegr1111f in art. 4 voormeld beteekent 
internationale en intercommunale rijkstelegraaf, 
en dus reeds daarom niet toepasselijk is op de 
incidenteel eiscberes, welke beslissing echter niet 
lltrookt met de algemeenheid en den inhoud van 
voorschreven artt. 4, en li, en het ook niet wel 
begrijpelijk is, dat art. 4, hetwelk de middelen 
i!Chenkt tot aanleg en instandhouding van den 
telegraaf, dit publiek verkeersmiddel niet omvatten 
zoo, wa oneer het zich in bijzondere handen bevindt, 
terwijl de noodzakelijkheid van zooveel ruimer 
toepassing van art. 4, wanneer de communale 
telephoon er onder valt, niet ten gevolge hebben 
kan, dot het artikel niet meer van toepassing is 
-0p den telephoon, wanneer het overigens daarop 
van toepassing mocht zijn , en dit laatste het 
geval is, daar de omstandigheid, dat de telephoon 
na die wet uitgevonden werd, niet afdoet, waar 
er geen verschil in wezen is, daar de telephoon 
i!lechts is eene soort van telegraaf; 

0. ten aonzien van dit incidenteele beroep, dat 
blijkens het aangevallen arrest de eerste grief der 
telephoonmaatechappij tegen de haor ongunstige 
uitspr1111k in eersten aanleg is geweest, dat de 
rechtbank d1111rbij alle kracht heeft ontzegd aan 
haar beroep op de haar verleende concessie in 
·verband met art. 4 der wet van 7 Maart 1852 
{Staatsblad n°. 48) en het Hof die grief heeft 
verworpen , oordeelende .dat appellante 1100 hnre 
-0onceBBie niet het recht kon ontleenen om draden 
te spannen en te hebben boven geïntimeerde's 
-grond"; dat tevens aangaande die concessie beslist 
werd , dat daarbij .aan de N ederlandsche Heil 
'Telephoon Maatschappij, behoudens de rechten 
van derden , tot wederopzegging vergnnning is 
verleend voor den 1111nleg en de exploitatie van 
.een voor publiek verkeer bestemd telephoonn~ 

met een centraal bureel, binnen den kring, ge
trokken met een straal van 6 K.M. uit een in 
de gemeente •s Gravenhage gelegen, door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

. te bepalen centraalpunt en zulks onder verplich
ting tot nokoming van de 1-egelen, gesteld in 
art. 2 letter a tot en met d van boven,temelde 
wet en verder onder de strekking dier concessie, 
dat zij ia eene feitelijke communale, verleend aan 
eene particuliere maatachappij ; 

dat deze beslissingen in verband zoo met 
elkander als m'et den verderen inhoud van het 
arrest medebrengen, dat naar 's Hofs oordeel de 
aan de eischeresse verleende vergunning strekt 
om tot stand te brengen en te exploiteeren eene 
inrichting tot algemeen telephonisch verkeer binnen 
de gemeente 's Gravenhage, en nu het arrest op 
den grondslag van dit oordeel - dat als van 
feitelijken aard moet worden geëerbiedigd in cas
satie :_ in· rechte beslist dat, ofschoon naar nrt. 4, 

der Telegmafwet van 1852 .de eigenaars van 
gronden . . .• waarover een electro-magnetische 
telegraaf wordt gebracht, zonder dat daartoe ont
eigening wordt vereischt, zijn gehouden • . . . . 
het leiden der draden •.•• boven den grond te 
dulden", dit artikel reeds daarom niet op de 
telephoon-maatschappij toepasselijk is.,. omdat in 
evenvermeld artikel de uitdrukking ~tdegraaf" 
beteekent inter-nationale en i11ter-communale rijke-

. telegraaf met nitdrnkkelijke verklaring in het 
arrest, dat het Hof geen oordeel uitspreekt over 
de beantwoording der vr1111g , of de telephoon 
technisch valt onder het begrip telegraaf, 

0. dat eene beantwoording van die technische 
vraag ook thana kan worden daargelaten , omdat 
moet worden 1111ngenomen, dat de gansche telegraaf
wet en dus ook art. 4, ofschoon in hare toepassing 
niet beperkt tot inrichtingen van het Rijk, alleen 
bepalingen vaststelt omtrent de internationale 
en intercommunale electro-magnetiecbe verkeers
inrichtingen ; 

0. dat, tijdens die wet in wording was, hier 
te lande geen andere eleotr~magnetische telegrafen 
in werking waren dan die, welke de stations der 
toen bestaande of in aanbouw zijnde spoorwegen 
met elkander verbonden en langzamerhand ook 
voor het algemeen verkeer open waren gesteld 
terwijl eene bijzondere maatschappij Amsterdam 
in ·eJectro-magnetische telegTIIIÜ-verbinding had 
gebracht met het Nfoowediep, zoodat het electro
maguetische telegr1111fverkeer uitsluitend was inter
communaal en in particuliere handen i 
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dat dit particuliere telegraafwezen werd be• 
heencht door het Koninklijk bealuit van 8 De
cember 184.7 (Staatsblad n•. 72), welks inhoud
beha:I ve het bepaalde in art. 2 letten a en f 
met bijbehoorende modellen - i■ overgega&11 Ûl ; 

art. 2 der telegraafwet en hetwelk gellllmen naar 
aanleiding van de dienstbaar■telllil,: der apoorweg
telegrafen aan het alpmeen verkeer, geheel den 
stempel draagt nn eene regeling van intercom• 
munale binnenlandsche telegrafie; 

dat de Regeering van 1851 en 1852 met het 
oog op dezen toeatand raadzaam oordeelde (IOOlll■ 
de oowergreden der telegraafwet ook luidt) om 
de voornaamste plaatsen van het Rijk door electro
magnetiaohe telegrafen met elkander en met het 
buitenland in gemeeneehp te brengen , en in . 
overeenstemming hiermede ari. l der wet het 
voorstel inhield dat van Staatswege zulke tele
grafen zouden worden aangelegd en onderhouden 
tu1schen 's Gravenhage en de voornaamste iteden, 
veetingen en havens van het Rijk in zoodanige 
richting. dat die telegrafen zich aan die van België, 
Pruiasen en Hannover zouden kunnen sluiten; 

dat echter, blijken, de schriftelijke en monde
linge gedachtenwiueling over het wetsontwerp, de 
voorgestelde Staatsaanleg alleen moest strekken om 
aan de bereiking van het ~e doel eenen 
fl.inken stoot te geven, alsmede om internationaal 
"erkeer mogelijk te maken met die landen, welke 
tot aansluiting hunner netten aan de telegrafen. 
hier alleen bereid waren, zoo die plaats had aan 
Nederlandsche Staatslijnen; geenuins echter om 
dit intercommunaal en internationaal verkeer te 
maken tot een voorwerp van Mit1lllitnuk Staatszorg; 

dat de .Minister, die de wet :voorstelde, bij bare 
verdediging wel den aandrang afwees .om dat 
verkeer gelijk tot 0011: toe 9111t#l over te laten aan 
den bij zonderen ondernemingsgeeat, maar tevens 
verklaarde dat deelneming van bijzondere personen 
·aan die zorg welkom was aan de Regeering en 
daarvan deed blijken door de reeds vermelde over
neming in de telegraafwet, •nlb met de uitge

sproken bedoeling om onder andere het in art. 4, 

en 9 bepaalde ook aan hun bedrijf ten goede te 
doen komen , van de regeling van 184.7 door het 
voorgeatelde art. 2; 

dat die overneming wel niet zonder wijziging 
geschiedde, doch buiten alle aantasting van den 
grondslag van het bealuit: ttgeling van het inter
communaal verkeer; 

dat de weglating van letter e uit art. 2 van 
dat beslnit strekte om de ondernemers van dit 

verkeer te ontheffen van onnoodigen omslag, 6D 

de weglating van letter / teniet cl-1 de daarbij 
hun in uitzicht gatelde oplegging van het uit
keeren eener vergoeding aan de postadministratie 
"ingeval later wegens veelvuldig gebruik van de 
telegrafen door het publiek de geldelijke belangen van 
de postadministratie gevoelig kwamen te lijden" ; 

dat hierdoor dus alleen de medewerking van 
den bijzonderen ondernemingsgeest aan be\ door 
de wet georganiseerde vei:keer werd vergemakkelijkt, 
en hetzelfde geldt van hetgeen in den aanhef van 
art. 2 der wet voorkomt omtrent aanleg van 
bijzondere telegraafondernemingen .het.zij afzon• 
derlijk hetsij ·in verbinding met de lijnen van 
den Staat" ; 

dat deze vermelding hare aanleiding uitsluitend 
ontleende aan het voornemen om een zeker aantal 
Staatslijnen aan te leggen, waaraan in 184,'l' nog 
niet werd gedacht tijden• het toen uitgevaardigde 
Koninklijk besluit, dat blijken• zijne beweeR• 
redenen en ganachen inhoud alleen gericht was 
op het bevorderen doch tevens het onder toezicht 
■tellen van electro-magnetiache gemeenschaps
middeleo door particulieren binnenlandschen aan-

. aanleg; dat deze aanleiding ten duidelijkste aan 
het licht treedt door de bedoeling, herhaaldelijk 
van Regeeringawege uitgfl!\proken , om te trachten 
zich met de bijrondere ondernemingen te verstaan 
over een J!:emeenachappelijk gebruik van hare 
inrichtingen ; 

0. dat, nu op deze wijze de toelaatbaarheid van 
bijzondere telegraafondernemingen naast den St.aats
aanleg uitdrukkelijk in de telegraafwet is uitge-
1proken, met de telephoonmaatschappij en in zoover 
dus met afwijking van •• Hof& opvatting moet 
worden aangenomen, dat de algemeenheid en inhoud 
der artt. 4, en 6 de toepasselijkheid dezer bepa
lingen niet uitsluit: zulks te eer omdat, toen een 
afgevaardigde aanmerking maakte op het in de 
redactie van art. 4, 2de lid voorgestelde woord 
.ambtenaren", de minister verklaarde daaronder 
ook beambten 'fan partionliere telegrafen te hebben 
willen ventaan en na die verklaring het artikel 
ongewijzigd ia gebleven ; 

dat evenzeer terecht door de Maatschappij tegen 
een deel van •• Hof& beschouwingen is ingebracht, 
dat al wordt de bezwering der grondeigenaar& 
grooter, zoo de voorzienilljl: van art. 4 ûch uit
strekt tot den aanleg en· de instandhouding van 
bi;izondere lijnen, hieraan, tegen de algemeenheid 
van woorden en inhoud der bepaling in, op zich 
zelf geen reden mag worden ontleend om 100danige 
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toepassing af te wijzen indien deze overigens 1trookt 
met de wet; 

dat daarentegen eene opmerking van de11 minister 
in verband met dit bezwaar bevestigt dat bepaal
delijk art. 4 de wet, ofschoon geenazine (zooal1 
het Hof aanneemt) uitelnitend de lijnen van het 
Rijk betreffend, toch alleen intercommuMle e,, 

inten,ationale verbindingen op het one: heeft, 
vermits de minister ter oploaaing van dese be
denking in de beide Kamers der · Stateo-Geoerael 
deed gelden, dat slechte bij uit®nder ing of •ldz:aa• 
een draad zou worden gelegd over of door bijzon
deren eigendom en dit antwoord te onvereenigb1L11r 
is met de schepping van een oommunaaloet om, 
gelijk toch geschiedde, hen te doen zwijgen, die 
zelfs heel sterk over de bezwariog hadden geklaagd; 

0. dat dus het bekl~e arrest op grond van 
het eerste cassatiemiddel moet worden vernietigd 
met verwerping van het incidenteel beroep in 
CBIIB&tie; 

Verwerpt het subsidiair incidenteel beroep i• 
cuaatie; 

Vernietigt het ·arrest den 18den October 11!01 
door het gerechtshof te Amsterdam in deze zaak 
gewezen; 

En, recht doende krachtens art. · 106 R. 0. in 
verband met de artt. 420, 422 en 424 B. R.; 

Bevestigt het vonnis, door de arrondissemente
regtbani: te Amsterdam den 6den April 11100 in 
deze zaek gewezen; 

Veroordeelt de verweerderesse in cusatie in de 
kosten zoo van honger beroep ale van caesatie. 

(W. v. 'T R. 7849.) 

27 J)ecember HIO~. BESLUIT, houdende uitvoe
rinit van art. 64 eerste lid der wet van 
2 Januari 11101, S. l (Ongevallenwet 1901). 

Bij dit besluit is bepaald, dat een onderzoek, 
bedoeld in het eerste lid van art. 64 der Onge
vallenwet 11101, niet kan worden opgedragen aan 
een ambtenaar der Rijksverzekeringsbank beneden 
den rang van commies en dat ten aanzien van 
het bovengenoemde, de agenten der Rijbver
zekeringsbank en de controleerende geneeskundigen 
der Bank worden geacht een hoogeren rang te 
hebben dan dien van wmmiee. 

l!9 J)e,:em/Jer lll0ll. BBSLUIT, bevelende de plut
einit in het Staafablad van de te '• GrafJtJM• 

/,age op l November 1902 tlllllCben Neder
/ad en België gesloten overeenkomst ter 
vervall!f:Ïng van die van 16 September 1888 

(S~lad n°. 187) betreffende de samen
werking van de Nederlandsche Rijkspost
spaarbank en de Belgische al~meene epaar
en peneioenkae. 8. 226. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 
Gezien de te'• GrafJe1tllage op 8 November 11102 

tnsschen Nederland en België gealoten over
eenkomst ter vervanging van die van 16 Septem
ber 1883 (Staauölad n°. 137) betreffende de 
samen werking van de Nederland,clle Rjjkapoat
.,,,.;ir1xin1t en de Belguclle algemeene a,,aar- en 
pennoen/raa, van welke eerst vermelde overeen
komst een afdruk, met vertaling, aan dit beelnit 
gehecht ie; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken d.d. 24 December 11102 
n°. 101100, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en veretaan de bekend
making van voorzegde overeenkomst, met ver
taling, te bevelen door de plaatsing van dit be
sluit in het Staaû/Jlad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestnnr, worden belast, ieder voor 
zooveel hem be~reft, met de uitvoering der be
palingen, in meergemelde overeenkomst vervat. 

'e Gravenhage , den 29eten December. 11102. 
v,et.) W I L HEL M I N A. 

J)e Mini.rter oan Buitenlandsclle Zaken, 
(gd.}- R. MBLVIL VAN LYNDBN. 

(Uitg~, 8 Jan. 11102.) 

VERTALING. 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederl~nden en de Regeering van Zijne Majea
teit den Koning der llelgen, het nattig geoordeeld 
hebbende, om wijzigingen van ondergeechikt.en 
aard aan te brengen in de Overeenkomat, den 
16den September 1888 tnBBChen beide landen ge

sloten, ten einde faciliteiten te verzekeren aan 
de inleggers in de RijkRpostspaarbani: van Neder
land en aan de inleggers in de Algemeene Spaar
en Pensioenkas van Belitië, hebben besloten die 
overeenkomst te vervaniten door de overeenkomst, 
wa9.rvan de- inh.oud hieronder volgt : 

Art. 1. De spaargelden, welke, hetzij in de Alge
meene Spaar- en Pensioenkas van .België, hetzij 
in de Rijkspostspaarbank van Nederland zijn ge
stort, znllen, op verzoek van de belanghebbenden, 
zonder kosten, van de eene instelling naar de 
audere, en omgekeerd, kunnen worden overgebracht. 

De verzoeken om overbrenicing van het eene 
land naar het andere, zullen in België en in 
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Nederland worden aangenomen aan alle kantoren 
der posterijen of agentschappen , welke met den 
dienst der spaarbank belast zijn. 

Op de overgebrachte gelden sollen, bepaaldelijk 
voor zooveel betreft den rentevoet en de bereke
ning der rente, de voorwaarden van terugbetaling, 
van aankoop en wederverkoop van staatsschuld, 
of van verkrijging van lijfrenteboekjes, van toe
passing zijn de wetten, verordeningen, besluiten 

en reglementen, regelende den dienst van het be
stuur, in welks inrichting die gelden zullen zijn 
overgedrngen. 

2. De bonders van boekjes van de A.lgemeene 
Spaar• en Pensioenkas van België of van de 
Rijkspostspaarbank in Nederland znllen, zonder 
kosten , in een dier landen , de terugbetaling 

kunnen bekomen van de bedragen, welke door 
hen zijn ingelegd in de Spaarbank vnll het an
dere land. 

De aanvragen om internationale terugbetaling, 
gesteld op bijzonil.ere formulieren, welke ter be• 
~bikking van het po bliek worden gehouden, zulleu 
door de belanghebbenden ter hand worden ge
-steld a:\n het hoofd van het kantoor of ann den 

postdirecteur in hunne woonplaats, die ze vrij 
van port, zal doen toekomen aan de spaarbank, 
die de gelden in bewarin!f heeft. 

De terugbetalingen zullen plaats vinden krach
tens bevelschriften van betaling, welke alleen be
taalbaar zullen zijn op de post- of andere in• 
richtingen, welke met. den spanrbankdienst belast 
zijn. Zij zullen door de Spaarbank, welke ze zal 
hebben afgegeven, rechtstreeks en vrij van port 

worden verzonden ann de ~oor de betaling aan
,gewezen kantoren. 

3. Elk bestuur behoudt zich het recht voor, 
om de aan vragen om internntionale overbrenging 
-0f terogbetaling, welke niet mochten voldoen aan 
{ie door hare dienstreglementen gestelde voor
waarden, af te wij~n. 

4. De renten der van de eene spaarbank naar 
1le andere overgebrachte sommen zullen komen 
-ten ll\Bte van het bestuur dat de gelden oor
spronkelijk in bewaring had, tot aan het einde 
der maand, waarin de aanvrage zal zijn ingediend, 
en ten laste van het bestuur dat de gelden over
neemt, te rekenen van den eersten dag der vol. 

. gende maand. 
5. Er zal il.oor de Algemeene Spaar- en Pensioen

kas van België en door de Rijl::apost&paarbank 
"Van Nederland op de tijdstippen, welke door de 
beide besturen zullen worden bepaald, eene af. 

rekening worden opgemaakt, betreffende de be
dragen, welke zij elkander over en weer sclmldig 

zijn, uit hoofde van de wegens den spaurbank• 
dienst plaats gehad hebbende verrichting, en zal, 
na wederzijdsch onderzoek van die afrekeningen, 
1le als schuldenares erkende instelling, binnen 
den kortst mogelijken tijd, haar schold aan de 
andere instelling voldoen, door middel van wissel
brie..-en of van aanwijzin!f van betaling op Brussel 
of op Amsterdam, betaalbaar in de moot van 
het land van bestemming. 

6. De Spaarbank van eik der landen, welke 
deze overeenkomst hebben gesloten, zal recht
streeks en portvrij per post briefwiueling kunnen 
onderhouden met de spaarbank van het andere land. 

1. De postkantoren von beide landen zullen 
wederkeerig hunne medewerking verleenen voor 
de inhouding van boekjes, welke in orde georacht 
of onderzocht moeten worden. 

Het overmaken der boekjes tusschen de Spaar
bank van elk land en de pobtkantoren of agent
schappen van het andere land zal "plaats vinden 
vrij van port. 

8. De Algemeene Spaar• en Pensioenkas van 

België en de Rijkspostspaarbank van Nederland 
zullen, in onderling overleg, vaststellen de maat
staven van herleiding der gelden, welke vereischt 
zijn geweest voor de verschillende verrichtingen en, 
na verkregen overeenstemming met de postadminis
tratiën van beide landen, maatregelen vun onder
geschikten aard en orde, noodig voor de uitvoering 
van de tegenwoordige overeenkomst. 

9. Ieder der contracteerende partijen behoudt 
zich de bevoegdheid voor om , ingeval van over• 
macht of onder ernstige omstandigheden , de 

werking van de tegenwoordifl8 overeenkomst ge
heel of ten deele te schorsen. 

Hiervan zal langs diplomatieken weg mede~ 
deeling moeten worden gedaan aa.u de andere 
adminÎlltratie. 

In de mededeeling zal worden bepaald, met 
ingang van welken datum de internu.tionale dienat 
zal opbonden te werken. 

10. De tegenwoordiire overeenkomst zal van 
kracht P.D geldig zijn, te rekenen van den dag, 
welke door de spaarbanken van beide landen 
in onderling overleg zal worden vastgesteld , 
zoodra de afkondiging ervan, overeenkomstig 
de bijzondere wetten van elk der beide Staten, 
zal 1ijn gedaan en zij zal verbindend blij• 
ven tot dat een der bdde contracteerende par
tijen aa.n de andere, ten mio&te zes maanden 
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van te voren, het voornemen zul htbben te kennen 
geireven om hare werking te doen opbonden. 

Gedurende de laatste zes mRanden zal de 
overeenkomst nog ten volle uitvoering erlangen, 
onder voorbehoud VRD de uf1Yikkeliug der z11.ken 
tn de verrekening van het saldo der rekeningen 
tnsschen de spaarbanken van beide landen, na het 
verstrijken van den genoemden termijn. 

Ten blijke hiervan hebben de ondergeteekenden, 
Minister van Bnitenlandsche Zaken van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden en Buiten• 
gewoon Gezant Pn Gevolmachtigd Minister van 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen te 's Graven
hage, behoorlijk gemRchti!(d, de te~nwoordige 
overeenkomst onderteekend en van hun zegel 
voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te 'a Gravenhage den achtsten 
November n~ntienhonderd twee. 

(L. S.) (get.) MKLVIL Baron V.&N LYNDEN. 

Graaf DE GB.FJ:.t.~ ROGIER 1 

211 December l 1102. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 29 Angnstns 1902, n°. 104, 
late afd., wnarbij aan G. GEl!:RTSElU, wed. 
T1. G. DUBBELBORR, te Yet!1Ulam, ve~nn• 
ning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein ia verleend. S. 227. 

W11 WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Miniater van Bin
nenlandsche Zaken van 1 December 1902, '\"· 8686, 
afd B.B., betreffende het bealnit van Gedepn· 
teerde Staten van Groningen van 2!1 A ngnstns 
1902, n°. 104, late afdeeling, waarbij aan G. 
G&ERTs1nu., weduwe van T1. G. · DuBBELBOER, 
vergunning ia verleend voor den nrkoop van 
sterken drank in het klein in het perceel te 
Yeendam, Wijk T, n°. 20; 

Overwegende, dat aan G. G11:&RTSBllA voornoemd 
bovenbedoelde vergunning was geweigerd door 
burgemeester en wethouders van Yee11dam bij be• 
sluit van 7 April 11102, n°. 402/208, omdat het 
aantal vergunningen in die gemeente het muimnm 
overschrijdt en volgi,na de wet van 27 April 11101 
(Staat8blad n•. 85) geen overdracht van vergnn• 
ningen meer mag plaats hebben; 

dat G. GHRTSEKA voornoemd van dit besluit 
in beroep it gekomen bij Gedeputeerde Staten 
van Groningen en haar bij het in hoofde dezee 
genoemd besluit van dat college de gevraagde 
vergunning is verleend op p:rond, dat die ver-

! 902. 

gunning vroeger nrleend ia geweest aan haren 
echtitenoot, T1. G. DuBBELBOEB, die 11 Maart 1902 
overleden is, en voor wien zij op 1 Mei 1901 
het bedrijf daad werkelijk uitoefende, zoodat zij 
moet geacht worden te behooren tot hen, die op 
1 Mei 1901 het bedrijf nitoefenden in eèn loka
liteit, waarin op 1 Mei 1881 zonder atrijd met 
wet of verordening sterke drank werd verkochi, 
en aan welke ingevolge artikel 26, eerste lid, 
letter 6, van de Dr11nkwet tot 1 Mei 1904, ·de 
vergunning n_iet mag worden geweigerd; 

· Overwegende , dat artikel 26 dér wet van 
28 Juni 1881 (Staat8blad n°. 97), gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1884 (Staat8blad n°. li4), 
16 April 1886 (Staat,blad n•. 78), lö April 1886 
(Staatsblad n°. 64) en 27 April 1901 (Staat,blad 
n°. 85), onder meer voorschrijft, dat voor de 
lokaliteiten, waa1·in op . 1 Mei 1881 zondeubijd 
met wet of verordening sterke drank werd ver
kocht, zoolang aan die lokaliteiten de bestemming 
om voor den verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt, niet door een dnad 
van den eigenaar of gebrniker ia ontnomen, de 
vergunning, tenzij in de gevallen, bedoeld bij 
artikel 3, D°". 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il en 10 tot 
1 Mei 1904 niet kan worden geweigerd aan hem, 
die op 1 Mei 1901 het bedrijf daarin uitoefende; 

dat sinda het in werking treden dier wet blijkena 
de artikelen 1 en 18 , 1 °. , reehtena geen ver
koop van aterken drank in het klein mogelijk ia, 
dan krachtena eene vergunning; 

dat die vergunning ingevolge art. 8 dier wet 
niblilitend geldt voor den persooo des verzoekers, 
behondena de uitzonderingen, vermeld in het 
tweede lid van dat a:-tikel ; 

dat do, ook, beboudena die uitzonderingen, 
alleen van hem , op wiena naam eene vergnn
nin!l is geateld, rechtens kan worden gezegd, dat 
hij sterken drank in het klein verkoopt; 

dat de wet met de woorden • uitoefenen van 
dat bedrijf" beoogt verkoopen van tterken drank 
in het klein; 

dat mitsdien onder uitoefenen van het bedrijf, 
hetwelk geschiedt na het in werking treden dier 
wet. nchtens moet worden verstaan uitoefenen 
krachtens eene vergunning; 

dat hierdoor niet wordt uitgesloten, dat een 
derde den vergnnninghonder bij de nitoefening 
van het bedrijf in meerdere of mindere mate be· 
hnlpzaam is; 

dat evenwel zoodanige ,lerde nimmer in den 
zin der wet kan worden gezegd, het bedrijf nit te> 

33 
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oefenen, zoolang niet te zijnen name eene ver

gwnning ia verleend ; 
dat op 1 Mei 1901 ten name van G. GEERTSElU. 

voornoemd geen verp;unning was verleend, en op 
dien dag te haren aanzien geen der gevallen, be
doeld hij artikel 8 , tweede Jid, der wet bestond; 

dat zij d na op voormelden dag rechtens uiet 
het bedrijf uitoefen.de en haar geene vergunning 
op ~nd van artikel 26, eerste Jid, letter /J, 
der wet mooht worden verleend ; 

dat mitsdien bovenvermeld healnit van Gedepn
teerde Staten van Gronir,ges i11 strijd ia met 

laatstgenoemd voorschrift ; 
Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Rnad van State gehoord (advies van den 

16 December 1902, n°. 22); 
Gezien het nader rapport ve.n Onzen Minister 

va11 Binnenl11ndsche Ze.ken van 24 December 1902, 
n°, 9549, afdeeling Binnenle.[!dsch Bestnnr; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld beslnit van Gedepnteerde Staten van 

Groninge1i te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenle.odsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staataólad geplaatst, en° waarvan afschrift 

e.nn den Raad ve.n State gezonden zal worden. 
'aGravenhage, den 29aten Deoember 1902. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Mi1&iater oan Binnenlandacke Zaken, 

(get.) KUYPER. 
(Uitgeg. 13 Ja,i. 1903.) 

30 December 1902. B&SLUIT, houdende beslis
sing dat het besluit van een gemeentebestuur 

om voor zich te treden uit eene gemeen• 

schappelijke regeling, bedoeld bij art. 12 L 
der gemeentewet, noch bij dit artikel nocl\ bij 
eenige andere wetsbepaling aan de tr00dkenring 
van Gedepnteerde Staten ia onderworpen en 
dat een tegen een bealnit van Gedepnteerde 
Staten· tot niet-l[OOdkeuring van zoodanig 
ruadsbesluit ingesteld beroep op de Kroon 

dan ook ongegrond moet worden verklaard. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beri,ep, ingesteld door den 
raad der gemeente Stad-aaii-'t Harir,goliet, tegen 
het beslnit van Gedepnteerde Staten van Zuid
lwlland d.d. !I Juni 1902, B. n°, 2268, lste afd., 
G. S. n•. 38, waarbij goedkeuring ia onthouden 
aan het beslnit van genoemden gemeenteraad van 
19 April te voren, tot opheffing der in het jaar 
1867 tnsachen de gemeenten den Bommel, Oolt-

• ge,uplaat, Oude Toll{/e, Middelkarnia en Stad-aan• 
't Hariiigoliet tot stand gekomen gemeenschappe
lijke regelinit betrelfünde het beheer en onderhoud 
van den grintweg, loopende van Middelkami, 
langs Stad-aa,a-'t Haringoliet over den Bom11&el 
nae.r Oof.tgen,plqat en van beide laatstgenoemde 

• gemeenten Dil&r o.de-1br,ge; 
Den Rae.d van State, e.fdeeling voor de geschillen 

van beatnur, gehoord, e.d vies ve.n 19 Novem
ber 1902, n°. 292; 

Op de voordre.oht ve.n Onzen Minister van 
Binnenlandsche Ze.ken van 27 December 1902 • 
n°. 8788, e.fd. B. B.; 

Overwegende, dat Geaepoteerde Staten boven• 
,·ermeld bealnit hebben genomen op grond, dat 
art. 121 der g;emeentewet bepaalt, dat besturen 
van twee of meer gemeenten gemeenschappelijke 
belangen na machtiging en onder goedkeuring ve.n 
Gedeputeerde Staten knnnen regelen ; dat onder 
.regelen" niet alleen het oprichten van hetgeen 
nog niet bestaat, doch ook het opheffen ve.n eene 
bestaande regelinit van ~meenschappelijke belan
gen moet worden verstaan ; de.t mitad ien het 
opheffen van een gemeenschappelijke regeling, tenzij 
bij die regeling zelve anders is bepaald, moet ge
schieden bij een gemeenschappelijk besluit van de 
raden àer betrokken gemeenten ne. machtiging en 

onder goedkenring van Gedeputeerde Staten; dat. 
Henwel door het gemeentebestnur van Stad aan• 
't Haringoliet geen itemeenschappelijk besluit der
betrokken gemeentebestnren, tot het welk ook 
geen machtiging door Gedeputeerde Staten was. 
verleend, ter goedkeuring is ingezonden, doch. 
slechts een eenzijdig besluit ve.n den raad dier ge

meente tot opheffing der bedoelde gemeenschappe
lijke regeling ;-

de.t de gemeenteme.d van .Stad-aan-'t Hari11g
vliet zich da&l'op tot Ons heeft gewend met een 
adres, daarbij te kennen gevende dat hij bij be
alnit van 19 April 1902 tot opheffing van boven

bedoelde regeling heeft besloten vermits de gemeente
daardoo~ niet langer kan worden gebaat; en Ons 

verzoekende - met verwijzing naar het Konink
lijk bealnit ve.n 19 December 1890 .(Staatsblaà 
n°. 186) - het opheffingsbesluit alsnog te willen 
goedkeuren ; 

0 verwegen de , de.t in deze vaststaat dat bnrge•· 
meester en wethondera der gemeente Stad-aan
't Harilffjoliet, bij missive van 22 Mei 1902, 

I n°. 203, e.an Gedepnteerde Staten ve.n ~idlwllamt 
ter goedkeuring hebben ingezonden het, zonder
me.chtigin,11; van Gedepnteerde Staten en buiten. 
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medewerking der vier andere betrokken gemeenten, 
op 19 April te voren door den raad dier gemeente 
genomen beslnit tot opheffing met 1 °. Jannari 1908, 
der , einde het jaar 1857 tneeehen de gemeenten 
Staá-aa••'t Han11911liet, den Bommel, Ooltgeru,
plaot, Oude-T<>nge en Middelkarnia bestaande ge
meenschappelijke rep:eling, betreffende het beheer 
en onderhoud van den grintweg, Joopende van 
Middetkarnu langs Stad--aan-'t Hari"!lvliet over 
den Bommel naar Ooltgen4'plaat en van beide 
laatstgenoemde gemeenten naar Oude 'lb,age ; 

0 verwegen de wijders, dat, volgens het bepaalde 
bij art. 121 der gem_eentewet, de besturen van 
twi,e of meer gemeenten na macli.tiging van Gede
puteerde Staten gemeenschappelijke zaken onder 
goedkeuring van laatstgenoemden kunnen regelen; 

dat, waar alzoo aan het door burgemeester ~n 
wethouders d,r gemeente Stad-aan-'t Haringvliet 

bij Gedepnteerde Staten ter goedke"uring ingediende 
raadsbesluit de daarvoor in art.121 der gemeente• 
wet gestelde vereischteo ten eenenmale ontbraken, 
en dit raadsbeslnit ook niet 11it anderen hoofde 
aan de goedkeurinii: van Gedeputeerde Staten be
hoefde onderwor1ien te worden, Gedeputeerde Staten 
van ZuidhoUand mitsdien te recht bij het bestre
den bealuit geene goedkeuring aan voormeld raads
beslnit hebben verleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Het ingesteld beroep ongegrond te v~rklaren. 
Onze Minister van Binuenlandsche Zaken ie 

belast e,,z, (W. v. B. A.) 

31 Decem/Jer Hl02. Wn, houdende wijziging 
van het 1111gende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1901. S. 228. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstnk: 

a. 1Jerlwogd: 

Àrt. Smet/ 6,600. Àrt. 6met/ 600. 
Àrt. 7 met/ 11,400. .tl.rt. Smet/ ö40. 
Àrt. 10 met/ 44,000. Àrt. 13 met/ 1,650. 
Àrt. 27 met/ 1,180. Àrt. 82met/ 650. 
Àrt. 38 met/ 1,250 . .J.rt. 56 met/ 85,000. 
'.J.rt. 61 met/ 24,800. Àrt. 68 met/ 91,280. 
.tl.rl. 65 met/ 18,000 . Àrt. 74,metf 8,700. 
Àrt. 124 met f 9,500. .tl.rt. 126 met/ 725 . 
Àrt. 127 met / 7,000. Àrt. 147 met/ 1,860. 
Àrl. 149 met/ 108,000. Àrt. 152 met/ 8,960. 
Àrt. 158 met / 88,000. Àrt. 164 met/ 24,000. 
.Art. 167 met / 1,800. .tl.rt. 159 met/ 860. 
Àrt. 162 met/ 1,280. .tl.rt. 175 met/ 6,400. 

Àrt. 185 met/ 750. Àrt. 205 metf 850. 
.Art. 207 met/ 24.,500. Àrt. 208 met/ 14,800. 
Àrt. 210 met/ 15,000. Àrt. 215 met/ 4,500. 
.J.rt. 219 met/ 8,200. Àrt. 225 met/ 8,000. 
.tl.rt. 227 met/ 18,100. bt. 234 met/ 71,600. 
Àrt. 235 met/ 8,000. Àr.t. 237 met/ 8,600. 

.J.f deeling Landbouw,. 

(olld VIde afdeefi"!I van Hoof<htuk V.) 

Àrt.176 met/ 850. Àrt. 179 met.f 6,810. 
Àrt.182 met/ 175. Àrt. 190 met/ S,61i0. 

b. aa"!leould: 

.J.rt. 129. Jaarwedden van den Road en het 
verder personeel voor het toezicht op de Spoor• 
wegdiensten, het onderzoek naar de middelen tot 
verbetering van het spoorwegnet danronder be• 
grepen./ 119,100.--. 

c. ingelascnt : 

bt. 119óu. Aandeel van Nederland in de 
. kosten van verbeterinii: van het grensgedeelte van 

de Bocholter Aa of A1111trang, ingevolge overeen
komst tusschen Nederland en Prnissen rnn den 
18den April 1900, goedgekenrd bij de wet van 
10 November 1900 (Staat&blado0

• 177)./9,167.76. 
.J.,:t. Ulóû. Volto~iing van het hoofdgebouw 

met daartoe behoorende werken op het station 
Nijmegen. f 1,764.80. 

.J.rt. 24.2óu. Toelage aan P. G AADE wegens een 
hem in den dienst overkomen ongeval./ 339.58. 

d. 1Jerminderd : 

Àrt. 189m.f160,027.06.À.rt.140 m./218,980.-. 
.J.rt. 167 m. f 9,640.-. Àrt. 204 m./ 8,250 .-,. 
bt. 216m . .f 35,000.- . .J.rt.217 m./ 40,000.-. 
Àrt. 220 m./ 5,200 .-. Àrt. 241 m./ 8.939.58. 

Jfd.,eling Laadóou10. 

(ovd Vide ilfdeefing van Hoofà&tuJ: V:) 

. bt. 154 m./ 8,986.-. Àrt. 165 m./ 2,000.-. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt het 
totaal der lste Afd. 1Jerlloogd en het totaal der 
2de Afd. verminderd met / 6,600.-, terwijl het 

· totaal der 5de Afd. en het eindcijfer· van dit 
hoofdstnk worden tJerlioogd met/ 74,500.- . 

·31 December 1902. WBT, houdende wijzigingen 
verhooging van de koloniale huishoudelijke be
grooting van O.raçao voor het dienstjaar 1901. 
s. 229 . 

33• 
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81 Dec!fllt/Jer 1902. WET, houdende verhooging 
van het tieiu:le hoofdstuk der Staatsbegrootin!C 
voor het dienstjaar 1901. S. 280. 

Bij deze wet wordt na verhoogin11: van een 
artikel het totaal der 3de Afd. gebracht op 
f 403,145.22& en het eindcijfer op/ 1,592,568.67. 

81 Decem.ber 1902. WET, houdende wijziging en 
verhooging der begrootiog van Nederlandsch• 
I,,dië voor het dienstjaar 11101. (Hoofdstuk I. 
Uatgawm i11 Nederland.) . S. 232, 

81 December 1902. Wrr, houdende wijziging van 
de koloniale hnishondelijke begrooting van 
Surinl4me voor het dienstjaar 1901. S. 281. 

81 Decertt/Jer 1902. WET, houdende wijziging en 
verhooging der begrooting van Nederlat11Uch• 
Ifldü voor het dienstjaar 1901. (Hoofdstuk II. 
Ui,UafJ~ ÎII NederÛltllUch-Indië.) s. z38. 

8 L lkc11111ber 1902. WBT, houdende vaststelling van de begrootiog van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1903. (Hoofdstuk I. UitgafJffl i11 Neder/mul.) S. 234. (fleriort.) 

W u WILHELMINA , KNZ. . • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, d1tt, volgen• artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en ver-.i.ntwoording der geldmidd~len van Nederlan.J.sch-lndië (Staat8blad 18\!5, 
n°. 145), de begrooting van Nederland&ch-lndië jaarlijka bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het late hoofdeink der begrooting van uitgaven van Nederlandech-Indië voor het dienst-

jaar 1908, betreffende de wilgne,a i11 Nederland, wordt vastgesteld als volgt : 
1° 4.fdeeling : Regeeriog en Hooge Colleges. 
2• Depa.rtemeot van J nstitie . . . . 
S• Departement nn Fioau~iën . 
4• Departement van Binnenlandsch Beatonr . 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienet en Nijverheid 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
7• Departement van Oorlog . . 
8• Departement van Marine . . . . . . . . 

./ 28,000 
70,600 

12,458,850 
952,686 

2,365,118 
7,257,650 
6,659,546 
4,533,460 

9• BijdJ'U!tlln van Nederlandsch-Indië a.ao de middelen tot dekking van 
'a Rijke nitp;aven • . . . • . . . . . . . . Memotv. 

-------
/ 34,8Hi,760 

81 JJecemkr 1902. Wrr, houdende vaststelling van de begrooting van Nederland.teil -Indië voor het 
dienstjaar 1903. (Hoofdstuk IJ. Uitgaoen i11 Nederland8ch-I11dië. S. 285. (fleriort.) 

W11 WILRELMIN A, ENZ ... doen te weten : 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, Il.at, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-lndië (Staat8blad 1895, 
n°. 146), de begrooting van Nederû,11dsch-Indië jaarlijka bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo ia het, dat Wij , aen Raad van State enz. 
Art. 1. Het Hde hoofdstuk der begrootin11: van uitgaven van Nederland.Jch-Indië voor het dienst. 

jaar 1908, betreffende de witgafJen i11 Nede,·la11dsch-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 
1 • 4./deeling: Regeerin11: en_ Hooge Colleges • / 
2• Departement van J nstitie. . • • • • 
3• Departement van Financiën. . • . 
4• Departement van Binnenlandach Beatnnr 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid . 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog. 
8• Departement nn Marine. . 

1,124,140 
5,619,081 

18,009,546 
81,624,398 
19,799,846 
27,327,399 
27,990,426 

5,285,817 

.f lSJ,730,605 
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31 December 1902. WET, houdende aaowijzin!<' van de middelen en inkomsten tot goedmakin!t van 
de uit11:11ven, begrepen in de be!(l'ooting vll1l Nederland,cl,,-lndië voor het dienstjaar 1903. 
(Hoofdstuk I. Middelen e,i inkomsten in Nederland.) . S. 236, (rerltart.) 

WIJ WTLHELMINA, BNZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overwe11:in1t genomen hebben, dat, voll(8DI artikel 2 der wet tot regelinp; van de 

wijze van beheer en verantwoordinp; der geldmiddelen ven Nederlnndsch-Indië (Staat,blad 189ö, 
n°. 145), de middelen tot dekking der nitgaven, begrepen in de begrooting van Nederl.andsch-Indië, 

jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aaop;ewezeu; 
Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot 11:oedmakiog ven de uitgaven, begrepen in de beide hoofd~tukken der begrootiog van 

Nederland,ch-lndië voor het dienstjaar 1903, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, t!l weten: 

1. Verkoop van koffie, enz. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederl.and en in Nederland.!ch-Indiè te ontvangen mid

delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien uit de 
opbrengst van de geldleeniog, aao~n krachtens de wet van 9 Juni 1898 (Staat,blad n• . 142) 
en voort. zoo noodig door uitgifte of beleeniog van bewijzen van vlottende schuld. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den laten Janoari 1908. 
LBBten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D. 
Raming fJ00r het dien,tjaar 1903. 

1. Verkoop van koffie. • . f 4,747,44,8 
2. Verkoop van kinabast 2811,120 
3. Verkoop van Banka-tin • 19,666,697 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-mnatsohappij over het boekjaar 1902-1903. • 2,000,000 
5. Terugbetalin11: door de vennootschap tot het aanlegiren en e1ploiteereu van den 

spoorwep; van Semarang Janp ·soeraltarta naar J)joltjol:arta , van de krachten& de con• 
ceSBie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de winst 
door de exploitatie verkregen • . . • . • • • • • • • • • • • • 998,000 

6. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië nit de opbrengst der 
Nederlaodsche bedrijfäbelnstiog . . , • • • . • • . • . • • • . • . . • 361,000 

7. Ontvangsten van civielen of algemecnen aard. , • • • . 47,000 
8. Ontvangsten in betrekking tot het departement van oorlog in Nederlendsch• l ndië. 40,100 
ll. Ontvangsten in betrekking tot het departement van marine in Nederlu.ndsch-Indi.e. • 179,950 

/ 2s,32ä,316 

31 J)ecember 1902. WET, houdende aanwijzing van de middelen en inkomaten tot goedmaking van 
de nitgaven, ~pen in de begrooting van Nederlandach-Indië voor het dienstjaar 1903. 
(Hoofdstnk II. Middelen en inloom,ten in Nederland4ch-lndië.) S. 237. (oerltart.) 

WIJ WILHELMINA, IINZ .• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 .der wet tot regeling vun de 

wijze van beheer en Vjjlantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staat,blad 1896, 
n°. 145) de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederland4cl,- Indië, 

jaarlijks bij afwnderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uiq,:aven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederland4ch-[ndie voor het dienstjaar 1903, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland.rek-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

l. Ontvangsten van het hulpbureau , voor den industrieelen eigendom, enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den laten Januari 1903. 
Lasten en bevelen, enz. 
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M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D S C H-1 N D I Ë. 
Ram i ng ooor /ut dienatjaar 1903. 

Ueparte1111mt van Jwtitie. 

1. Ontvangsten van het hulpborean voor den industrieelen eigendom. / 
2. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën. • • . . 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken • . • • • • • 
4. Leges en salarissen van de griffiers der Enropeesche rechtscolleges eu tmoln

menten vnn de geweateiijke secretarissen. • • . . . • • • • . . • . . • 
6. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengst der wees• en boedelkamers . • 
6. .Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het notaris-ambt . . . 
7. Opbrengst vau den arbeid der gevangenen. • . . . • 
8. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzdden • . . 

· D6partement van Finat10iën. 

ll. Verpachte middelen . • • • . • . . • . . • 
10. Opbrengst der exploitatie van het opinmmiddel in eigen beheer 
ll. Opbrengst der exploitatie van pandhuizen in eigen beheer • • • • 
12. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in ver-

band staande • • . . • • . • • • . . • • • • • • • . • • • • • 
12a. In- en uitvoerrechten en accijnzen in de reaidentiën Ternate en Onderhoorig-

heden (uitgezonderd hei landschap Banggaai). Amboina en Timor en Onderhoorigheden. • 
~3. Haven- en ankeragegelden . • . . • . . . • . . • • 
14. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjoeug Priok 
ló. Loods- eu steigergelden in de Emmahaven. 
16. Personeele belasting • . • • • • • . . , • • • 
17. Patentrecht . • • . . • • . . • . • . • • 
18. Verponding, belasting 011 de door niet-inlanders zonder ingeschreven wettigen 

titel geoccnpeerde, op het land Bloeboer gelegen en-en, belaating van onroerende 
goederen, bezeten krachtens een titel van het voorma.lig Britsche gouvernement en 
belasting van de speceperken op de Banda-eilanden 

19. Openbare verkooPingen • . . . . . 
20. Zegelrecht . • • • • . . • . 
21. Recht van overschrijving van vaste goederen • 
22. Belasting op rijtnigen . . • . • • • • 
23. Rechten van snecessie en van overgang bij overlijden • 
24. Licentiën tot het honden van Chineeaehe speel- of dobbeltafels . 
26. Belasting op het slachten van runderen, bnffela, paarden en venlens op 

Java en Madoera. . • • . . • . . • • . . . • . . . 
26. Belasting op het slachten van varkens op Jan en Madoera . 
27. Bela1ting op waijangs . 
28. Belasting op het bedrijf . . . . . • • • • • 
29. Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen • • 
30. Kortingen ten behoeve van de bnrgerl ijke pensioenen • • • • 
31. Aandeel in de winst van de Javasche bank over het boekjaar 1902-1903. • 
32. Terugbetaling van voonchotten, vóór dit dienstjaar &an Enropeesche borger

lijke landsdienaren en andere Europeanen verstrekt • • . 

2,200 
250,000 
35,000 

123,000 
105,000 

850 
191,000 

27,000 

!1,698,600 
12,251,000 

80,000 

18,098,000 

236,000 
378,000 
Ul,000 
60,000 

94.0,000 
1,149,000 

2,.!00,000 
6011,500 

1,337,000 
680,000 
305,000 
155,000 

6,000 

1,82\1,000 
1S8,000 

9,600 
S,284.,000 
2,64.9,800 

368,000 
81,000 

680,000 

Trausporteere . / 57,710,550 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn onder het 
bedrog der inkomsten begreiren. 
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Per transport f 57,710,550 
33. Terugbetaling van vo01'8chotten vóór dit diéii'stjaar aan inlabdsche burgerlijke 

landsdienaren versterkt. . 50,000 

Dt,partement van Binnenlandach Be8tuur. 

M. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 
M enado, langs de noordkust van Celebes 

35. Bijdrage tot de kosten van bestuur van het landschap Gianjar (&li). 
36. Hoofd!l:llld van heerendienstplichtigen 
37. Afkoop van heerendiensten . 
38. Kadaster. 
39. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 
40. Af&tand van grond 
41. Registratie van werkcontracten , gesloten door eigenaren of administrateurs 

van landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders • 

42. Koffie. 
43, Kina . 
44. Verbnnr van vogelnest- en meststofgrotten. 
46. Verhnnr der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuider zeestrand in 

de afdeeling Soekaboemi (Preanger rlll(entschappen) • • • 
46. Verhnnr van de vischvijvers te Tello en te Sambong Djawa (gouvernement 

Celebes en Onderhoorigbeden) 
47 . Bosch wezen • 
48. Inkomsten nit de parehisscherij • 
48a. Verrekening met den boedel van wijlen dèn titnlairen sÓltan van Bantam , 

Mohammed Safioeddin, van de voorloopig nit 's lands kas betaalde onderhoudskosten 
van zijne familieleden in de residentie Soerabaja • 

Departement r,an Ondenoij1, Eeredie1Ut en NijPerlieid. 

49. Onderwijs 
60. Verkoop van producten uit den oultuurtuin van 's lands plantentuin. 
61. Landsdrukkerij • . 
52. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijders in de krankzinnigen-

gestichten en burgerlijke ziekeninrichtingen • . 
53. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek vall passagiers van pelgrimsschepen. • 
54. Landskoepokinentiog . 
65. Geneeskundig laboratorium . 
56. IJk van maten en gewichten 
57. Belasting op het bonden van loterijen 
58. Tin 
59. Steenkolen . 
60. Zont . 
61. Vast recht en cijns van _mijocoocessiën en van vergunningen tot mijnbouw

kundige opsporingen, alsmede retribntiën van andere ver11:uoningen tot het winnen 
van gesteenten eu grondsoorten • 

62. 
63. 
64. 
66. 

Departement der Buruerlijke Open/Jare Werken, 

Verkoop en v~rhunr van-huizen en andere gebouwen • 
Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . 
Schut- of doorvaartgelden bij enkele landsluizen in de residentie Soerabaja. 
Vergoeding voor het gebruik van loskraneo 

62,000 
5,000 

3,400,000 
Memorie. 

62,000 
18,646,000 

813,500 

79,000 
6,134,500 

403,000 
35,600 

1,330 

980 
3,430,100 

Memorie. 

8,000 

542,800 
1,000 

228,000 

56,000 
6,300 
1,800 

400 
13,000 
36,000 

716,000 
3,192,000 

11,701,500 

2G6,000 

23,000 
27,000 
33,000 
10,000 

'l'ransporteere / 106,694,260 
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Per transport / 106,694,260 
66. Retribntiën van ondernemingen vnn lanlbonw en nijverheid ter vergoeding 

van de nitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tnsschen de daarbij belang• 
hebbenden • . . • • • 

67. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomt.oestellen en 
van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen. 

68. Canon van het in erfpacht gegenn gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorend terrein . 

69. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorende terrein voo1· het gebrnik van het 4000-tons doks 

70. Brieven- en pakketpost • • 
71. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de postspaarbank 
72. Binnenlandsche paardenpost 
78. Telegraphie . 
7 4. Bijdrage van het departement van financiën in de kosten van het personeel 

van den post• en tele!(l"aafdienst • 
75. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de. particuliere telephonen. 
76. Spoorwegen. 

/Jepartement oan Oorlog. 

77. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pnpillenkorps. 
78. Boeten en andere ontvangsten voortsprnitende uit contracten van aanneming 

en ,uit leverantiën • 
79. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 

eigen rekening opgenomen. 
80. Artillerie-constr uctiewinkel • 
81. Topographisch bureau en lithographisch etablissement • 
82. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen • 
83. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen. 
84. Stoomt ramwegen in Atjeh • 
85. IJsfabriek te Koeta Radja . 
86. Ter ugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militairen en tot het 

departement van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt 
87. Andere ontvangsten • • • • • • 

!!epartement van Marine. 

88. Loodsgelden, met uitzondering van die in de Emmaha•en en in de haven 
van Tandjoeng Priok . 

89. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen 
110. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebrnik van 's lands los en laadhoofden, drijvende d~ dokken, ketelbok, pont 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. 

111. Steigergelden en hnnr van kolenloodsen en opsl~terreinen te T,mJjoeng Priok. • 
92. Verkoop van ieekaarten uit het depot en de onderdepota . 
93. Verkoop van voor 's lands dienst· bestemde bruikbare goederen • 
94. Verkoop van onbruikba!lr geworden ~n overtollige goederen, permanente of 

tijdel~ke werken, zoomede sehepen en vaartuigen en hnn inventaris • • 
115. Terugbetaling van voorachotten vóór dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 
96. Korting op de traktementen van ambtenaren bij het marine -etablissement te 

Soerabaja bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning. 

18,000 

85,000 

8,000 

49,000 
1,520,000 

58,440 
800 

725,000 

83,125 
116,000 

14,400,000 

2,000 

2 ~.ooo 

70,000 
l,000 
8,000 

890,000 
34,000 

300,000 
30,000 

400,000 
17,000 

340,000 
8,000 

15,000 
44,000 

4,000 
22,000 

60,00C 
15,000 

28,000 

Transporteere f 125,454,1125 
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f 125,454,626 
9,000 

Tranaporteere 
97. Andere ontl'angsten . . . . . . , • • . . 

OntfJOngst411 van gt1111411flde1& aard e1t f(l(1fJa/lige l,at411, 

98. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 
voorraa.i van het ciriel departement • . • • • . • • • • • • • . 25,000 

60,000 
200,000 

\}IJ. Verkoop van onbrnikbaar geworden en overtollige goederen nit alsvoren. 
100. Alle and.ere ontvangsten. . . . . • . • . 

31 December 1902. W.err, houdende verhooging 
der begrootingvan nitgnven van Nederla,ulscll• 
Indië voor het dienstjaar 1903 ten behoeve 
van den aanleg van een spoorweg van Ratl{I· 

lctUIJetoeng naar Laboea,e. S. 238. 

81 December 1902. WKT , tot wijziging van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1901. S. 2311. 

Bij deze wet wordt na verhoogiug en vermin• 
dering van eenige artikelen het totaal der lste Afd. 
nader vastge3teld op f 94,580; dat der 2de Afd. 
op f 720,880 ; dat der 3de Afd. op / 28,100 
en dat der 4de Afd. op/ 34,708. 

31 IJecember 190:l. W_i::T, tot wijziging van het 
11ierde hoofdstuk der Stantsbegrooting voor 
het diens1jaar 1901. S. 240. 

Bij deze wet wordt na verhoogiug en vennin
dering van eenige artikelen het totaal der 2de Afd. 
nader gebracht op f 1,719,Ul; dat der 4de Afd. 
op f 398,500; dat der 5de Afd. op f 626,685 ; 
dat der 6de Afd. op/l,426,322;datder7deAfd. 
op f 669.025 en dat der Ss~ Afd . op /908,298. 

81 December 1902. WBTTBN, tot bekrachtiging 
van provinciale belastingen. S. 241-251. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing ten behoeve der provinciën : 

Noordbrabant : van t,oee 411 ·t,ointig opcenten op de 
hoofdsom van de itrondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van vier 411 t,oi,etig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op ile ongebouwde 
eigendommen over 1903, en van Mg11ltien opcenten 
op de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1908. S. 241. 

Gelderland: van :eeuen opcenten i>p de hoofdsom 
van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van 11ij/ opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelnEting op de on11:ebonwde eigen
dommen over 1908, en van negen opcenten op 

Totaal / 125,738,625 

de hoofdsom van de belaating op het personeel 
over 1908. S. 242. 

Zuidllolland: van elf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1908, en van ac!it 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het persone~l over 1903. S. 248. 

Noordllolland: van Mgen opcenten op de hoofd• 
som der grondbelasting over 1903, en van u1 

opcenten op de hoofJsom van de belasting op 
het personeel over 1903. S. 244. 

Zeeland : van acllt en ttuintig opcenten op de 
hoofdeom van de j?l'Ondbelusting op de gebonwde 
eigendommen en van u1 en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de groudbelasting op de ongebou.wde 
eigendommen over 1!103, en van een en ttui,etig 
OJIC!lnlen op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over 1903. S. 245. 

Utrecll, : van 11egen en een lu,li,en opcent op 
de hoofdaom der grondbelasting over 1903, en 
van Mgen 411 e411 lu,li,e,, opcent op de hoofdsom 
der belasting op het personeel over 1903. S. 246. 

Frie1/and : van ttoee en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1908, en 
van drie en ttuintig Opt".enten op de hoofdsom van 
de belastinit op het personeel over 1903. S. 247. 

Ooeri,jssel: van r,eertiet, opcenten op de hoofd• 
som van de grond belasting over l!l03, en van 
veertien opcenten op de hoofdsom van de be· 
laating op het personeel over U03. S. 248. 

Gronitl{len: van 11ier en dertig opcenten op de 
hoofdsom vun de grondbelasting over 1903, en 
vun fleertig en een llal11en opeen\ op de hoofd• 
som van de belasting op het personeel over 11108. 
S. 249. 

Drent/Ie : van vier en dertig . opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1903, en 
van een en twntig opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1903. S. 250. 

Limburg : van :eeventien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebonwde eigen• 
dommen en van ttui,etig III een llal11en opcent op 
J.e hoofdsom van de grondbelastinit op de onge• 
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boowde eigendommen over 1903, eo van f1ÎjftÎet& 

~peeoteo op de hoofdsom van de bela~tiog op het 
personeel over 1903. S. 251. 

Al deze wetten vangen aan te werken ~et den 
lsteo Janoari 1903. 

Laeteo eo bevelen , enz. 
Get(even te 's Gra veohage, den 8 lsten Decem

ber 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minüter t1an Binnenland.rcke Zam, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 21 Jan. 1903.) 

31 December 1902. WKT, tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Laodsdrokkertj voor het dienstjaar 1903 . . 
S 252. 

Bij art. 1 wordt de begrootiog vntgesteld op 
/ 280,232. 

Bij artt. 2 , a , 4 eo 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aaogi,wezen. 

31 December 1902. W IC"1' tot afwijking van den 
regel omtrent plaatselijke belastingen, gesteld 
bij artikel 2114., eerate lid, der gemeentewet, 
ten behoeve van de gemeenten Alkmaar, 

Edam, Hoorn eo Purmerend. S. 253. 
W11 WILHELMINA, ENZ .•. doen ·te weten: 
Alzoo Wij io overweging genomen hebben, dat 

afwijking van den regel, gesteld bij artikel 254., 
eente lid, der gemeentewet, in het belang der 
gemeenten .All:maar, Edam, Hoorn eo P-,,""'"end 
raadzaam ia ; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Benig artil:el. 

Ten behoeve der gemeenten .Alkmaar, Edam, 

Hoorn en Pxnnerend knnneo, behoodeos Onze 
~dkeoriog, in het jaar 1903 wik- en weegloooeo 
tot een bedrag van ten hooglie 1eatig cent per 100 
kilogram worden geheven, 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den Sleten Decem
ber 1902. 

(get.) W IL H EL MI N A. 

De Minuter t1an B innenland.rche Zal:en, 

(get.) KUYl'ER. 

( Uitgeg. 9 Jan. 1908.) 

81 December 1902. WETTEN, tot afwijkioir van 
den regel, gesteld bij art. 241 der gemeente• 
wet, betreffende de heffing van plaatselijke 
belastingen ten behoeve van de gemeenten: 
(S. 254-257). . 

T'li.rnngen_: tot 31 December 1905, van eene 
belasting op het gedistillee_rd tot een bedrag van 
ten ·hoogate zeventien p:nldeo vijftig cents per 
hectoliter, ad 50 percellt sterkte. S. 254. 

Helder: tot 31 December 1905, van eene be· 
lasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogate vijftien golden per hectoliter, ad 
50 percent sterkte. S. 255. 

f1lieuad: tot 31 December 1905, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste twaalf golden vijftig cents per hecto
liter, ad 50 i,ercent sterkte. S. 256. 

HellefJoetsluü : tot 31_ December 1905, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste negen golden per hectoliter, ad 
50 percent aterkte. S. 257. 

31 December l 1102. WET, tot wijziging van het 
t1jjfde hoofdatnk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1901. S. 258. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdatnk: 

a. t1erAoogd: 

Àrt. 50 met f 6,400. .A.rt. 51 met/ 6,200. 
· Art. 280 met / 6,200. 

b. r,erminderd: 

.A.rt. 183 met f 18,800. 
Tengevolge van voorschreven verboogingeo en 

verminderingen wordt het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdatok t1erlioogd met / 12,600; dat 
der Bate Afd. t1er!loogd met / 6,200 en dat der 
5de Afd. t1erminderd met f 18,800. 

81 Decni!Jer 1902. Wn, tot verhooging van het 
t1iifde hoofdstuk der Staatsbeg,ooting voor 
het dienstjaar 1902. S. 269. 

Bij deze wet wordt art. 65, het totaal der 
· 2de Afcl en het eindcijfer •er!loogd met / 2425. 

81 Decnrber-1902. WJ1:r, tot wijziging van de 
grens tusschen de ·gemeenten Egmond aan 

Zee en Eg111.o,,tl lii,,ne,,. S. 260. 
WIJ WJLHELMINA, EN?. .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
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het wenschelijk is- de grens tnsschen de gemeenten ten daarvan of uittreksels daaruit op ~ijne kosten 
Egmond aan Zee en Egmand binnen te wijziiteD; te vorderen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. '3. De ingezetenen, gevestigd op het grondgebied 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Egmm,d , hetwelk ingevol11:e artikel 1 zal over~an, worden 

aan Zee en Egmo•d binnil'IJ wordt gewijzigd als i voor de verkiesbaarheid tot leden van den ge
volgt: meenteraad en voor de toepassing van utikel 7 

De nieuwe oostelijke grens van Egmond aan der Kieswet, van 1 Januari 1903 af beschouwd 
Zee vangt aau op 7851 meter beoosten het punt, als inge:ktenen der gemeente Eg'IIUJffd aan Zee. 

waar de loodlijn uit het midden van den toren Voor zoo.-er de personen, gevestigd op dnt grond
der Hervormde kerk dezer gemeente, getrokken gebied, gepJ"atst zijn op de voor het loopende 
op het verlengde van de zuidelijke grens van cle ' jaar vastgestelde kiezerslijst, zendt het bestuur der 
afdeeling Wiu1mennm van Egmond binnen, dit gemeente Egmond binnen vóór 8 Januari 1903 
verlengde snijdt, loopt in eene rechte, bijna zuid- . een uittreksel nit de kiezerslijst ann het bestuur 
waartsche richting zoodanig, dat de grenslijn den . der gemeente Egmond aan Zee. 
straatweg van Egmond aan Zee naar Egmond aa" • Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatst-

den Hoef snijdt, op 7784- meter beoosten het genoemde gemeente voor de toepassing der arti-
front der genoemde Hervormde kerk en eindigt kelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid, der Kieswet 
op een punt, gelegen op deze lijn op eenen ten aanzien vnn de in dat uittttksels vermelde 
afstand van 77 5 meter van het aanvangspunt. · personen gehandeld, als of zij op de voor het 

De nieuwe zuidelijke grens der gemeente Egmond loopende jaar vastgestelde kiezerslijst voorkwamen. 
aan Zee loopt van het eindpunt der boven om- Te beginnen met 1 Januari 1903 worden in 
schreven nieuwe oostelijke grenslijn in eene rechte de tabellen bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der 
lijn door de duinen naar strandpaal 39. Kieswet, door Egmond aan Zee en F,gmondbinnen 

De westelijke grens der gemeente Egmond aan verstaan de gemeenten zooals zij bij artikel 1 
Zee wordt gevormd door de Noordzee. dezer wet zijn gewijzigd. 

De nieuwe noordelijke grens vnn Eg111ond aan 7. Op hen die voor de lichting der na~ionale 
Zee wordt gevormd door een rechte lijn, welke militie van 1903 in de gemeente Egmond bïnnen 

getrokken kan woJ:den van strandpaal 37 af door zijn ingeschreven, en gevestigd zijn op het grond-
het duin naar het punt, hiervoren omschreven, gebied. hetwelk ingevolge artikel 1 zal overgaan, 
als aanvangspunt van de nieuwe oostelijke grens. is artikel 21 der .Militiewet 1901 (Staatsblad 

Het begin en het eindpunt der nieuwe ooste- n°. 212 van 1901) van toepassing. Voor de toe• 
lijke grens zijn door hardsteenen grénspalen op passing dier wet en der te harer uitvoering ge• 
het terrein aangegeven. geven voorschriften blijven zij mitsdien bescho_uwd 

2. De overgang van grondgebied, die het gevolg worden nis militieplichtigen van de gemeente Eg-

is van deze grensverandering, heeft plaats op den mond binnil'IJ.I 
laten Januari 1903. Zij die in de gemeente Egmond binnen voor-

3. Door de gemeente Egmond aan Zee wordt komen in het register, bedoeld in artikel 122 
aan de gemeente Egmo11d binnen uitgekeerd een . van voormelde wet, worden, voor zoover zij ge• 

bedrag van/ 1000. vestigd zijn op het grondgebied dat ingevolge 
4. De kosten van verpleging van krankzinnigen artikel 1 zal overgaan, op het register van de 

in gestichten, voor zoover zij tijdens de opneming gemeente Egmond aan Zee overgeschreven. 
dBBrin woonplaats hadden op het grondgebied Op hen die zijn gevestigd op meer bedoeld grond-
hetwelk ingevolge artikel 1 zal overgaan , komen gebied en tot de schutterij behooren, is artikel 27, 
van 1 Januari 1903 af, voor rekening van de eerste , Jid, der wet van 11 April 1827 (Staat,

gemeente Egmond aan Zee. blad n°. 17) van toepassing, met dien verstande, 
5. Alle kadastrale en andere stukken, uitslni• dat de daarbij voorgeschreven kennisgeving door 

tend betrek kin~ hebbende tot. het grondgebied het- hen niet wordt gedaan. 
welk ingevolge artikel 1 zal overgaan, worden 8. Te beginnen met 1 Januari lll03 worden 
uitgekeerd aan de gemeente :Egmond aan Zee. in de Tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 

Het bestuur dezer gemeente heeft ten allen tijde 16 April 1896 (Staat8blad n°. 72) door Eg"'ond 
het recht , kosteloos inzage te nemen van de aan Zee en Egmond binnen verstaan de gemeenten 
archieven der gemeente Eg111ond binne,, en afschrif- zoo11ls zij - bij artikel l deze-1' "et zijn gewijzigd. 
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9, Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging, 

Lasten en bevtlen, enz. 
Gegeven te 'e Gravenhage, den Sleten Decem

ber 1902. 
(get.} WILHELMINA. 

De M ini.rter t1an Binnenlanáschl! Zak~, 
(get.) KUYPER, 

De Mini.rter t1an Financiëa , 
( get,) HARTE VAN TECKLENBURG. 

{ Uilg,g. 17 Jan. 1903,) 

31 l>ecember 1902. WET, tot wijziiring van de 
grens tusschen de gemeenten Rottl!rdam en 
01J1mchie, S. 261. 

WIJ WILHELMI NA , ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overwe!ling genomen hebben, dat 

het weuschdijk ia de p:rens tn111chen de gemeenten 
R.ottl!r"4111 en Ooer1cltie te wij1igen ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens van de gemeente Rotterdam 

w11rdt gewrijzigd als volgt: 
Beizinnende op het pont van samenkomst van 

de grenzen tueschen B.otlerdam, Ooeracllie en Hille

gl!rsberg in de Rotterdamse he Schie, gaat de ize
wijzig~e !lrens langs de bestaande grens tueschen 
de Kemeente OoeracAie en Hilll!gwaberg tot aan 
de Noordelijke bermsloot van de Ceintunrbaan. 

Van daar p:uat de nieuwe grens in westelijke 
en znidwestelijke richting lanp:s het noordelijk en 
westelijk boord van die bermsloot en haar ver
lengde tot aan het zuidelijk boord der Rotter
damache Schie, 

Zij volgt dat zuidelijk boord weatwraarta tot in 
het verlengde van het westelijk boord der weste
lijke bermsloot van de Ceintunrbaan bezuiden de 
Schie en volp:t het westelijk en vervolgens het 
noordelijk boord der sloot tot aan de Delfshaven
sche Schie. 

Van hier icaat zij zuidwaarts lanp:s het oostelijk 
boord der genoemde Schie tot in het verlengde 
van het noordelijk boord der noordelijke berm

sloot lanp:s de spoorbaan naar Schiedam tot aan 
het midden van de oostelijke bermsloot langs den 
Laanslootsehen weg, zijnde de grens tnBBchen 01,er. 

achie en Schiedam. 

Dan ii;aat de 11rens over de spoorbaan, eerst in 
zuidoostelijke en daarna in noordoostelijke richting 
Janizs de laatstgenoemde /m)nsscheiding tot het 
punt, waar thans de grenzen van ÜfJerachie, Scltie• 
dam en Rotterdam elkander ontmoeten. 

2. De overganp; van grondgebied, die het ![evolg 

is van deze p:renaveranderil)p:, heeft plaata op 
1 Jannari 1903. 

3. Dd gemeeLte•eigendommen , gebonwen en 
werken der gemeente Overacl#e, in het af te 
scheiden gedeelte gelegen , p:aan met alle daartoe 
behoorende zake)! tot de itemeente :Rotterdam over. 

4, De kosten van verpleging van behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoover zij tijden& 
de opneming daarin woonP,laats hadden op het 
gronditebied hetwelk inicevolice artikel 1 tot de 
gemeente :Rotterdam overgaat, komen van 1 Ja
nuari 1\108 af voor rekening van deze gemeente. 

5. Alle kadastrale en andere stokken, nitslui• 
tend betrekking hebbende op hetgeen volgens de 
artikelen I en 3 aan de gemeente Rotterdam over
gaat, worden aau die gemeente uitgekeerd, 

Het beetnnr dier icemeente heeft ten allen tijde 
het recht, kosteloos inzage te nemen van de uchie• 
ven der gemeente 0Peracliie en daarvan afschriften 
en daaruit nittrekseb op zijne kosten te vorderen. 

6. De ingezetenen gevestigd op het grondgebied 
dat tot de gemeente Rotterdam overgaat, worden 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den ge
meenteraad en voor de toepasaing van artikel 7 
der Kieewret (Staata/Jlad n°. 66 van 1901), van 
1 Januari 1903 af als ingezetenen dier gemeente 
beschouwd. 

Voor zoover de personen gevestigd op het over• 
gaand grondgebied, geplaatst zijn op de voor het 
loopende j11ar vaa~ge•telde kiezerslijst, zendt het 
bestnnr der itemeente 0Perachie voor 8 Janu
ari 1903 een nittreksel uit die kiezerslijst aan 
het bestnur der gemeente Rotterdam. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatst
genoemde gemeente voor de ioepa&Bing van de 
artikelen 20, 21, 25 en 28 tweede lid der Kieswet 
ten aanzien van de in dat nittreksel voorkomende 
personen gehandeld , , alsof zij op de voor het 
loopende jaar vastgestelde kiezenlijst voorkwamen. 

Te bee.innen met 1 Januari 190S worden , in 
de tabel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kies• 
wet door .Rott6rdam.11 en • O0t1racl,.id0 verstaan 

de p:emeenten zooals zij bij artikel 1 dezer wet 
zijn gewijzigd. 

7. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1903 in de gemeente Ot>wachie zijn 
iniceschre,·en en zijn ~eveatip:d op het grondge• 
bied dat van die gemeente naar de gemeente :Rot

terdam overgaat, ie artikel 2 l der Militiewet 11101 
(Staatsblad n°. 212 van 1901) van toepassing. 
Voor de toepaA6ing dier wet en der te harer nit
voering ge11t1ven voorschriften blijven zij mitsdien 
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beschouwd worden als militieplichtigen van eerst
genoem,ie iemeente. 

Zij, die in de gemeente 011eracki6 voorkomen 
in het 1·egister bedoeld in artikel 122 van voor
melde wet, worden, voor zoover zij gevestigd zijn 
op -het 11=rondgebied dat van die gemeente naar 
de gemeente Rotterdam overgaat, op het register 
van laatstgenoemde gemeente overgeschreven. 

Op hen,. die zijn gevestigd op het grondgebied 
dat van de gemeente Ot1er1ckie naar de gemeente 
Rntterdam overgaat, en tot de schutterij behooren, 
is artikel 27, eerste lid, der wet van 11 April 
1827 (8taatablad n°. 17) van toepassing, met dien 
verstande, dat de daarbij voorgeschreven kennis· 
geving door hen niet wordt geàaan. 

8. Met afwtiking van het bepaalde bij artikel 7 
der, wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 166) 
daalt de nitkeering krachtens artikel 1 dier wet 
voor de gemeente Ot1erachie niet beneden het 
bedrag hetwelk verkregen wordt door het getal 
der inwoners dier gemeente op 1 Januari 1898 
te deelcn op de som, bedoeld in artikel 7, lste lid, 
dier wet en de uitkomst te vermenigvuldigen met 
het aantal inwoners, dat bij den overgang van 
grondgebied op 1 Januari 1903 in die gemeente 
overblijft. 

9. Te beginnen met 1 Januu.ri 1903 worden 
in de tabel bedoeld bij artikel ó der wet van 
16 April 1896 (Sf.aatablad n°. 72) door .Rotter

dam" en • 011erachie" verstaan de gemeenten zoo
als zij bij artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

10. Met ingang vu.n 1 Januari 1903 wordt de 
tabel bedoeld in artikel 127 der Kieswet en de 
tabel A, gevoegd bij de wet van ó November 18ö2 
(Staatablad , n•. 197), zooals die gewijzigd is bij 
de wet van 28 April 1897 (Staatsblad n°. lil), 
wat aangaat de omschrijving der kiesdistricten 
Rotterdam III en IV, gewijzigd, dat deze kome 
te I ui den als volgt: 

Rotteràam III. Het deel der gemeente begrensd 
door eene lijn, loopende van het snijpunt der 
aslijnen van de Leuvehaven en de Leuvebrngsteeit, 
midden door die steeg en de Schildersteeg tot het 
midden van de gracht van den Schiedamschen 
Sin{l:lll; van daar noordwaarts midden door die 
gracht tot op den dato' tegenover het midden van 
den Binnen weg, daar westwaarts om buigende over 
het midden van den Binnenwe{I: tot aan de grens 
der kadastrale gemeente 1Jelf8"a1Jen, van daar 
Janga die grens tot het oosteinde van Benkelsdijk, 
langs de westzijde van de~ . overweg over den 
spoorweg van Rotterdam naar Schiedam en langs 

de noordzijde van dien spoorweg tot aan de grens 
vu.n Oversckie, die grens langs de Ceintnnrbnan 
volgende tot aan de grens van Hillegera{Jerg, ver
volgens znidwaarts langs de grens van evenbe
doelde gemeente tot het pnnt, waar zij van de 
Rotterdamsche Schie afbuigt; van dt\t punt achter
een volgens met bet midden van dit water, van 
de Schiekolk en van de Delfische vaart samen• 
vallende tot tegenover het Stokvisch verlaat; ,·an 
daar langs de noordzijde der huizen aan de Galerij 
midden door de Rotte tot tegenover het midden 
van de Tweede Lombardstrnnt ; van daar het mid
den van die - straat en van dP. Eerste Lombard
straat volgende tot het midden van de Boeren
vischmarkt en midden over de Boeren vischmarkt en 
de Korte Toren~tniat tot het midden van de Delft&che 
vaart; van daar midden over het Spui en de Vlas
markt tot het midden van de si uis .het Spui", 
vervolgens van daar midden door de Steigergracht 
en àe Leuvehaven tot het punt van begin. 

Rotterdam IV. Het deel der gemeente begrensd 
door eene lijn, . loopende van het snijpunt der 
aslijnen van de rivier de Maas en de Leuvehaven 
stroomafwaarts midden door de rivier langs de 
voormalige Charloische en vervolgen& langs de 
Schiedamsche en de Overschfosche grens, tot het 
punt, waar laatstbedoelde van den spoorweg van 
Rntterdam naar Schiedam afbuigt, van daar de 
noordzijde van dezen spoorwe11= blijvende volgen 
tot den overweit bij het oosteinde van Benkelsdijk, 
lang~ de westzijde van dezen overweg; en oost
waarts omboigende langs de grens der kadastrale 
gemeente IJelfahaoen tot aun het midtlen van den 
Binnen weg, midden door den Binnen we,r oost
waarts tot op den dam in de itracht vnn den 
Schiedamschen Singel, midden door die gracht 
tot aan het midden van de Schilderstee{I: en mid
den door die steeg en de Leuvebrugsteeg tot aan 
het midden van de Leovehaven en eindelijk van 
daar zuidwaarts midden door die haven tot aan het 
punt van begin, de voormalige gemeente Charloia. 

11 . Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsteo Decem

ber 1902. 
(g11t.) W I L HELM I N A. 

IJe ,llini.rter t1an Binnenlandsche Zaleen, 

(get.) KUYPER. 

IJe Mini.rter Dan F,,.anciiin, 
(get.) HARTE VAN TRCKLENBURI}, 

( Uitgeg. 17 Jan. Ï903.)-
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81 December 1902. WET tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten 'a G,rsoenllage 
en Looadui11en. S. 262. 

W1;, WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in oY111'Wt~ng genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de grens tusschen de gemeenten 
'11 G,•a-lu,ge en Looadaine• te veranderen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusscben de gemeenten 'sGraven

hnge en Loosduinen wordt gewijzigd als volgt : 
. Aan vangende op het pont waar de grenzen der 
gemeenten 's Gravenhage, Loosduinen en Wate
ringen elkaar ontmoeten, gaat de p:rens door het 
midden vau de Korte Laak tot aan den water
gang van den Oost-watermolen van den Eskamp
polder; vervolgens langs den oostkant van dien 
watergang en langs de oost- en noordzijde van 
de werf vttn dien watermolen (gemeente Loos• 
duinen, sectie N, n°. 612) tot aan het westelijk 
boord van de Middelweteringingenoemden polder 
(zijnde perceel kadastraal bekend gemeente Loos
dnine11, sectie N, n°. 609). 

De westzijde van de middelwetering volgende 
tot aan het perceel kad11Straal bekend gemeente 
en sectie als boven, n°. 808, gaat de grens daarna 
eerst in znid westelijke en daarna in noord westelijke 
richting langs de scheidingen tll8&Chen de kadas
trale perceelen gemeente en sectie als boven 
n°•. 825, 307, 298 en 639 eenerzijds en n••. 808, 
en 601 anderszijds tot aan het zuidoostelijk einde 
Yen de opvaart naar de plaats • Vredenbnrg" en 
dan la11gs het znid westelijk boord vau deze op
vaart tot in de Loosduinsche vaart en dwars 
over deze vaart en den daarlangs gelegen weg 
·tot aan het znidelijk einde van de sloot langs 
de noordoostzijde van de begraafplaats Nieuw Eik 
en Duinen. 

Van dit punt gaat de grens steeds in noord
westelijke richting langs de westzijde der per• 
ceelen kadastraal bekend gemeente Loosduinen, 
sectie I, n°•. 984 en 983 (zijnde de sloot langs 
de noordoostzijde van de genoemde begraafplaats) 
tot aan het zuidoostelijk boord der watering 
kadastraal bekend als n°. 2005, gemeente en 
sectie als boven, en vervolgens ·in zuidwestelijke 
richting langs genoemd boord en de grensscheiding 
tnsschen de perceelen n08• 981, 1239, 605 en 592 
eenerzijds en n••. 2811, 1749, 1765, 1750 en 1752 
anderzijds tot in eene lijn getrokken op een af
stand van 50 meter ten znid westen van en even
wijdig aan de as van de Laan van Eik en Duinen, 
gelegen ten noordoosten van perceel n°. 1750. 

Vervolgen, langs genoemde 1 ijn en haar ver
lengde tot de f(lens tusschen de perceelen n°•. 2081 
en 1746, alle genoemde kadastrale nummers 
sectie I der gemeente Loosduinen eµ ten slotte 
in noordwe~telijke richting in rechte lijn dwars 
door de binnenduinen, den Segbroekpolder eu de 
Westduinen naar str11ndpaal n°. 104." 

2. De evergang van grondgebiçd, die het gevolg 
is van deze grensverandering, heeft plaats met 
1 Januari 1903. · 

3. De eigendommen, gehouwen en werken der 
gemeente l,ooaduiM11, in het af te scheiden ge
deelte gelegen, gaan met alle daartoe behoorende 
zaken tot de gemeente '11 GraDmllag11 over. 

4. De kosten van verple~ng van krankzinnigen 
in gestichten, voor zoover zij tijdens de opneming 
daarin woonplaats hadden op het grondgebied, 
dat tot de gemll!lnte '11 Gravenl,age overgaat, komen 
van l Januari 1903 af voor rekening van deze 
gemeente. 

5. Door de gemeente '11 Grai,mllag11 wordt aan 
de gemeente .LotMduinen v6ór of op den 15den 
J nni van elk der jaren 1903 tot en met 1906 
een bedrag van f 2500 uitgekeerd, en vóór .of 
op den 15den Juni van elk der jaren 1907 tot 
en met 1\114 een bedrag van f 2000. 

6. Alle kadastrale en andere stnkken, uitsluitend! 
betrekking hebbende op hetgeen volgens de ar
tikelen 1 en 3 aan de gemeente '11 Gravenllage 
overgaat, worden aan die gemeente overgedragen. 

Het bestuur dier gemeente heeft ten allen tijde 
het recht, kosteloos inzage te nemen van de 
archieven der gemeente Looaduir,en en afschriften 
daarvan of nittreksels daaruit op zijne kosten t~ 
vorderen. 

7. De ingezetenen gevestigd op het grondge
bied, dat tot de gemeente 'a GraoenMf/11 overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad en voor de toepassing van ar
tikel 7 der Kieswet, (Staatablad n°. 66 van 1901} 
van 1 Jannari 1908 af als ingezetenen dier ge
meente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
grondgebied, dat tot de gemeente 'a 0ra11enhaf1e 
overgaat, geplaatst zijn op de voor het loopend~ 
jaar vastgestelde kierzerslijst der gemeente Looa

duiMtl zendt het bestuur dezer gemeente vóór 
8 Januari 1903 een uittreksel nit de kiezerslijst. 
aan het bestuur der gemeente '11 Gravenkafle. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in 
laatstgenoemde gemeente voor de toepassing der 
artikelen 20, 21, 25 en 28 tweede lid der Kieswet. 
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ten aanzien van de in dat uittreksel vermelde 
personen gehandeld, als of zij op de voor het 
loopende janr vastgestelde kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen -met l Januari l\103 worden in 
de tabel, bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der 
Kieswet voor • '11 Grar,en!uzge'' en .Looadui11en" 

verstaan de gemeenten, zooals zij bij artikel 1 
dezer wet zijn gewijzigd. 

In de tabel, bedoeld in art. 127 van de 
Kieswet, wordt onder 's Gravenhage I in plaats 
van cle woorden : 

~ van het zoogenaamde Uitpad" enz. tot rn 
met de woorden .den voormaligen molen .de 
Ooievaar", gelezen: • van de Steynlaan; verder in 
oostelijke richting door de as van de Paul Krnger
laan, vervolgens door de as van de Delftsche laan" ; 

wordt onder '11 Graoedage II in de plaats van 
de woorden: 

• verder westwaarts door de •as van het zoo
genaam~e Uitpad" enz. tot en met de woorden 
.langs die l~n het midden van de Elandsgrach t," 
gelezen: 

• en verder westwaarts door de as van de 
Delftscbe laan, door de as van de Pan! Kruger
laan, door de as van de Steynlaan en verder in 
rechte lijn getrokken tot de grens der gemeente 
Loosduine,i, noordwaarts die grens volgende tot 
het pnnt, gelegen in de lijn in het verlengde 
van het midden van de Newtonstraat, verder 
door het water van de Marnixknde door het 
midden van de gedempte Elandsgracht ;N 

en wordt onder '11 Graol!llluzge III in de plaats 
van de aanvangswoorden tot en met de woorden: 
• volgende dat verleugde, het midden vau de 
Elandegracht ," gelezen : 

• Het gedeelte der gemeente '11 G ravenluzge, !(e• 
legen noordelijk van de lijn, aanvangende op de 
grens der gemeente Loosduinen in het verlengde 
van de as van de Newtonstraat, verder door het 
water van de Marni1kade, door het midden van 
de gedempte Elandsgracht." 

8. Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1903 in de gemeente Looaduinen zijn 
ingeschrev~n, en gevesti~ zijn op het grondgebied, 
dat van die gemeente naar de gemeente '11 Graven
luzge overgaat, is artikel 21 der Militiewet 1901 
(Staatablad n°. 212 van 1901) van toepassin~. 
Voor de toepassing dier wet en der te harer 
nitvoering gegeven voor~chriften blij ven zij mits
dien beschouwd worden als militieplichtigen van 
eerstgenoemde gemeente. 

Zij, die in de gemeente Loosduinen voorkomen 

in het rep:ister, bedoeld in artikel 122 van voor
melde wet, worden, voor zoover zij gevestigd 
zijn op het grondgebied, dat van die gemeente 
naar '11 Graoenliage overgaat, op het register van 
laatstgenoemde gemeente overgeschreven. 

Op hen, die tot de schntterij van de gemeente 
Looaduinen behooren en gevestigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de ge
meente '11 Gravenluzge overgaat, is artikel 27, 
eerste lid, der ·wet van 11 April 1827 (Staau

blad n°. 17) van toepassing, met dien verstande, 
dat de daarbij voorgeschreven kennisgeving door 
hen niet wordt gedaan. 

9. Te beginnen met 1 Januari 11103 worden 
in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 
16 April 1896 (Staat11blaá n°. 72), gewijzigd bij 
de wet van 2 Juni 1900 (Staatsblad n°. 77) door 
.'11 Gravenkage" en .Loosduinen" verstaan de 
gemeenten, zooals zij bij artikel 1 dezer wet zijn 
gewijzigd, 

10 , Deze wet treedt in nrking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's9ravenhage, den 3lsten Decem

ber 1902. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KtTYPER. 
De Minister van Financi§n, 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. 17 Ja,.. 1903.) 

:n December 1902. Wrr, tot beschikbaarstelling 
van gelden , wegens verstrekkingen door het 
Departement van Marine gedaan, voor den 
dienst van 1902. S. 263. 

Bij deze wet worden de gelden, tot een bedrag 
van / 68,656 voorhanden zijnde in 's Rijke schat
kist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen , ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1902 beschik
baar gesteld. 

31 December 1902. WET, houdende wijziging van 
het ze11de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1901. S. 264. 

Bij deze wet wordt na verhooging, invoeging 
en verminderinp; van eenige artikelen, het totaal 
der 2de Afd. van dit hoofdstuk oerlwogd met 
/ 204,861.70• , dat der 3de Afd. oerminderámet 

· / 32,745,28; dat der 4de Afd. verminderd met 
/ 112,116.42• en dat der llde Afd. oermindertl 

met / 60,000. 
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31 Decewwer 1902. WBT, tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het vestingstelsel, dienst 190 l. 
s. 265. 

Bij deze wet wordt, na verhooging van een 
artikel, het totaal der vestingbegrooting voor het 
dienstjaar 1901 gebl'.11Cht op / 962,600. 

Sl December 1902. WET, tot nadere wijziging 
vnn het acM,te hoofdstuk der Staatabegroo 
tinp: voor het dienstja~r 1()01. S. 266. 

Bij deze wet na verhooging en vermindering 
van een ige artikelen het totàal der 2de Afd. nader 
vastgesteld op / 248,800; dat der Sde AfJ.. op 
f 3,107,749 ; dat der 4de Afd. op / 6,8115,337; 
dat der 5de Afd. op / 811,863; dat der 6de Afd. 
op/ 339,156; dat der 8ste Afd. op/ 963,570; 
dat der 9de Afd. op/2,489,693 ; dat der l0de Afd. 
op/ 459,350; dat der 12de Afd. op /398,900; 
dat der 14de Afd. op / 2,U0,719 en_ dat der 
16de Afd. op / 787,465. 

81 D«-ber 1902. Wn, houdende goedkeuring 
der overeen1comst van ruiling met de gemeente 
Nijmegen . S. 267. 

81 /Jecember 1902. Wn, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen• 
fonds voor Weduwen en Weezen van Bnr
gerlijke Ambtenaren , voor het jaar 1903. 
s. 268. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven va&t
gesteld als volgt : 

bi. 1. Traktement van den directeur en van 
de ambtenaren en beambten, toelage van den con• 
cierge, benevens schrijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen. / 22,710 

.J.rt. II. Bareel- en lokanlbehoef-
ten, benevens drukwerk 

Àrt. 111. Toe~n en presentie. 
geld voor commissarissen • • • • • 

Àrt. IV. Reis• en verblijfkosten 
van commissarissen , van den direc
tenr en van de ambtenaren • • • • 

Àrt. V. Aandeel van het Pensioen• 
fonds voor Weduwen en Weezen van 
Burgerlijke Ambtenaren in de toe-

Transporteere • • / 

4,500 

1,400 

::.,ooo 

29,610 

Per transport • • / 
lagen en presentiegelden van de leden 
van den Pensioenrnad voor Burg,,r-
lijke Ambtenaren en reis- en ,erblijf• 
kosten \"on die leden . • • . • • 

.J.rt. VJ. Onderhand, assorantie · 
premie en bewakingskosten door de 
gemeente.brandweer van het gebouw 
waarin de boreelen zijn p:evestigd en 
onderbood. van den tuin achter dat 
gebouw, beneven1 toelage van een 
bouwkundige, belast me~ het toezicht 
van het ,:ebon w • • • • • 

.Art. VII. Penaioenen • . • • • 
Àrl. VIII. Aankoop van inachrij• 

vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schold en van andere 
geldswaardige papieren, alsmede alle 
daarmede in ver'1nd staande uitgaven. • 

Àrt. IX. Reatitotie van ingehou
den kortingen, bedoeld bij de lide 
alinea van artikel 17 der wet van 
9 Mei 1890 (Staat.rblaá n•. 79), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 

29,610 

1,000 

1,150 
1,100,000 

902,765 

29 Juni 1899 (Staat,blad n•. 149). • 2,000 
Áf'I. X. Aankoop van perceelen , 

welke het gebouw van het Pensioen
fonda belenden , alsmede alle door• 
mede in verband staande uitgaven. • 

.Art. XI. Vergoeding van rente 
door het Pensioenfonds voor Weduwen 
en Weezen van Bu~rlijke Ambte-. 
naren aan het Rijk verschnldigd 
krachtens de wet van 12 Mei 1902 
(Staat,b/aà n°. 110) • • • • • . • 

bi. XII. Onvoorziene uitgaven. • 

50,000 

125,000 
3,000 

/ 2,214,525 

Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking aangewezen. 

SI necem/Jer 1902. WET, tot wijzigin!I: van het 
:Zt!l!f!llde hoofdstnk B der Staatsbegrooting 
voor het dienatjaar 1901. S. 269. 

Bij deze wet wordt na verhooginp: en vermin• 
dering van eenige artikelen het totaal der Sste Afd. 
van dit hoofdstuk g,,bracht op / l,298,874.25> 
en dat der 9de Afd. op / 18, 799,771.24•. 
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91 December 1902. W11fr, tot vaststelling van het t1erate hoofdstuk der Staatsbegrootiug voor het 
dienstjaar 1908. S. 270. 

Bij deze wet wordt het lste hoofdetuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 1909, 
betreffende het Huu der Koningin , vastgesteld zoools het hierna verkort vol~: 

Art. 1. 

• 2. 
• 3. 

Inkomen van de Koningin . 
fnkowen van de Koningin Weduwe 

Onderhoud der Koninklijke paleimn . 

I 600,000.-
150,000.-

50,000.-

/ 800,000.-

31 December 1902. WJ/fr, tot vnststelling van het zevende hoofdstuk Á. der Staatabegrooting voor 

het dienstjMr 1903. S. _271. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk ,J. der begrootiug van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

11103, betreffende de Nationale &lluld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd. : · Interesten enz. 

Amorti88tie en aflo1&ing van rentegevende Nationale Schuld . 
/ 31,352,842.78 
• 3,381,000.-

31 Dect1tttlJer 1902. Wn tot aanwijzing van cle 
middelen ter goedmaking vnn de nitgavell, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1903. S. 272. 

W1J WILHELMJNA, ENZ • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgens de artt. 123 en 124 der Grond wet, jaar
lijks tie middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven d1·s Rijke, in de 
algemPene begrooting begr,,pen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, he

l(T6pen in de algemeeoe begrooting voor het dienst
jaar l 1103 , znllen over dat jaar worden gebezigd 

de middelen en inkomsten hierna omschreven, 
te weten: 

1°. de Rijke- directe en indirecte belastingen, 

accijnzen en rechten, hierna genoemd : 

a. de grondbelasting, 
6. de pt1rao11eele 6ekuting , 
c. de belaeting op /Jedrij/a• en andere i11l:miutet1, 
d. de vermoge11:Jbekuting, 
e. de accfiNUm. 
/ . de rechten en boeten van zegel, rt1gi.ttratie, 

ltypotlieel,, nu:ceane en Oflert1a"!I ~ ONl'lifden, 
g. de rechten op den inooer en het/ormaatze!lel, 

in gebrnik bij de heflin~ van die rechten, 
ll. de waarborg en belaeting der gouden en 

eilvert!fl teerl,t!II; 
2°. de inkomsten der domeinen, ,oegt!II en oaartt!n; 
S•. de opbrengst der poateriJ1111; 
4°. de opbrengst der Rijl,atelegra/en ; 
1902. 

/ 34,733,842.78 

6°. de opbrengst der Staataloterjh 
6~. de opbrengst der uitg~fte oa11 dtt!II r;oor 

de jacllt t!II ouaclierj ; 
7Q. de opbrengst der loodagelden ; 
8°. het recht op de •ijllt!fl; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbren~ 

van de ezploitatie der Staataapoorwegt111; 
l 0°. de opce11telt op de hoofdsom der volgende 

belaatingen en rechkn te weten: 
. a. r,ijftig opcet1tet1 op de rechten en boeten van 

zegel, met uitzondering van die, genoemd bij de 
letters a, b en c van art. 13 der wet van den . 
llden J nli 1882 (Staatablad n°. 93) en bij art. 2 
der wet van den Sleten Deeember 1885 (Staaû• 
6/ad n°. 264.), 

b. acllt en dt!t'tig opct!ntt!II op de rechten en 
boeten van nu:ceaaie en van ooergat1g 6ij ODt!t'lijden, 

c oij/tig opcet1tet1 op het formaatzegel, in 

gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 
d. oij/tien opce,#t!fl van het recht op de 111ijnn, 

voor lw,ade poatt!II en collectelo<m; 
11 °. t!8aaailoon, in geval van verbreking van 

gouden t!1I eiloere11 ,oerl:e,, en voor gehalte-proeven, 

welke geene betaling van beluting ten gevolge 
hebben; 

12°. de r,erscl,.llende °""'""fl't"" en tOt!flallÏflt! 
&,te,, hierna omechreven : 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende nit 
den dienst der posterijen, 

b. de baten en opkomsten, voortvloeiende nit 
den dienst der Rijketele~fen, 

c. de toevallige baten, het beheer van den ge
wonen dienst der gevangenissen betreffende , 

34 
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d. de inkOJl!Sten, voortvloeiende uit den arbeid aa. de inkomsten van de Grootboeken der Nati•. 
der !(llVangenen , onale Schnld, 

e. ife inkomsten, voort.vloeiende uit het beheer bb. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 

der Rijkswerkinrichtingen, ambtenaren, 
f. de inkomsten ingevolge de wet :van den cc. de bijdragen :voor pensioen van onderwijzers 

80sten September 1893 (Staat,blad n°. 146), hou- bij openbare lagere scholen, 
dende bepalingen op de fabriek&: en handelsmerken, dd. de betalin~n voor het 11fleggen der examens 

9. de opbrengst van de Nederlandsche Staats- bedoeld bij art. 61\ter der wet tot regeling van 
courant en het Y er1/ag der Handelingen t7an de het Jager" onderwijs, 
Staten-Generaal, ee. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 

Is. de opbrengst van het Staat16lad, aan de Rijkskweekscholen van ond~rwijzers, 
i. het batig slot van het Fond, der .J.lgemeene ff. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks• 

Land8dn1/ekerij, normaalschool voor· teekenonderwijzers, 
J de opbrengst van voor het pnbliek verkrijg• . . gg. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks-

baar gestelde stukken, school voor knnetnijverheid, 
k. de jnsteerloonen van gewichten, lik. de bijdragen van leerlingen op de Rijks 
I. 'de consulaatrechten, hoogere bnrgerscholen, 
m. de b~ten, voortvloeiende uit het beheer van ii. de bijdragen van leerliuf'lln op de Rijke-

'• Rijks veeartsenijschool, landbouwschool, 
"· de baten, voortvloeiende uit het beheer van jj. de bijdragen van kweekelingen op de Poly-

hot Uni versiteits-ziekenhuis te Leiden, technische Sehool, 
o. de baten, voortvloeiende uit het beheer van U . de bijdragen van leerlingen. op de winter-

de Rijkskrankzinnigengestichten, scholen, 
p. de bijdr&gfD, in de kosten van aanleg en ll. de bijdrage van de gemeente Rotterdam in 

onderhoud van lnndswerken, de kosten der aldaar bestaande Rijksinrichting 
q de ver~eding door de provinciën en gemeenten tot opleiding van vroed vronwen, 

in 1908 verschuldigd voor de invordering van . mm. de bijdragen voor het volgen der lessen 
opcenten op de grondbelasting over het dienstjaor aan de Rijks-nniversiteiten en de ~talingen voor 
1902 en op de personeele belasting over het diens~ het afleggen der ~xamens, bedoeld bij i.rt 89 der 
jaar 1901, wet van den 28sten April 1876 (Staata6ladn°.102), 

r . de ontvangsten wegens verrichtingen betrek- nn. de bijdragen van kweekelingen der Rijks-
kelijl: het kadaeter, academie van beeldende knnsten, 

,. de opbrengst van het door de landmeters · oo. de bijdragen voor de opleidiop: vau cadetten 
van het kadaster voor particulieren verrichte werk, bij de Kouinklijke Militaire Academie, 
na aftrek van htt hun daarvan M>ekomentle gedeelte, pp. de bijdragen voor de opleiding ~an cadetten 

t. de boeten van verschillenden aard, aan de Cadettenschool, 
v. het aandeel Vlln 7 5 ten honderd in de op• qq. de bijdragen voor de opleidinp: van adel-

bren~st van de boeten en verbeurd verklaringen, . borsu,n bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, 
bij de personeele belasting, de rechten op den rr. de bijdragen voor de oplei,ling van ad.spi rant• 
invoer en de occijnzen vallende, administrateurs te .Amsterdam, 

"· de teruggave wegens het aandeel der niet 88. de bijdragen voor de opleiding van leer-
ten behoeve van '• Rijke kas geheven opcenten lingen-machinist te Hellewets/uû, 
in de kwade posten op de grondbelasting en op tl. de teruggaven en renten van voorschotten, 
personeele belasting over het dienstjaar 1900, vu. de opbrengst van verkochte Rijksgoedereo 

to. de kosten van vervolging tot invordering en eigendommen, 
van directe belastingen aan de schatkist vervallen, ""· de uitkeeringen van België: 

z. de leges aan de schatkist vervallen, 1°. volgens art. 18, alinea S, an het verdrag 
ij. de verjaarde renten, van den 5den November 1842, goedgekeurd bij 
z. de inkomsten van den Hoogen Raad van Adel de wet van den 4den .Februari 1843 (Staatsb/.aá 

en de renten van de te zijnen name op het Groot- n°. 8), wegens de vnurgelden op de We~ter Schelde; 
boek der Nationale Schold, rentende 2l ten hon- 2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
derd, inp:eschreven kapitalen, den Sleten October 1879, goedgekeurd bij de wet 
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van den 22sten April 1880 (Staatablad n•. 63), voor 
werken voor de uitloozing de Vlasmsche wátere11, 

ww. de baten van 's Rij_ks Munt, 
:r:r. de teruggave van de uit de Staatsbegrootinir 

bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 
ijij. de krnggav~n dooi· gemeenten kr zake 

vun hetgeen doo.r haar volgens art. 45 der wet 
tot regeling van het lager onderwes, over 1901 
te veel is genoten , 

zz. de ontvangsten wegens houtgeest gebezi!'(l 
tot vermenging van gedistilleerd en weg,,us stoffen 

· gebezigd tot vermenging van zont, 
aaa. de toevallige baten voortvloeiende uit den 

aanleg der Staatsspoorw11gen, 
MIJ. de opbre1,gst der Rijkslandbouwproefstations, 
ccc. de bijdrage uit de geldmiddelen van Neder

laodscli-J ndië in de kosten van ~e afdeeling : 
"hoogere land- en boschbou wschool" der Rijks
landbouwschool te Wageningen, 

ddd. de inkomsten van het heu~tveulendepot 
te Bergen op Zoom, 

eee. de baten voortvloeiende nit het beheer van 
de Rijksviscbhal te IJmuiden . . 

///. de bijdragen van de gemeenten Goes en 
Bergen op Zoom in de kosten der Rijks-boogere 
burgerscholen alclanr, · 

ggg. alle andere outvnngsten niet tot de voren
genoemde behoorende; 

13°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder

landsch-Indiii in de 11itgave1, wegens uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlottende schuld; 

14°. het aa11deel van de geldmiddelen van Neder

landsen-Indië in de ui~ven voor renten, koEten 
en aflossing van d1·ie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld; 

15°. de in art.ikel 2 bedoelde tijdroge uit het 
Fondr, voortspruitende uit de koopprijzen 1Jati 
domeinen; 

16°. het aandeel va,1 den Staat, ingevolge de 
wet van den 7den Angystns 1888 (Staatsblad 

u0
• 122), in de win1ten der Nederlandse he Bank, 

zijnde een viertk gedeelte der over het boekjaar 

1902-1903 en drie oierde gedeelten der over 
het boekjnr 1903-i904 behaal<lo winsten; 

17°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij die van den 211sten December 1893 (Staat,. 

blad n°. 246); 
18°. de biJdrage 1Jan Nederlandsck-Indië aan de 

middelen tot jdekking van '1 Rijks uitgimm over 
het dienstjaar 1903. 

2. Het voordeelig slot der rekening van het 
Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van domei
nen, over het jaar 1902 en de in 1903 te' ont
vangen koopprijzen van domeinen en afkoopprijzen 
vnn tiendrecht, jacht- en vischrecht en grondrenten, 
eeuwigdurende erfpachten en dergelijke praestatiëo, 
worden, tot een 1,-ezamenlijk bedrag van drie

honderd duizend gulden, toegevoegd aan de mid
de.len tot goedmaking der uitgaven, begrepen ,in 
de Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 1903. 

3. Near aan leiding van art. 35 der wet van 
den 2lsten April 1810 (Bulletinde.rLoi&n°.283) 

wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1903 bepaald op twee en ee" half ten 

honderd der zuivere opbrengst. 
4. In de som welke asn de middelen en inkomsten 

bij artikel l dezer wet aangewezen, tot goedmaking 
van de daarbij · vermelde uitgaven ontbreekt, kan, 
in afwachting van nadere wettelijke bepalingen, 
worden voorzien door nitgifte van schatkistbil
jetten en schatkistpromessen of door beleening 
van schatkistbiljetten tot een bedrag van ten hoogste 
ackt -millioen eenkonderd duizend gulden. 

5 . Deze wet treedt in werking met den lsten 
Januari 1903. · 

L"8ten en_ bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3 lsten Decem
ber 11102. 

(get. ) 

W I L HE L M l N A. 

De Minister van Financiën, 
HARTK VAN 'tECKLENBUBG. 

( Uit_qeg. 1 Jan 1903.) 



532 31 DECEMBER HI02. 

S T A A T S B E G R O O T I N G V O O R H E T D I E N S T J A A R 1 9 0 3. 

W ET O P D E M I D D E L E N. 
Raming ooor /ut dienstjaar 1908 . . 

BENAM ING DER MIDDELEN EN INKOMS'l'EN. 

A. JJirtJCte fJeltUtingen 
a. Grondbelasting • • • • • • . • • 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten 

IJ. Peraoneele belasting • . . • • • • 
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten. . . . . . . . . . . . . . . 

c. Belasting op bedrijfs. en andere inkomsten • 

af: a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, teruggaven . 
en oninbare posten • • • . . . . • . • .f 185,000.

IJ. nitkeering aan de geldmiddelen van Neder
Jandsch-Tndië volgens de wet \"an den 9den April 
1897 (StaatsfJlad n°. 84) • . . . . • . . • 361,000.-

d. Vermogensbelasting. • • • • . • • • •. • . . • 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvin

gen en oninbare posten, welke in 1902 worden betaald 

B. Ácc+jn:t:n. 
a. Suiker 
IJ. Wijn. 
c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd • 
d: Zout • . . . • 
e. Bieren eo· azijnen • 

/. Geslacht • • • • 

C. Indirecte !Jeltutittgen. 
a. Zegelrechten • • • 
50 opcenten ·op zegelrechten 

IJ. Registratierechten • • • 
c. Hypotheekrechten. • • 
d. Rechten van snooeesie en van overganp; 

bij overlijden • . • • • • 
38 opcenten op die rechten • • . . • • 

/ 3,540,000.-
570,000.-

.f 8,670,000.
• 3,2114,600.-

D. llechten op den it1ooer. 
a. Rechten op den invoer . 
IJ. Formaatzegel • . • • 
50 opcenten op het formaatzegel 

/ 12,400.-
6,200.-

f . 
f 

. 
f 

. 
f 

. 
f . . . . . 

f . . 

. 
-

f 

. 
Tran po 8 

lS,140,000.-
36,000.-

9,700,000.-

550,000.-

7,100,000.-

546,000.-

7,700,000.-

35,000,_;;-

16,100,000.-
1,800,000.-

26,400,000.-
1,580,000.-
1,450,000.-
3,900,000.-

,,110,00Q-
5,600,000.-

570,000.-

11,964,600.-

9,900,000.-

18,600.-
-

rteere 

füJLOOP 

PER MIDDEL 01' 

INKOKST 

/ 13,104,000. 

. 9,150,000 . 

. 6,554,000 . 

. 7,665,000 . 

• 51,230,000. 

• 22,244,600 

. 9,918,600.-

f 119 866 200.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OJI' 

INK0:11.ST • 

Per transport . /1111,866,200.-
E. Waarborg en. !Mltufing d1;r gouden en :ziloeren werken. 

a. Belasting (hoofdsom en opcenten). . / 830,000.-
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge 

halteproeven, welke geene betaling van belastinJI: ten gevolge hebben. • 850.-

F. Domeinen. 
a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
C. Inkomsten van de groote weJl:en . 
d. Inkomsten van vaarten, veren en hitvens 

G. Opbre•gat der jJfJJterijen 
H. Opbrengat der Rijktelegrafen. 
1. Opbrengat der Stoataloterij. 

enz. f 

J. Opbrengst der uitgege1Jen akten voor de jackt en vi,ssckerij • 
K. Loodsgelden 

L. Recht op d~ mij11en. 

1,500,000.
. 62,000.-
28,000.-
110,000.-

Vast recht / 300.-
Proportioneel recht. . 16,800.-
LO opcenten voor kwade posten , volgens art. 36 der wet van 

21 April 1810. 1,710.-
5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 87 en 39 van het 

decreet van 6 Mei 1811. 855.-

830,850.-

1,680,000.

• 11,760,000.-
2,850,000.-;-

657,000.-
188,000.-

2,000,000.-

lll,a65.

M. Àandeel !Jan ket Rijk in de opbrengat !Jan de ezploitatie der Staataspoorwegen. • 4,188,150.-

.N. Yerackillende ont1Jangsten en toe1Jallige baten. 
a. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der posterijen. / 
b. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der Rijks

telegrafeo 
c, Toevallige haten, het beheer van den gewooeo dienst der 

gevangenissen betreffende • • 
d. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen • 
e. 1 nkomsteo voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerk

inrichtingen 
/ . Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten September 1893 

(Staa~blod o0
• 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 

handelsmerken • 
!I· Opbrengst van de Nederlandscke Staatscourant en het Verslag 

der Handelingen van de Stàten-Generaal . 
k. Opbreng11t van bet Staatsblad . 
i . Batig slot van het fonds der Algemeeoe Landsdrukkerij • • 
j. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. • 
k. J osteerloooeo van gewichten . 
l. Consulaatrechteo • 
m. Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijk& v-rtsenijschool. • 

40,000.-

20,000.-

),475.-
448,500.-

848,000.-

12,500.-

41,000.-
6,000.-

15,000.-
15,000.-
15,000.-
38,000.-
20,000.-

Transporteere . . f 1,015,475.- /142,1)89,865.-

* 
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BELOOP 

PER l!IDDEL OF 

INKOXBT. 

Per transport • f 1,015,475.- /142,989,865. -
n. Baten voortvloeiende nit het beheer van het Univer~iteits• 

ziekenhuis te Leiden. . 
o. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrankzinnigen

gestichten . 
p. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands-

werken . • • • 
q. Vergoediop: door de provinciën en gemeenten voor de invor

dering van opcenten op de grondbelasting over het dienstjaar 1902 
en op de personeele belasting over het dienstjaar 1901 . 

r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster •• 
8. Opbrengst van door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte werk, na aftrek van het hun dnarvan toe• 
11omende gedeelte. 

t. Boeten van verschillenden aard 
u. Aandeel van 7 5 ten honderd in de opbrengst der boet.en en 

verbenrd verklaringen bij de personeele belasting, de r,echt.en op 
invoer en de accijnzen vallende • 

"· Ternggave we!(ens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijke 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
en op de personeele belasting over het dienstjaar 1900 . 

w. Kosten van vervolging tot in vordering van directe belas• 
tingen aan de schatkist vervallen 

z. Leges aan de schatkist vervallen . 
fi. Verjaarde renten • 
z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 

te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2} ten honderd, ingeschreven -kapitalen 

aa. Inkomsten van de Grootboeken dei· Nationale Schuld • • 
lib. Bijdragen voor pensioen van bnrj?erlijke ambtenaren 
cc. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 

scholen . 
dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 65ter 

der wet tot regeling van het lager onderwijs. • • 
ee. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijkskweek

scholen van onderwijzers 

jf. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenooderwijzers. . • • • 

gg. Schoolge]dPn van leerlingen aan de Rijksschool voor knoet-
nijverheid 

kit. Bijdragen van leerlingen op de Rijks hoo!(ere burgerscholen. • 
ii. Bijdragen van leerlingen op de Rijkslandbouwschool 
jj. Bijdragen van kweekelingen op de Polytechnische school . 
kk. Bijdragen van de leerlingen op de winterscholen • 
ll. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der aldaar 

bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroed vrouwen 

7,500.-

43,500.-

204,600.-

284,000.-
63,000.-

38,000.-
218,000.-

48,000.-

190,000.-

16,000.-
210,000.-
15,000.-

23,000.-
21,000.-

675,000.-

240,000.-

39,000.-

13,070.-

2,62ö.-

1,950.-
70,000.-
11,000.-

145,000.-
1,675.-

5,000.-

,, 

Transporteere . f 3,501,395.- f 142,989,865.-
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BELOOP 
PER MIDDEL 01' 

INKOMST. 

Per transport • f 8,601,3a6.- fl42,989,865 .-

mm. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksnniversi-
teiten en betalingen voor het aflel!gen der examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102) • 248,000.-

nn. Bijdragen van kweekelingen der Rijke-academie van beeldende 
kunsten . 4,000.-

oo. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie . 

pp. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de C~dettenschool . • 
qq. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 

Instituut voor de Marine • 
rr, Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administrateurs 

te Àm8terdam • 
ss. Bijdragen voor de opleiding van leerlingen-machinist te 

HellClloetsluis • 
tt. Teruggaven en renten van voorschotten. 
uu. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen . 
ov. Uitkeeringen van België: 
lo. volgens art. 18, alinea 8, van het verdrag 

van 5 November 1842, goedgekeurd bij dP. wet van 
den 4den Febrnari 1843 (Staatsblad n°, 8), wegens 
de vnnrgelden op de Wester-Schelde, 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
81 October 1879, goedgekeurd bij d~ wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n•. 68), voor werken 
voor de nitloozing der Vlaamsche wateren • • 

ww. Baten van 's Rijksmunt • 

f 10,000.-

58,300.-

.-rz. Ternggave van de nit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijkspostspaarbank. 

ijij. Teruggaven door gemeenten ter zake van ,hetgeen door haar 
ingevolge art. 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs , 
over 1901 te veel is genoten . 

zz. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd, en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging van zont. • 

aaa. Toevallige baten voortvloeiende nit den aanleg van Staats
spoorwegen • 

óbb. Opbrengst der Rijkslandbonwproefstations 
ccc. Bijdragen nit de geldmiddelen van Nederlandech-Indië in 

de kosten van de afdeeling .hoogere land- en boschbonwschool" der 
Rijkslandbonwschool te .Wagenitzgen. • 

ddd. Inkomsten van het hengstvenlendepot te Bergl!tl op Zormi. • 
eee. Baten voortvloeiende nit het beheer van de Rijksvischhal 

te IJmuiden 
fff. Bijdragen van de gemeenten Goes en Bergen op Zoom in de 

kosten der Rijks-hoogere burgerscholen aldaar 

66,000.-
22,700.-

88,200.-

2,800.-

12,800.-
2,520,000.-

250,000.-

68,800.-
75,600.-

390,000.-

60.000.-

137,000.-

42,000.-
28,900.-

20,000.-
12,000.-

25,000.-

4,500.-

Transporteere . / 7,607,695.- /142,989,866.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST. 

Per tranaport . • f 7,507,695.- /142,989,865.-

ggg. Alle andere ontvangaten niet tot de vorengenoemde be-

hoorende. 325,000.-
7,832,6115.-

0. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsck-lndië in de nitgaven wegens 
nitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schnld. Memorie. 

P. Aflndeel van de geldmiddelen van Nederlandack-b,dië in de kosten en aflossing 

ven drie ten honderd rentegevende schnld 3,856,700.-

300,000.-
Q,. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds t•oort• 

apruitende uit koopprijzen van domeinen • 
R. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 

(Staatablad n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde één vierde 
gedeelte der over het boekjaar 11102/1903 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1903/1904 behaalde winsten. 1,350,000.-

S. Legea, geheven ingevolge de wet van den llden Mei 1890 (Staatablad n°. 80), 
gewijzigd bij die van den 211sten December 1893 (Staatablad n°. 246). • 176,000.-

T. Bijdrage van Nederlandsck-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 

uitgaven over het dienstjaar 11103 • Memorie. 

31 December 11102. Wn, houdende voorz1enrng 
in het kas-tekort van den Indischen dienst 
over 1903. · S. 273. 

Bij deze wet wordt de Minister van Financiën 
bevoegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan de Minister van Koloniën gedurende het jaar 
11103, het bednig der volgens artikel 33 der wet 
tot regeling van de wijze van beheer en verant• 
woording der geldmiddelen va.n Nederlandsch• 
·Indië (Maatablad 1895, n°. 145) in 's Rijke 
schatkist gestorte gelden te boven te gaan met eene 
som van vijftien mil/ioen gwlden. 

De Minister van Financiën zal in dot voor
&Jhot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 

schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
bestaande of nog vast te stellen wettelijke be
palingen. 

31 December 11102. BBSLUIT, tot wvz1grng van 
eenige bepalingen van het reglement op de 
inrichting en het beheer der Algemeene 
Landsdrukkerij, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van den 4den Febrnari 1876 (Staata
blad n°. 311). S. 27 4. 

Totaal . f lli6,504,260.-

Wil WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 December 1902, 
n°. 11415, afdeeling Algemeene Zaken en Compta
biliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1 °. het tarief voor de berekening vnn het loon 

der zetters en drukkers ter Algemeene Lands
drukkerij, zooals dat is vastgesteld bij het Konink
lijk heslnit ·van 23 December 1896 (Staa tablad 
n°. 227) voor de jaren 1897 en 1898 en van 
kracht is gebleven na 31 December ven laatst• 
gemeld jaar, tengevolge van Ons besluit nn 
2l! December 1898 (Staall/Jlad n°. 278) wordt 

ingetrokken, met dien verstande evenwel, dat 
het evenals tot dusver, blijft gelden voor de 
berekening van het aan de Departementen van 
Algemeen Beatnnr, Collegiën, enz. door de Alge
meene Landsdrukkerij in rekening te brengen be
drag voor zet- en drukwerk, na de uitvoering 
van door die lastgever& aan haar opgedragen 
werkzaamheden. 

2°. artikel 17 van het reglement op de in
richtinir en het beheer van de Algemeene Lands• 
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drukkerij, zooals dat is vastgtsteld bij het Konink
lijk besluit van 4 Februari 1876 (Staatsbladn°. 39) 
wordt gelezen als volgt: .dè zetters en drnkke1-s 
genieten een vast weekloon , vast te stellen door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken". 

3°. de artikelen 16 en 18 van het reglement 
vervallen. 

4°. in artikel 37 van het reglement wordt in 
plaats van .zet- en drnkloon" gelezen : ,zet- en 
drukwerk". 

5°. ,leze bepalingen zijn van kracht te rekenen 
van 1 J Rnuari 1903. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestunr en 
aan de Algemee~e Rekenkamer. 

'sGravenhage, den 3lsten December 1902. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandscke Zaken , 
(get.) KUYPER. 

{ Uitgeg. 13 Jan. 1903.) 

~ 
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Academie. (Kon. Militaire) Besloit hou• 
dende nadere wijziging van het Reglement voor de 
Koninklijh Militaire Academie. S. 89. 26 Febr. 

Arbeid van jeugdige personen en 
vrouwen. MiBBive van den Minister vnn 
Binnenlnndsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende naleving 
der Arbeidswet (wet van 6 Mei 1889, S. 48). 

16 Jan. 
- Besluit houdende wijziging van artikel 2 van 

het beslnit van 18 Mei 11100, S. 7 4, tot rege
ling van den werkkring en de bevoegdheden 
van de bij art. 12 der Arbeidswet en artikel 9 
der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs en ver
dere ambtenaren. S. 32. 13 Febr. 

- Wet tot aanvnlling van artikel 5 

der Ar beid s wet. S. 185. 21 Oct._ 
Armwezen. Besluit houdende nitepraak in zake 

een geschil over het recht tot benoemen van 
het bestnnr der Hendrik-Verbeek-Stichting te 
Oirschot. S. 46. 7 Mrt. 

- Besluit houdende beslissing dat art. 16, tweede 
lid sub IJ, der armenwet medebrengt dat in 
ieder bijzonder geval moet worden beoordeeld of 
eene voorgenomen beleirging moet geacht worden 
in het belang der instelling te zijn. 15 Nov. 

Attesta.tiën de vita.. Besluit tot wijziging 
en aan vulling van art. 4 van het besloit van 
16 Februari 18111, S. 30, houdende bepalingen 
nopens het afgeven van ii.ttestatiën de vita. 

· S. 192. 8 Nov. 
A■ijnen. Bei;lnit tot het toekennen van vrij

dom van belasting voor azijn en hootznnr, ten 
behoeve van de vervaardiging van draden voor 
electrische gloeilampen. S. 164. 6 An!1,. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 
de volgende hoofdstokken der Staatebegrooting 
voor 1902: 

II. 
III. 
IV. 

S. ll. 31 Jan. 
12. l Febr. 
13. Febr. 

v. S. 16. 3 Febr. 
269. 31 Dec. 

VI. 17. 4 Febr. 
VII B. 18. 4 Febr. 
VIII. 21. 4 Febr. 

IX. 25. 6 Febr. 
X. 28. 6 Febr. 

XI. 19. 4 Febr. 
- Als voren voor 1908: 

I. s. 270. 31 Dec. 
VII.,/. 271. 81 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Stantsbegrooting 
voor 1901 : 

II. S. 140. 7 Juli. 
m. 239. 81 Dec. 
IV. 240. 31 Dec. 
V. 136. 7 Juli. 
VI. 258. 81 Dec. 

264. 81 Dec. 
VUB. 269. 31 Dec. 

VIII. 53. 9 Mei. 
266. 81 Dec. 

IX. 228. 31 Dec. 

X. 230. 31 Dec. 

- Als voren voor 1902 : 
II. s. 141. 7 Juli. 
V. 51, 62. 9 Mei. 

88. 7 Jnui. 
137. 7 Juli. 

VI. 88. 9 Juni. 
188. 7 Juli. 
186. 21 Oct. 

VII IJ. 189. 7 Juli . 
VIII. 58. 10 Mei. 
IX. 102. 13 Juni. 

- Wetten tot : 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1908. S. 272. 81 Dec. 

Beschikbaarstelling van gelden, wegens door 



ALP H ABETISCHE l~HOUDS·OPGAVE VOOR 19 0 2. 

het Departement van Oorlog gedane ventrek
kingen, voor den dienat van 1902. S. 142. 

7 Juli. 
Beschikbaarstelling van gelden, wegens verstrek

kingen door het Departement van M1,rine 
gedaan, voor den dienst van 1902. S. 263. 

31 Dec. 
Vaststelling der begrootin,i van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting• 
1tel10:l, dienst 1ll02. S. 20. 4 Febr. 

Verhooging van de hegrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting
atelsel, dienst 1901. S. 265. ,Il Dec. 

Vaststelling van de hegrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1903. S. 252. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van 
het Pensioenfonds voor weduwen en weezen 
van Burgerlijke ambtenaren, voor het jaar 
11103. S. 268. 31 Dec. 

Wijziging en verhoogiug der begrooting no 
Nederlandsoh- lndië voor het dienstjaar 11101. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 232. Sl Dec. 
Als voren . Hoofdstnk II. Uitgaven ' in Neder-

landsch-Indië.) S. 233 . 31 Dec. 
Wijzigin~ en verhooging van het IIde hoofd

stuk der heicrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1902. 

S. 150. 7 Jnli. 
Verdeeling over de St.a&tsbegrootinit en de 

lnd ische hegrooting van de koaten voort
vloeiende nit. eene overeenkomst met de 
Duitsche Regeering, betreffende het tot stand 
brengen van kabelverbindingen. S. 123. 7 Jnli. 

Aanwij~np: van de middelen en inkomsten tot 
1t0edmaking van de uitgaven, begrepen in 
de begrooting van Nederlandsoh-lndië voor 
het dienstjaar 11103. (Hoofdstuk 1. Middelen 
en inkomsten in Nederland.) S. 236. 31 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk II. Middelen en inkomsten 
in Nederlandsch-Indië.) S. 287. 8 J Dec. 

Vaststelling van de hegrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 11103. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) S. 234. 31 Dec. 

Al, voren. (Hoofdstnk II. Ui~ven in Neder-
landsch-Indië. S. 235. 31 Dec. 

Verhooging der begroeting van nitp:aven van 
Nederlundsch-Indië voor het dienstjaar lll0a 
t.en behoeve van den aanleg van een Apoor• 
weg van Rangkashetoeng naar Laboean. 

S. 288. Sl Dec. 

· Voorziening in het kaa-tekort van den Indisohen · 
dienst over 1ll03. S. 273. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van ont
. vangsten en uitgaven voor Nederlandsoh -lndiè 

over het dienstjaar 1898. S. 149. 7 Juli. 
Vaststelling van de koloniale hnishouilelijke 

hegrooting van Suriname voor het dienstjaar 
1902. S. 26. 6 Febr. 

Wijziging van de koloniale hnishondelijke be 
grooting van Suriname voor het dienstjaar 
1901. S. 231. 31 Dec. 

Vaatstelling van de koloniale huiehondelijke 
begrooting van Cunçao voor het dienstjaar 
1902. S. 27. ' 6 lt'ebr. 

Wijziging en verhooging van de koloniale hnis
houdelijke hegrooting van Curaçao voor het 
dienstjaar 1901. S. 2211. Sl Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van de 
koloniale nitpven en ontvan~ttn voor Cu
raçao over het dienstjaar 18117. S. 151. 

7 Juli. 
Belastingen. (Directe) Besluit betreffende 

aanwijzing der hingen van de commissiën van 
aanslag voor de belaatiog op bedrijfs- en andere 
inkomsten en van hare stnndplaat&en. S. 172. 

20 Ang. 
Belastingen. (Plaatselijke) Wetten tot 

afwijking van den regel, gesteld bij art. 241 
der gemeentewet, betreffende de heffing van 
pl11ateelijke belastingen ten behoeve van de 
gemeenten , 

Vlissingen . 
Helder. 

s. 254. 31 Dec. 
255. 31 Dec. 

Vlieland. 256. 31 Dec. 
Hellevoetsluis. 257. 31 Dec. 

- Wet tot afwijking van den regel omtrent 
plaatselijke belastingen, geateld hij utikel 2H, 
eerste lid, der gemeentewet, ten behoeve vnn 
de gemeenten Alkmaar, Edam, Hoorn en Por• 
merend. S. 253. 31 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wet tot be
krachtiging eener wijziging der heffing van 
haven- en opslaggeld voor het gebruik der 
provinciale haven te Kuinre en beperkinir der 
aan die helling verleende bekrachtiging tot een 
bepaalden termijn. S. 511. 10 Mei. 

- Wetten tot bekrachtiging van provinciale 
belaatingen in: 

Noordbrabant. 
Gelderland. 
Zuidholland. 
Noordholland. 

S. 241. 31 Dec. 
242. 31 Dec. 
243. Sl Dec. 
24,4,. 31 Dec. 
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Zeeland. S. 245. 31 Dec. 
Utrecht. 246. 31 Dec. 
Friesland. 247. 31 Dec. 
Over ijssel. \14 . 9 Juni. 

248. 31 Dec. 
Groningen. 92. 93. 9 Jnni. 

249. 31 Dec. 
Drenthe. 250. 31 Dec. 
Limbnrg. 251. 31 Dec. 

Bieren en azijnen. Besluit houdende bep11-
lin!(en omtrent het onderzoek vun rueelu.ftreksels 
in bierbrouwerijen en van bier. S, 1110. 24 Oct. 

Boterhandel. Besluit van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende, 
met intrekking van vroegere beschikkingen , 
nadere uitvoering van art. 2, eerste lid en · 
van u.rt. 4, derde lid der Roter wet (wet van 
9 Juli 1900, Staatsblad n°. 112.) 29 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat uit het bij de beschikking van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
30 April 1901 ter uitvoering van art. 4 der 
Boter wet onder n°. 8 bepaalde en nit het ver
band met hetgeen in die beschikking aan n°. 8 

voorafgaot duidelijk blijkt dat geenszins wordt 
beoogd opheffing te verleeneo van den in ut. 2 
der wel gestelden eisch, dat wanneer de waar 
verpakt is, het woord • mtll'garine" op alle 
verpakkingen voorkome. 27 Oct. 

Bruggen. Besluit tot aanvulling van het re
Jdement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de beweegbare spa°orwegbrnggen en de 
stodsbruf!: te Zutphen, over de rivier den IJssel, 
vastgesteld bij besluit van 22 Juni 1878, S. 96, 
gewijzigd bij besluit van 6 Mei 18\!9 (Staats
blad n°. 114). S. 41. 3 Maart. 

Buskruit. Missive van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende toepassing der Hinderwet ten aanzien 
van inrichtingen bestemd tot vervaardiging, 
verwerking en bewaring van . bnskrnit en andere 
ontplofbare stoffen. 29 Maart. 

Curaçao. Besluit ter ·bekendmaking van den 
tekst der wet van 31 Mei 1865, S. 56, hou
dende vaststelling van het ree:Iement op het 
beleid der Regeering in de kolonie Curaçao, 
zooals die door latere wetten is gewijzigd en 
aangevuld. S. 38. 25 Febr. 

Dijksbesturen enz. W et to t toe k e n
n in -g van e e nige bevoegdheden 
aun de ·bestnren va n waterschap-

p e n, v e e n scha p p e n en v e e n po I
d e r &. S. 54. 9 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat belegf!;ing van 
gelden van een waterschap in pandbrieven van 
hypotheekbanken geen genoegzamen waarborg 
aanbiedt voor de veilige bewaring van het 
kapitaal, te minder wanneer deze 
bestaan in stukken uan toonder. 

Domeinen van den staat. 
l(Oedkenri ng van : 

pandbrieven 
18 Aug. 

Wetten tot 

railing van gronden met de gemeente Vlissingen. 
S. ó7. 10 Mei. 

·rniliug met de gemeente Nijmegen. S. 267. 
· 31 Dec. 

Fabrieken enz. Beslnit tot vernietiióng van 
de ter uitvoering van· artikel 4, snb 2, der 
Hinderwet door den raad der gemeente Oss in 
zijne vergadering van 7 Mei 1900 vastgestelde 
verordening. S. 29. 6 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van de ter uitvoering van 
artikel 4, sub 2, der Hinderwet door den raad 
der gemeente O ader-Amstel in zijne vergade
ring van l September 11100 vastgestelde ver
ordening. S. 30. 6 Febr, 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burf!:emeester en wethonders van Haren, waarbij 
aan T. Bos te Groningen voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het oprichten van eene 
slachterij voor koeien, kal veren, varkens en 
schapen, tot het drogen van vleesch en tot het 
fabriceereu van worst enz. S. 46. 10 Mrt. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nij ver heid aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende den dunr 
der beroepsinstantie krachtens de Hinderwet. 

18 Maart. 
Faillissement enz. Wet tot wijziging 

van de artikelen 226 en 238 der Fail• 
lissementswet S. 91. 9 Juni. 

Gemeentebestuur. Besluit tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den ge
meenteraad van Roermond, waai-bij H. J. H. 
DaEHllANNS is benoemd tot wethon.ler. S. 6. 

22 Jan. 
- :Bes\nit houdende handhaving van een besluit 

van Gedeputeerde Staten der provincie Noord
brabant, waarbij, in overeenstemming met het 
besluit van den raad van Simpelveld, iemand 
als raadslid niet werd toegelaten op grond dat 
deze zich zonder 's Konings to.estemming in 
vreemden krijgsdienst had begeven en dus den 
staat van Nederlander had verloren. 24 Jan. 
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Besluit waarbij, met handhaving van het be
sluit vnn Gedepnteerde Staten van Limburg, is 
beslist, dat F. H. J. RoOLll:AO terecht niet als 
1 id vau den gemeenteraad van Roermond is 
toegelaten. S. 44. 6 Maart. 

- Besluit houdende beslissing dat onder pacht 
genoemd in het laatste lid van art. 24 der 
p:emeeotewet, niet anders verstaan kan worden 
dan de overeenkomst welke bij het Burgerlijk 
Wetboek onder de benaming van huur en ver
hnur is omschreven. 23 Mei. 

- Besluit houdende handhaving van een besluit 
van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland, waarbij met toepassing van 
art. 212 der gemeentewet een post op de be• 
grootio11: der gemeente Krommenie is verhoogd 
voor de bezoldiging enz. van een tweeden veld
wachter ald881', wiens aanstelling door den 
Commissaris der Koningin is noodip: p;eacht. 

30 Mei. 
- Besluit houdende ongegrondverklarinp: van 

een beroep van den raad der gemeente Ambt
Almelo, inp:esteld tegen een besluit vnn Ged. 
Staten van Overijssel, waarbij niet werd goed
p:ekeord het besluit van den raad dier gemeente 
tot verkoop van inschrijvingen op het Groot
boek om met de opbren~t er van deel te 
nemen in eigen leen ing. 5 J nni. 

- Besluit tot vernietiging van artikel S, tweede 
Jid, der door den raad der gemeente Diepen
veen op 5 April 1902 vastgestelde instructie 
voor den opzichter der landerijen enz. van die 
gemeente. S. 115. 16 Jnni. 

- Besluit houdende beslissing, dat onder de bij 
art. 205, litt. A, der ~meentewet bedoelde 
kosten van het aanleggen en bijhouden van de 
dubbelen der leggers en plans van het kadaster 
ook zijn te verstaan de kosten van eene later 
noodzakelijk gebleken vernieuwing dezer stukken. 

12 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende beslissing dat art. 47 der gemeentewet 
in ruimen zin moet worden opgevat,,waarmede 
niet is overeen te brengen eene bevoegdheid 
des rechters om te onderzoeken, of tnsschen de 
gebezigde uitdrukkingen en het aan de orde 
zijnde onderwerp eenig verband bestaat anders 

_dan in dien zin, dat zij bij die beraadsla
ging over zoodanig onderwerp gebezigd zijn. 

29 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat voor eene ge

meente, zoo daarvoor geen zeer bijzondere rede-

nen bestaan, geen uitgaaf behoort te worden 
gedaan, die de strekking heeft hulde te brengen 
aan de verdiensten van een dienaar eener kerke• 
lijke gemeente. 10 Oct. 

- Besluit houdende b,:sliasing dat Gedepnteerde 
Staten niet bevoegd zijn tot intrekking van 
een vroeger p;enomen bealnit, houdende goed• 
keuring van een besluit van den gemeenteraad, 
daar die bevoegdheid niet alleen nergens aan 
Gedeputeerde Staten ia gegeven, maar ook in 
strijd is met den aard en de beteekenis van 
een goedkenrings-bealuit. 11 Nov. 

- Beslnit tot schoning van het besluit van den 
raad der gemeente Koudekerk, waarbij A. v AN 

EollOND ia benoemd tot ontvanger dier ge• 
meente. S. 204. 1 Dec. 

- Besluit houdende beslissing dat het besluit 
van een p;emeeotebeetnnr om voor zich te treden 
uit eene gemeenschappelijke regeling, bedoeld 
bij art. 121 der gemeentewet, noch bij dit ar• 
tikel, noch bij eenige andere wetsbepaling aan 
de goedkeuring van Gedepnteerde Staten ia 
onderworpen en dat een tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten tot niet-goedkeuring van 
zoodanig raadsbesluit ingesteld beroep op de 
Kroon dan ook ongegrond moet worden. ver• 
klaard. 30 Dec. 

Gemeentegrenzen. Wetten tot wijziging der 
gi:eos tuBBcheo de gemeenten : 

Bnssnm en Hilversum. S. 84. 
Dordrecht en Dubbeldam. 183. 
Hellevoetsluis en Nieuw-Helvoet. 

S. 184.. 
Egmond aan Zee en Egmond-Binnen. 

s. 260. 
Rotterdam en Overschie. 261. 

7 Juni. 
21 Oct. 

21 Oct. 

Sl Dec. 
31 Dec. 

's Gravenhage en Loosduinen. 262. Sl Dec. 
- Missive van den Minister van Binneolandsche 

Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën, betreffende voorstellen tot wijziging 
van gemeentegrenzen . 29 Sept. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogeo Raad der Nederl11oden, betreffende het, 
in strijd met art. 77 der verordening op de 
bouw- en brandpolitie der gemeente Schoten, 
bouwen op terreinen die daarvoor zijn bestemd, 

13 Jnn. 
- Arrest van den Hoogeo Raad der Ned., hon• 

dende besliasiog dat art. 46 der algemeene 
politie-verordening voor de gemeente Meerssen, 
niet inhoudt eenige delegatie der macht, die 
krachtens de artt. 134 en 135 der gemeentewet 
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uitsluitend ann den gemeenteraad toekomt. 

10 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Road der Ned., hou, 

dende besliHing dat vermits volgens de rege• 
Jen, vervat in de verordening voor den dienst 
bij de brand weer te Zierikzee, de besfüsinp: 
omtrent de benoembaarheià in overeenstemming 
zoowel met de artt. 192 en 193 als metart. 179, 

litt. a en il der gemeentewet, behoort bij het 
door die verordening aangewezen administratief 
gezag, het oordeel dienaangaande onttrokken is 
aan den rechter. 1 April. 

- Besluit tot vernietiging van eene bepaling, 
voorkomende in art. 9 der door den gemeente
raàd van Roermond vastp:estelde verordeniog 
op bet verblijven met woonwagens binnen die 
gemeente, S. 81. 4 J'nni. 

- Be"lnit tot vemietiginp: van artikel 19 der 
verordening van politie op de openbare orde, 
rust en veiligheid enz. in de gemeente Tiet• 
jerksteradeel. S. 163. 5 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon• 
dende beslissing dat eene plaatselijke verorde
ning, waarbij wordt verboden op de openbare 

straat .het koopen of de kennisneming van 
gedrukte of geschreven stukken luidkeels ann 
te bevelen", niet is in strijd met art. 7 der 
Grondwet of met eenige bepaling van het Wet
boek van Koophandel. 27 Oct. 

Geneeskundig staatstoezicht. Besluit 
tot wijziging van het reglement voor 's Rijks 
kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam 

en te Rotterdam. S. 80. 4 J nni. 
- Besluit tot wijziging of nadere wijziging van 

het besluit vnn 12 ],'ebrnari 1879, S. 36, tot 
regeling der examens als arts, tandmeester, 
apotheker, vroed vron w en apothekersbediende. 

S. 80. 4.Jnni. 
- Besluit tot veststelling van het reglement 

voor de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
S. 167. 21 Jnli. 

Gevangenissen. MiSBive van den Minister 
van Justitie nan de colleges van regenten over 
de hnizen van bewaring, betreffende het ver
leenen van toegang tot preventief gevangenen en~. 

23 Dec. 
Havens. Besluit tot vaststelling van een regle

ment van politie voor de Rijksh11vens te Nu
mansdorp, aan den Stoofpolder ~meente Brai
niBBe), en nan den Willempolder (_~meente 
St. Philipsland), en de dnnrtoe behoorende 
werken. S. 181. 9 Oct. 

Indië. (Nederlandsch) Besluit tot tijdelijke 
voorziening in de behoefte aan ambtenaren 
voor den Indischen burgerlijken dienst. S. 49. 

26 April. 

Inkwartieringen. Besluit betreffende wij:ri
ginir von bet besluit van 10 November 1892, 
S. 268, zoon Is dat is gewijzigd bij de bes! niten 
van 6 Augnstns 1896, S. 1'7, 17 Januari 1898, 
S. 22 en 24 J'nni 1898, S. 14.11, houdende o.a. 
vaststelling der reglementaire bepalingen ter 
uitvoering van de wet betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van het krijgsvolk 
en de transporten en levenntiën voor de legers 
of verdedigingswerken van het Rijk gevorierd, 
van 141 September 1866, S. 188, zooals deze 
wet nader is gewijzigd. S. 222. 16 Dec. 

Kamers van arbeid. Besluit van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, houdende 
vaststelling van nieuwe modellen Il, 111 en X, 
bedoeld in de artt. 1, 7 en 65 van het kies• 
reglement voor de Kamen van arbeid (Bealnit 
van 6 Jannari 181l8, S. 20) ter verv·anging van 
die vastgesteld bij besluit van 18 April 1898. 

10 Febr. 

Kanalen. Besluit tot nadere wijziging van het 
bij heslnit v~n 2:J Mei 1892, S. l 06, vast
irestelde en bij de besluiten van 4 Jan. 1894, 
S. 3 en van 15 Januari 1896, S. 6, gewijzigde 
bijzondere reglement voor de Drenbcbe Hoofd. 
vaart en het Veenhuizerkanaal (Norgcr en Ko
lonievaart). S. 116. 18 Jnni. 

Keuring van vleesoh voor uitvoer be
stemd. Besluit houdende bepalingen ter be
vordering van den uitvoer van deugdelijk 
vleesch. S. 199. · 21 Nov. 

Krankzinnigen. Beduit houdende, met vrdr
vallenverkllll'ing van het besluit van 12 Au
gnstns 1901, S., 203, wijziging van het besluit 
6 J oli 1892, S. 173, waarbij met wijziging 
v11:n het besluit vnn 18 Oetober 188G, S. 186, 
het maximum van het getal verpleegden en het 
minimum van het getal geneeskundigen bepaald 
wordt voor het krankzinnigengesticht .Hnize 
Padua" te Boekel. S. 1. 2 Jan. 

- Beslnit tot wijziging van het besluit van 
17 Maart 1900, S. 84 , :houdende vergnnning 
aun Provisoren van het Oude en Nieuwe Gast
huis te Zatphen, bestuurders van het knnk
:rinnigengesticht aldaar, tot oprichting van een 
gesticht voor krankzinnigen op het landgoed 
.Het Gnffel", gemeente Warnsveld, alsmede 
bepaling van het maximum der verpleegden 
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en het minimum der geneeskundigen. S. 96. 
9 Juni. 

- Besluit houdende wijziging van het beslnit van 
13 Januari 1892, S. 22, waarbij aan de Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van krank
zinni~n en zenuwlijders in N"derland, ge
vestigd te Utrecht, vergunning is ,·erleend op 

het landgoed Bloemendaal te Loosduinen een ge• 

sticht voor krankzinnigen op te richten . S. 117. 
18 Jnni. 

- Besluit hóndende, benevens intrekking van de 
besluiten van 1 Nov~mber 1898, S. 226 en 
van 29 Maart 1900, S. 88, nadere wijziging 
van het besluit van 13 Februari 18112, S. 43, 
waarbij aan de Vereeniging tot opvoeding van 
idioten eo e.chterlijke kinderen, geve1tigd te 
Utrecht, vergonning ia verleend op het land· 
goed 's Heeren Loo" te Ermelo, een geaticb.t 
voor idioten op te richten. S. 118. 18 Juni. 

- Besluit houdende wijzigin11: van het beilnit 
van 6 Sept. 1885, S. l 78, tot bepalin1t van 
het marimnm der verpleejtden en b.et minimnm 
van geneeskoodigeo voor het krankzinnigenge
sticht • Cal variën berg'' te Maastricht. S. l óó. 

17 Juli. 
- Besluit waarbij aan beatnurd~rs der vereeni1tin1t 

voor landbouw en verzorging van krimkzinnigen 

• Huize Padua" te Boekel ver1tnnninit is verleend 
tot oprichting van een gesticht voor idioten 
op een terrein, gennnmd Hooghout, onder de 
gemeente Udenhout, alsmede bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
der gen~esknndigen. S. 156. 21 Jnli. 

- Besluit houdende nadere wijzigio1t van het be
sluit van 28 Augustus 1888, S.144, tot bepaling 
van het maximnm der verplee1tden en het 
minimom der geneeskundigen in het provinciaal 
krankzinnigengesticht .Mee:renberg" te Bloe
inendual. S. 165. 8 Aog. 

- Besluit tot intrekking van het besluit van 
25 September-1900, S. 166, waarbij aan Dr. W. C. 
MENSONIDEB te Ede, vergunning wordt verleend 
het perceel kadnatraal bekend sectie K, n•. 1686, 
te Ede, te bezigen als gesticht voor krank
ainni~n. S. 194. 15 Nov. 

- Besluit houdende, benevens intrekking van de 
besluiten van U September 1894, S 151 eo 
van 22 Januari 1900, S. 11, nadere wijziging 
van het besluit van 5 December 1892, S. 259, 
waarbij aan het bestuur der gemeente Delft 
vergunnin1t wordt verleend, in die gemeente op 
een terrein, gelegen in de Klein-Vrijeubanschen 

polder, een geaticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 1116. 111 Nov. 

Landsdrukkerij. Besluit tot wijziging van 
eenige bepalingen van het reglement op de 
inrichtin1t en het beheer der Algcmeene Lands
drukkerij , vastgesteld bij het besluit van 4, Fe• 
brnari 1876 (Stbl. n°. 39). S. 274. 31 Dec. 

Loodswezen. Beslnit waarbij met intrekkin1t 
van de besluiten van 24 Januari 1879, S. 2ó 
en 17 An1tn1tns 1887, S. ló7, met de sedert 
daarin gebrachte wijzigingen, wordt vastgt:steld 
een algemeen reglement op den loodsdienst en 
bijzondere reglementen op den loodsdienst in 
de onderscheidene districten. S. 5. 22 Jan. 

Me.e.tsche.ppijen. Wet tot goedkeuring van 
eene overeenkomst met de Naamlooze vennoot.: 
schap .de Koninklijke West-Indische Mail, 
dienst", wegens het uitvoeren van een vaart 
van Amsterdam naar Paramaribo en Curaçao 

eu terag. S. \111. 13 Juni. 
Marécha.ussée. Besluit betreffende organi

satie en indeeling van het wapen der Konink
lijke marechaussee. 23 Juni. 

Me.ten en gewichten. Besluit van den Mi 
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
betreffende vaststelling van het goedkeurings
merk voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten voor U0S. 13 Oct • 

Meteorologisch Instituut. Besluit tot wij
ziging van het Rep:lement voor het Koninklijk 
Nederlaudsch Meteorologisch Instituut, vastge
steld bij besluit van 111 Juni 18!lll (Staats
blad n°. 116). S. 47. 21 Mrt. 

Militair onderwijs. Besluit tot wijziging 
van het beelnit ven 22 September 1892, S. 222, 
tot aanwijzing van de korpsen van het wapen 
der infanterie, waarbij een cursus wordt inge• 
steld. S. 171. 18 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van de regie• 
meuten voor de Cadettenschool, den Hoofdcursus 
en de Koninklijke Militaire Academie. S. 189. 

21 Oct. 
Militaire ze.ken. Wet tot reg e I in g 

van de be,ordering, het ontslag, 
het op nonactiviteit en het op 
pendioen stellen der militaire 
officieren bij de Landmacht. S. 89. 

!l Juni. 
- Besluit houdende afschaffing van de straf van 

rietslagen bij het strafdete.chement in Neder
. landsch-Indië. S. l!ll. 25 Oct. 

Militie. (Nationale) Beshtit ter bepaling 
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van de eischen van practische en theoretische 

bekw11amheid, bedoeld in 11rt. 107 der Militie
wet 1901. S. 3. 6 Jan. 

- Besluit houdende regelen betrekkelijk het toe

kennen van de vergoeding, bedoeld in de laatste 

zinsnede van art. 113 der Militiewet 1901, 
Stautsblad u0

• 212 van 190 l en art. 91 van 
het besluit van 2 December lllOl (Stbl. n°.-230). 

S. 9. 28 Jan. 

- Miesive van den Minister v"n Oorlog aan de 
Commissarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende artt. 116 en 123 der Militiewet 190 l, 
ook io verband met art. 125 dier wet. 29 J11n. 

- Besluit houdende regelen in z11ke de bepllling 
van het door elke provincie te leveren aandeel 

in de lichting der zeemilitie van het jaar I 902. 

S. 23. 5 Febr. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche -

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende overeenkomst tusscben 

Nederland en België anngaande militie- en 

schntterplicht van wederzijdsche onderdanen. 

6 Febr. 

- Miasive van den Miniater van Oorlo~ aan 

de Commissarisseo der Koningin in de provin• 
ciën, betreffende de 4de zinsnede in verband met 

de 3de en laatste zinsnede van art. 113 der 
Militiewet 1901. 7 Febr. 

- Miesive van den Minister van Hinuenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende onderzoek in het 

najaar van verlofgangers der militie te land. 

8 Febr. 
- Besluit houdende ~aststelling der eische~ 

0

van 
practische en theoretische bekwaamheid, be
doeld in art. 141 der Militiewet 1901. S. 42. 

6 Mrt. 
- Besluit houdende besli88ing dat om recht op 

vrijstelling we~ns broederdienst te geven krach
tens art. 3, 1°., der wet van 2 Juli 1898, 
S. 170, de dienst van een plaatsvervan~r vijf 
jaren moet geduurd hebben voor l Septem
ber 1898. 14 Mrt. 

- Besluit houdende vaststelliog der eischen van 

Militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefend
heid, bedoeld in art. 104 der Militiewet 1901. 

S. 48. 1 April. 
- Besluit van den Minister van Oorlog betref

fende dienstreizen van dienstplichtigen der 
nationale militie. 15 April. 

- MiBSive van den Minister van Binnenlnndsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende onderzoek van ver

lofir1mgers der militie te land. 7 Mei. 
- Besluit waarbij beslist wordt op het beroep, 

ingesteld tegen de uitspraak van Gedeputeer~e 
Staten van Noordbrabaut, betreffende de Iote
linl(en JOSEPHUS en JOHANNES VAN DER VELDEN 

van de lichting der n11tionl\le militie van 1902 

uit Box.tel. S. 79. 30 Mei. 
- Besluit waarbij, met vernietiging van een nit

spraak van Gedeputeerde Staten Yan Groningen, 

de door den militieraad uitgesproken aanwijzing 
tot den dienst bij de militie van den lotelin1t 

H. H. HAIJES wordt gehandhaafd. S. 82. 

ö Jnnî. 
- W e t t o t a a n v u 1 1 i n g v a n d e M i 1 i-

t ie w.e t 1901. S. 119. 20 Juni. 

- Miesive van den Minister van Binneul11nd.sche 
Zuken aan de Commissarissen der Koninp:in in 
de provinciën, betreffende hnwelijk van inge
lijfden bij de militie. 15 Ang, 

- Missive van den Minister van Binnenlandscbe 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende vermelding van of 

verwijzing naar de bepalingen van de Militie
wet 1901. 16 Aug. 

- Missive van den Minister van liinnenlandsche 

Zaken aan de Commissari~sen der Koningin in 
de provinciën, betreffende het doen van aan

teekeniogen in het verlofgangers-register model 

n°. 21, artt. 124 en l:H Militiewet 1901, 

29 Aug. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende ontheffing van den 

werkelijken dienst in art. l 13, al. l der Mili

t iewet 1901 . 24 Oet. 

29 Nov. 
- Missive vnn den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende het tijdstip van in• 

zending der naamlijsten, model n°. 22 (zee

militie). 28 Oct. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissariasen der Koningin in 

de provinciën, betreffende inschrijving voor de 
militie, art. 24, alinea 1 en 4 der Militie

wet 1901. 31 Oct. 
- Missive van den Minister van Binnenland11ehe 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende inschrijving enz. voor 

de militie van ingezetenen niet-Nederlnnders. 

5 Nov. 
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- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1908. S. 198. lil Nov. 

- Missive van den Minister van Oorlog tijdelijk 
belast met het beheer van het departement van 
Marine, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de door bij de 
zeemilitie in te lijven lotelingen uitgeoefend 
wordende beroepen. 11 Dec, 

Ministerieele Departementen. Wet hou• 
deude wettelijke voorziening naar o,mleidiog van 
het besluit van 26 Angnatna "1901 (Staatsblad 
n°. 206). S. 14,. S Febr. 

- Besluit naar aanleidin~ van het overbrengen 
van de zorg voor de uitvoerinr van algemeeoe 
maatregelen van bestuur betreffende Landbouw 
naar het Departement van Waterstaat., Handel 
en Nijverheid en betreffende Arbeid naar het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. S, 15. 

S Febr. 
Mijnen. Besluit tot inrichting van den dienst . 

der Staatsmijnen in Limburg en tot inatelling 
van een Mijnraad. S. 78. 29 Mei. 

Muntwezen. Bealnitregelende de wijze waarop 
de monsters, bedoeld in het late en 2de Jid 
van artikel 12 der wet van 28 Mei 1901, 
S. 180, genomen, en door de CommiSBie voor 
het Muntwezen onderzocht worden. S. 219, 

18 Dec. 
'Naturalisatie. Wetten houdende natnrali-

Batie van : 
Ballot. H. A. 
Bisschop. A. D. R. 
Braun. J. F. 
Bröker. A. J. M. 
Casaretto. C. P. 
Dusarduyn. T. 
Evre. J . 
Hau. A. 

Hahn. A. 
Herckenrath. C. M. 
Herntrich. F. H. 
Kloppers. P. J. 
Lemonie. P. J. 
Loeb. R. 
Masaeliog. J. M. 
Mulder. R. V. de 
Pappenheim. L. 
Petersen. H. O. 
Ritterhans, J. P. 
Rühländer. J. 
Santjer. L. 
Schilf. L. 

s. 188. 
180. 

63. 
128. 
126. 
106. 
110. 
108. 

65. 
182. 
181. 

74,_ 
104. 

62. 
103. 
124. 
69. 

109. 
111. 
70. 
71. 
68. 

7 Juli. 
7 Juli. 

18 Mei. 
7 Joli. 
7 J nli. 

18 Jnni, 
18 Juni. 
18 Juni. 
IS Mei. 
7 Joli. 
7 Juli. 

16 Mei. 
18 Juni. 
18 Mei. 
18 Juni. 
7 Jnli. 

14 Mei. 
18 Jnni. 
13 Joni. 
16 Mei. 
15 Mei. 
14 Mei. 

Sommer. A. C. s. 78. 16 Mei. 
Steimanu. G. A. A.E. 0. 184. 7 Juli. 
Steins. P . J. 66. 14 Mei. 
Stolz. P. 0. 67. 14 Mei. 
Utermöhlen. C. F. 125. 7 Jnli. 
Vangrorlsveld. L. C. 107. 13 Juni. 
Weioberg. J. ]29. 7 Joli. 
W entink. D. E. 64. 18 Mei. 
WeBB. H. G. 127. 7 Juli. 
Wiebols. B. H. W. 186. 7 Juli. 
Wüst. T. K. R. 72. 15 Mei. 
Znaijenga. J. K. 105. 18 Joni. 

Onderscheidingsteekenen. Besluit hou
dende inatelling van een Konioklij ken eereprija 
voor schietwedatrijdeo. S. 24. 6 Febr. 

Onderwijs. (Lager) Besluit houdende be· 
aliaaing dat de uitdrukking .an,/Jtm of bedie
•inptn" in art. 86 der wet op het lager onder
wija dezelfde algemeene beteekenis heeft ala 
.betrekking" en dat dos het agentschap eener 
levensverzekering-maatschappij valt onder het 
verbod van art. 36, waarvoor in het belang 
van het onderwijs, geen vrijstelling verleend 
behoord te worden. 21 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het besh1it van 8 Fe
bruari 1881, S. 26, houdende bepalingen nopens 
de bijdragen voor pensioen en de pensioenen 
van onderwijzers en onderwijzereBBen bij open• 
bare lagere scholen. S. 10. 21l Jan. 

- Besluit tot schonioi vau het bealnit van den 
raad der gemeente Hardinxveld, waarbij is be
sloten het nitgebreid onderwijs aan school n°. 4. 
alleen in de avonduren te geven. S. SI. 10 Febr. 

- Besluit betreffende toepassing van art. 261Ji.r 
der wet op het lager onderwijs. 10 Febr. 

- Missive van den Minister van Bioneolaodsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën, betreffende toepassing van de art. 24-
eo 46 der wet op het lager onderwijs. 18 Mrt. 

- MiBBive van den Minister van Biooenlandsche 
Zaken aan de Gedepnteerde Staten der provin
ciën, betreffende de Rijksbijdrage voor het geven 
van herhalingsonderwijs. . 18 April. 

- Besluit tot schorsing van het bésluit van den 
raad der gemeente Philippine, waarbij D. A. 
DE FoBI.JAGER ia benoemd tot onderwijzer van. 
bijstand aan de openbare_ lagere school aldaar. 

S. 97. Il Juni. 
Vernietiging van dat besluit. 167. 12 Ang. 

- Bealoit waarbij met vern~etigiog van het be
alnit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
op de aanvrage van de Nederdnitsche Her-
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vormde kerkvoogdij te Herveld om de Rijks
bijdrage bedoeld in art. 54bit der wet tot re
geling van het lager onderwijs voor de onder 
haar bestnur staande lagere school in de ge• 

meente Valburg te Herveld, D. 80, over het 
jaar 11101, het bedrag dier bijdrage wordt vast• 
gesteld op f 175. S. 1511. 23 Jnli. 

- Besl11it waarbij .de Bond van Nederlandsche 
onderwijzers" niet ontvankelijk is verklaard in 
zijn beroep van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijseel, houdende 
iroedkenring van een beelnit van den rnad der 
gemeente Rijssen tot regeling van de je.ar wedden 
van onderwijzers in die gemeente. 6 Sept. 

- Beslnit houdende handhaving van een besluit 

van Gedeputeerde Stateu der provincie Fries
land, waarbij ie geweigerd vrijstelling te ver• 
leenen van de bepaling ver.at in art. 36 der 
wet op het lager onderwijs voor het bekleeden 
door een onderwijzer van de betrekking van agent 
eeoer levensverzekeringmaatschappij. 9 Sept. 

- Beslnit waarbij met wijziging van het beslnit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg, op de 
aanvrag~ van de Congregatie der Zusters van 

het arme kind Jezus te Simpelveld om de Rijke• 
bijdrage bedoeld in art. 5-ibi.r der wet. tot rege• 
lin11: van )let lager onderwijs voor de onder 
haar bestnnr staande lagere school te Roermond 
(Kapel) over het jaar 11101, het bedrag dier 
bijdrage wordt vastgesteld op/ 1433.33. S. 224. 

80 Dec. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot aan
vulling en wijziging der artikeleu 21 en 22 
van het Reglement voor de Rijk& hoogere bnr• 
gerscholen. S. 7. 23 Jan. 

Ongevallenverzeker ing. Besluit tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 10, snb 3 en 5, 
der Oogevalleuwet lllOI. S. 22. 5 Febr. 

- Beslnit tot va&titelling van een 11lgemeeoen 
maatregel van beltnnr, als . bedoeld bij arti
kel 15, laatste lid der Ongtvallenwet 11101. 

S. 35. 15 Febr. 
- Bes)l}it van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, houdende vaststelling van het formulier 
van aaugifte bedoeld in art. 34 en bepaling 

· van den termijn van aangifte, bedoeld in art .. 32 
der Oogevall~nwet 1901. (Wet van 2 Janu
ari 11101, Staatsblad n•. 1.) 6 Mrt. 

- Beslnit tot V118tstelling van een algemeenen 
maatregel van beatnnr, als bedoeld in artikel 82 
der Ongevallenwet 11101. S. 152. 7 Jnli. 

- Besluit tot vaststellipg van een algemeenen 
maatregel van bestnnr, als bedoeld in artikel lil 
der Ongevallenwet 11101. S. 153. 14 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeentrl 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 31 
der Ongevallenwet 1901. S. 1115. 15 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een al~meenen 
maatregel van bestnnr, als bedoeld in artikel 42, 
eerste lid, der Ongevallenwet 11101. S. 1117. 

lil Nov. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee~ 

maatregel van bcatnnr, als bedoeld in artikel 5i, 
snb 2, der Ongevallenwet 11101. S. 200. 21 Nov, 

- Beelnit tot vaststelling van een algemeenen, 
maatr~l van bestuur, als bedoeld in artikel 104, 
3de lid, der Ongevallenwet 11101. S. 201. 

24 Not. 
- Besluit tot instelling van plaatselijke codl

. missiën, als bedoeld in artikel 86 der Ongt
vallenwet 11101. S. 202. 26 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestnnr, als bedoeld in artikel 61, 
derde lid, der Ongevallenwet 1901. S. 208. 

26 Nov. 

- Besluit van den Miniater van Binnenlandsche 

Zaken, houdende vaststelling van het formulier 
van aangifte, bedoeld in art. 61, vierde Jid 
der Ongevallenwet 11101. 26 Nov, 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 511" 
snb 5, der Ongevallen wet 11101. S. 205. 1 Dee. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestnnr, als bedoeld in artikelen 52, 
tweede en derde lid, en 511, sub 1, 3 en 4 der 
Ongevallenwet 11101. 206. 5 Dec. 

- Besluit tot vashtelling van een algemeenen 
maatregel van beatnnr, als bedoeld in artikel 7, 
sub III, der Ongevallenwet 1110 l. S. 207 . 

ö Dec. 

- Lijsl der fondsen, vastgesteld ingevolge ar• 
tikel 112, tweede lid, der Ongevallenwet 11101, 
door den Raad van Toezicb.t op de Rijkaver• 
zekeringsbank en goedgekeurd den 24 December 
11102, door de Ministt1ra van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën. 6 Dec. 

- Wet tot uitvoering van arti
kel 75 der Ongevallenwet 11101. 

S. 208. 8 Dec. 
- Besluit houdende bepaling van het tijdstip, 

waarop de Beroepswet in werking treedt. S. 2011. 
8 Dec. 

- · Besluit tot vaststelling der ressorten en stand-
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plaatsen van de raden van bel'Qep, bedoeld in 
11rt. 2 der Beroepswet. S. 210. 8 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatr~el van bestuur, als bedoel<l in artikel 10, 
snb 2°., van de Beroepswet. S. 211. 8 Dec. 

- Besluit tot vaststellinp; van een al~meenen 
maatregel van bestu nr, als bedoeld in artikel 16 
van de Beroops-t. S. lH2. 8 Dec. 

- Besluit tot vaststell inp: van een algemee11en 
tregel van bestnur, als bedoeld in artikel 64 

der Ongevallenwet lllOl. S. 213 . 8 Dec. 
- Beslnit tot vaststell ing van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 72 
der Ongevallenwet 190 l. S. 214 8 Dec. 

. - Besluit van den Minister van Binnenlundsche 
Zaken, houdende vastdtelling van het formulier 
betreffende de inlevering door de werkgevers 
van de opiraven, benoodigd tot vaststelling der 
premie en van het formnlier der loonlijsten, 
bP.doeld in artikel 46 der On(l:evallen wet 1901. 

· 10 Dec. 
- Beslnit, tot vaststeiling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 92, . 
sub lt, der Ongevallenwet 1901. S. 217 . 

11 Dec. 
- Beslnit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestnnr, als bedoeld in artikel 40 
der Beroepswet. S. 218. 12 De<>. 

- Besluit tot vaststellinp: van den prijs van af
zonderlijke nummers van het Staatsblad, in af
wijking van dien, vastgesteld bij besluit vau 
15 November 1888 (Staatsblad n°. 160). S. 220. 

15 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestunr, als bedoeld in art. 86, 
derd~ lid, der On~vallenwet 1901. S. 223. 

18 Dec. 
- Kennisgeving van den Minister van Binuen

landsche Zaken, betreffende het overle(l:gen van 
stukken door belanghebbenden, in verband met 
bepalingen der Ongevallenwet 1901. 20 Dec. 

- Besluit houdende bepaling van het tijdstip, 
waarop artikel 1 der Ongevallenwet 1901 in 
werki og treedt. S. 225 . · 22 Dec. 

- Besluit van den Minister van Bi nnenlaudsche 
Zaken, houdende bepalingen van het aantal 
leden der plaatselijke commissiën, ingesteld bij 
besluit van 26 November 1902 (Staatsblad 
n°. 202.) 22 Dec. 

- Beslnit houdende uitvoering van art. 64, eerste 
lid der wet van 2 Jan nnri 190 l , S. 1 (Onge. 
vallen wet 1901 ). 27 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 
onteige11ing ten algemeenen nntte van eigen
dommen voor: 

de verbetering van de Oude vaart en de Nok-
sloot. S. 5!,. 9 Mei . 

een spoorweg van Spijkenisse naar Hellevoet
slnis en van Spijkenisse naar Oost\'oorne. 

S. 56. 9 Mei. 
een spoorweg van Assen naar Stadskanaal. 

S. 100. 13 Juni. 
het ma~en van een nieuwe bru(l: over het Noord

zeekanaal in den Staatsspoorweg den Helder
Amsterdam en voor verlegging van den spoor
weg tus@chen Zaandam en Amsterdam S. 143. 

7 Juli . 
den zijtak van den locaalspoorweg Sittard

Herzogenrath , ven Heerlen naar de mijn 
Carl. S. 144. 7 Jnli. 

de verbreeding en verbetering van den West-
landschen Stoomtram. S. 145. 7 Juli. 

de uitbreiding van het station IJ sselm<,mde. 
S. 146. 7 Juli. 

de verbetering van de Hagen, de Molen beek 
en de Almelosche Aa in de gemeenten Stad
en -1\.mbt-Almelo. S. 147. 7 Juli. 

Missive van den Minister van Binneolandsche 
Zake~ aan de Gedeputeerde Staten van de 
provinciën, betreffende ooteigenin(l: ingeval van 
artikel 69 der wet van 28 Augostns 1851 
(Staatsblnd n°. 126). 3 Juli. 

Pensioenen. Beslnit tot toekennin~ van Riiks
wednwenpensioen aan vrouwe M. W. 8 KUSSE, 

weduwe van den Kapitein F. VAN L.&.&RlliN, te 
Amersfoort. S. 2. 4 Jan. 

- Wet tot tijdelijke voorziening ten aanzien van 
het kapitaal waarop het Rijk recht heeft inge
volge het bepaal,le in het tweede lid van 11rt. 31 
der wet van 9 Mei 1890, S. 79, laatstelijk !(e
wijzigd hij de wet van 29 Juni l 899 (Staats 
blad n•. 149). S. 60. 12 Mei . 

- Wet tot regel in~ van de mili
taire p e n s i o ene n bij d e z e e m a c h t. 

S. 87 . 9 Juni. 
- Wet tot regelinll' van de mili • 

taire pensioenen bij de Landmac h t. 
S. 90. 9 Juni. 

- Wet houdende bepaling, dat de vóór 1 Janu
ari 1902 door eenige ambtenaren bij 's Rijks 
Munt bewezen diensten, vermeld op den bij 
deze wet behoorendeo staat , bij de regeling 
van hun pensioen in aanmerking zullen kunnen 
komen. S. 98. 13 Juni. 
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Besluit tot wijziginp: von de bij Kon. besluiten 
vastgestelde reglementen omtrent de pensioenen, 
gagernenten en ondersta.oden ten laáte van de 
Indische geld middelen, voor zoover betreft de 
bepalingen aangaande tijdelijke ac:horaiog van 
het genot van pensioenen, gagement of onder
stand bij veroordeeling tot gevaogeoist raf, enz. 

S. J 14,, 13 Juni. 
Posterij. B<:sluit tot wijziging v•o het besluit 

van l O November 1898, S. 229, houdende 
bepalingen ter uitvoering van art. 9 der wet 
van 21 Juni. 1881, S. 70, tot inriehting van 
een dienat, ter verzending met de poat van 
pakketten, een gewicht van 5 kilogram niet te 
boven gaande. S. 112. 13 J ooi. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Huogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat de 
bevuling,m van art. 47 VHD het proviooioal 
reglement op de wegen, voetpaden en tram• 
wegen in Gelderland, wnaraan door den rechter 
in eersten aanleg en in h~r beroep ver
bindende kracht is ontzegd, in overeenstem
ming zijn met het nader in de Grondwet zelve 
gesanctioneerde voorschrift van art. 126 der ge
meentewet. 10 Mrt. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Be
sluit houdende bepalingen omtrent den vrijdom 
von invoerrechten voor natrinm-acetuat en cal 
ciom-oeetaat . S. 8. 27 Jan. 

- Besluit houdende uitbreiding der attributen 
van het kantoor St. Pieter. S. öO. 21\ April. 

- Besluit houdende bepaliogeo omtrent vrijstelling 
van invoerrecht voor aether sulfuricus, be· 
noodigd bij de vervaardiging van cocaïne S. 113. 

13 Juni. 
- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 

TI"ijdom van invoerrecht. S. 161. 31 J nli. 
- Besluit houdende aanwijzing van de gemeente 

Meppel als losplaats van goederen, ingevoerd 
met spoortreinen. S. 193. 3 Nov. 

- Besluit houdende aanwijzing van het kantoor 
's Heerenberg voor den in-, nit- en doorvoer 
vRn goederen langs spoorwegen. S. 221. 16 Dec. 

Rivieren. Besluit tot wijziging van het bij be
sluit van 8 Februari 1897, S. 65, vastgesteld 
bijzonder reglement van politie voor de rivier 
het Zwarte Water. S. 33. 18 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement van 
politie op het ankeren op de rivieren bij 
Dordrecht. S. 166. 11 Ang. 

Scheepvaart. Besluit bo~deude vr ijstelling van 
meting voor Grieksche zeeschepen. S. 4. 18 Jan. 

- Besluit hopc!eudc nadere bepalingen omtrent 
vrijstellinp: van meting voor Noorache schepen. 

S. 76. 22 Mei. 
- Besluit · houdende nadere bepalingen omtrent 

de nijstelling van meting voorGriekscbe achepen . 
s. 178. 12 Sept. 

Schuld. (Nationale) Besluit hoodtnde 
machtigini,: tot uitgifte van schatkistpromessen 
,olgens de wet van 6 December 1881 (Staats
blad n°. 185) S. 43. 6 Mrt. 

S. l 82. 11 Oct. 
Sluizen. Besluit tot wijziging van het bij be

alnit van 23 Mei 1892, S. 118, vastgesteld 
bijzonder reglement van politie voor sluizen en 
beweegbare bruggen, onder het beheer van het 
Rijk in de provincie Friesland . S. 40. l Mrt. 

Spoorwegen. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat de stntf. 
bepaling tegen hen, die zich zonder behoorlijJc 
plaatsbewijs in een spoortrein• bevinden, ook 
geldt voor houders van abonoewentskaarten, die 
deze niet bij zich hebben en geen ander plaats
bewijs kunnen vertoonen. 10 Maart. 

- Wet tot be\rachtiging vau eene nadere over
eenkomst met de Moa.tschappij tot Exploitt,tie 
van Staatsspoorw~n betreffende personeel, 
weleer in dienst bij de voormalige Nederlandsche 
Rijnspoorwegmaatschappij. S. 101. 13 Juni, 

- Besluit houdende vaststelling van een alge: 
meen reglement voor de spoorwegen, bedoel& 
in artikel 2 der wet van 9 Juli 1900 {Staats
blad n°. 118). S. 162. 31 Juli . 

- Besluit àondende vaststelling vnn een o.l!fe
meen reglement voor de spoorwej!en, bedoel<\. 
in · art. 1 der wet van 9 Juli 1900, S. Il\ 
en van een re11:lemeot houdende vereen rnudigde 
bepalingen voor spoorwegen, als bedoeld in 
art. 1 der wet van 9 .Jnli 1900, S. US, op 
welke geen vervoer plaats heeft don met eene 
snelheid van ten hoogste vijf en dertip; (86) 

kilometer per nor. S. 170. 18 Aup:. 
- Besluit houdende bepaling van den dng, waarop 

de wet van 9 Jnli 1900, S. 118, in werkinp: 
treedt. S. 176. 26 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aan volling vun bet 
besluit van 9 Juli 1876, S. 159, tot ~liqp; 
van het algemeen toezicht op de spoorwe~
dieneten, het welk laatstelijk gewijziir:tl werd 
bij het besluit van S Maart 11101, S. 611, en 
van welk- besluit eene ir:ewijzigde tekst is be
kend gemaakt bij het bealuit van 13 Decem
ber 1892 (Stbl. n°. 281). S. 2l6, 10 Dec, 
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Sterke drank. Beslnit lot ernietiginp; van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van A:i:el, waarbij aan H. ScHEELE vergunning 
is verleend voor den v·erkoop van sierken drank 
in het klein. S. 96. 9 Jnni. f 

- Besluit tot schorsing der besluiten van Gede
puteerde Staten van · Groningen, waarbij ver
gunning voor den verkoop no sterken drank 
in het klein ia verleend aan A. P .U.GJU.N en 
aan J, VAN DAII, weduwe J. EBENS, beiden 
to Groningen. S. 164. 14 J nli. 

Vernietiging dier besluiten. 

S. 174, 176. 25 Aug. 
Uesluit tot vernietiging van het beslnit van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij on
gegrond is verklaard het beroep van W. J . 
REilNDICRS c. s. tegen het. bealnit van burge
meester en wethonden van Utrecht tot intrek
king eener vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 158. 21 Jnli. 

- Besluit tot vernietiging van het bealnit van 
Gedeputeerde Stl\ten van Friesland, waarbij 
ongegrond is verklaard het beroep door C. VAN 
DER Mi:n te Bolsward, ingeateld tegen een 
beslnit van het beatnnr dier gemeente van 
26 April 1902, waarbij hem vergunning voor 
den verkoop van sterken ilrank in het klein 
in het perceel Bolaward, Sectie A, n°. 600 ia 
geweigerd. S. 169. 18 Ang. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij on
gegrond is verklaard het beroep van E. v AN · 
GBLD.lliR tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders van Utrecht van 12 November 1901, 
tot intrekking der hem verleende vergunning 
voor den verkoop v11n sterken drank in het 
klein. S. 187. 21 Oot. 

- Beslnit tot verdietiging van het besluit van 
Gedepnteerde Staten van Groningen, waarbij 
vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein ia verleend aan G. KAllP weduwe 
P. J. DOORNBOS, te Farmanm, gemeente Delf
zijl. S. 188. 21 Oet. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, waarbij · 
aan G. GIIIIRTS.llilllA, wed. T,. G. DUBBELBOER, 
te Veendam, vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is Yerleend. S. 227. 

29 Dec . . 

Stoomvaartdiensten. Wet houdende macbtil 
ging tot het sluiten eentr overeenkomst voor / 
het onderhouden van een gi,regelden atoomvaart-

dienst tnBBChen Java, China en Japan. S. 148. 
7 Juli. 

Strafreohten Strafvordering enz. Wet 
tot wijziging tRn enkele nrtike
len in h e t Wetboek •an Strafrecht, 
benevens verdere voorzieningen 
in verbnnd met de wet van 6 J<'ebrn• 
ari 1901 , S. 62, hondende wijziging 
en aauvnlling van de bepali ogen 
i n h et B u r ge r I ij k W e tb o e k o m
t rent de vaderlijke macht en de 
voogd ij en daar m ede som en h n n

~ e n de artikelen, alsmede van een 
d o a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d v o o r · 
schrift van h ei Wetboek van H n r
g er lijk e Rechtsvordering S. 61. 

12 Mei. 
Suriname Bealnit ter bekendmaking van den 

tekst der wet van SI Mei 186~; S. 55, hou
dende vuststelling van hel reglement op het 
beleid der Regeering in de kolonie• Snriname, 
zooals die door latere wetten is gewij1.ip:d en 
a:ingevuld. S. 87. 25 Febr. 

Telegraaf. MiBBive van den Minister vnn 
Binnenlandscbe Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende be
schadigio~ der isolatoren van telegraaf- en 
tolephoonlijnen. 10 Ocl. 

- Arrest van den Hoo~n Raad der ederlanden, 
betreffende bet spannen van tdephoondraden 
over grond van particulieren . 24 Dec. 

Traote.ten. België. Overeenkomst vun vrijdom 
van militie- en schutterplicbt der weder?.ijdsche 
onderdanen. S. 34. 15 Febr. 

- Dnitschland. Schikking tot regeling van het 
fabrieksverkeer aan de Nederlandseh Duitsche 
grenzen S 36. 24 Febr. 

- Internationale overeenkomsten tot bescherming 
van den indnatrieelcn eigendom . 

s. 85. 
177. 

7 Juni. 
SO Aap:. 

- Duitacbland. Overeenkomst met de Dnitocbe 

Regcering betreffende het tot stand brengen 
van kabelverbindingen. S. 122. 7 Juli. 

168. 16 A ng. 
- België. 0 vereenkomst ter vervanging van die 

van 16 September 1888 \Stautsblad n°. 137) 
betreffende de samen werking van de Neder
landsche Rijbpost.spaurbank en de Belgische alge
meene spaar- en pensioenkas. S. 226. 211 Dec. 

Veiligheid in fabrieken en werkplaat
sen. Besluit bondeode wijziging van arti-
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kei 2 vau het -besluit vau 18 Mei 1900, S. 74., 
tot regeling van den werkkring en de bevoegd
heden van de bij art. 12 der Arbeidawet . en 
art. 9 der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs 
en verdere ambtenaren. S. 32. 13 }'ebr. 

Visscherij . Besluit van den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid , houdende nadere 
vaststelling van een reglement voor den ver
koop van vi~ch en voor het gebrnik van de 
vi11chbal in de visschershaveu te IJmuiden. 

14 Mei. 
Volksgezondheid. Besluit tot uivoering van 

art. 30 der Gezondheidswet. S. 77. 27 Mei. 
- Besloit hoodende bepaling van het tijdstip, waar• 

op de Gezondheidswet (wet van 21 Jnni 1901, 
S. 157), in. werking treedt. S. 120. 23 Juni. 

- Besluit tot uitvoering vaa art. i3 van de 
Gezondheidswet. 25 Juni. 

- Missive van den Minister van Bionenlundsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten in de provin
ciën, betrelfende de oitkeering der Rijksbijdrage 
voor den secretaris der gezondbeichcommisaiën. 

19 Dec. 

Volkshuisvesting. Besluit houden4e bepa• 
ling van het tijdstip waarop de Woningwet 
(wet van 22 .Tuni 1901, S. 158) in werking 
treedt. S. 121. 2 J nli. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 7, 8, 9, 
26, 27, 28, 30, 84, 36 en 36 der Woningwet. 

S. 160. 28 J oli. 
Wapenhandel. Be11loit houdende uitbreiding 

<ler bepalingen tot aanmoediging van den toe
oemenden zin onder de bevolking t-0t vrij• 
willige booefening van het schieten met hand
vuurwapenen o. u. door het verleenen van 
steun bij de oprichting van nieuwe schietbanen 
or het oucl.erhond von reeds besiaonde banen. 

4 Juli. 
W aterstaat . Besluit houdende bepaling van 

den dag, waarop de wet van 10 November 1900, 
S. 176, in Wllrlring treedt. S. 75. 20 Mei. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nij verheid aan de Gedeputeerde Staten 
van de provinciën, betrelfeode inzending no 
adreAAen van beroep. 10 Oct. 

Wegen. Missive van den Minister van Water• 
staat, Handel en Nij vocheid aan de Ged. Staten 
io de provinciën, betrelfenJe het berijden der 
Rijkswegen met motorrijtoigen. 25 Febr. 

Werkeloosheid. Missive van den Minister 
van Binuenlandscbe Zaken aan de Gedeputeerde 

Staten van de provinciën, betreffende maatregelen 
ter voorkoming van werkeloosheid. 21 Mrt. 

Zeemacht . Wet tot reg e I in p; van de 
bevordering , het ontslag en het 
o p p e n si o e n s t.e 11 en der m i 1 i
t air e o rr ic ie ren bij de Zeemacht. 

S. 86. 9 Juni. 
Zegel. Besluit tot wijziging van het besluit 

van l 3 Maart 1844., S. 18, betrekkelijk de 
wet op het recht van zegel. S. 173. 22 Aup;. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot wijzi
p;inir or nadtre wijziging vun de besluiten van 
28 Febr. 1873, S. 85, 21 Juni 1877, S. 152 
en 21 Sept. 1901 (Stb. o0

• 218.) S. 80. 4Juni. 

- Besluit tot toepnseinp; der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884, S. 1641, en gewijzip;d bij artikel l 9 van 
de wet van 15 April 1886, S. 64, tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot ar
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot werinp; harer nitbreiding en gevolg-en. S. 1711. 

24 Sept. 
- Besluit tot nadere vaststelling van bnitenp;e~ 

wone maatregelen tot afwendinp; der peat 

en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
S. 180. 3 Oct. 

215. 9 Dec. 




